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RESUMO 

 
Os peixes pertencem ao filo Chordata, subfilo Vertebrata e superclasse Pisces. São classificados 
principalmente em osteíctes, condrícte e ciclóstomos. Sua alimentação é extremamente diversificada 
variando de acordo com a espécie, podendo ser herbívoros, carnívoros, onívoros, detritívoros e ilíofagos. 
Os peixes servem de alimento para diversas espécies, principalmente para os seres humanos. Devido ao 
significante crescimento da população, bem como sua busca por alimentos saudáveis, a procura pelo 
pescado, em consequência, vem aumentando muito nos últimos anos. A redução e o aumento da 
temperatura corpórea ideal, determinada por cada espécie, ocasionam mudanças fisiológicas em seu 
organismo, provocando diversas alterações, entre elas a redução da fecundidade. Visto que o consumo 
pelo pescado vem aumentando e as variações na temperatura decorrentes das mudanças climáticas 
prejudicam o sucesso reprodutivo dos peixes, se faz indispensável a utilização de métodos alternativos de 
cultivo com o intuito complementar a produção natural. São diversas as técnicas de reprodução artificial em 
peixes, tais como hipofisação e aplicação de hormônio sintético, cálculo de dose hormonal, indução 
hormonal, manejo pré-estrusão, estrusão de gametas, taxa de fecundação e eclosão, e incubação de ovos. 
Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi elaborar um material de apoio, com o intuito de proporcionar aos 
produtores e pesquisadores informações concretas, de forma que os auxiliem com maior eficiência 
reproduzir as técnicas utilizadas na reprodução artificial de diversas espécies de peixes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Extrato de Hipófise; Hipofisação; Hormônio Sintético; Peixes Reofílicos. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os peixes são animais vertebrados que habitam ambientes aquáticos de água doce 
ou salgada. Pertencem a superclasse Pisces, filo Chordata, subfilo Vertebrata (PASCK; 
LANZENDORF, 2017) que abrange ao menos 33.000 espécies no mundo, entre essas 
aproximadamente 5.000 estão em território brasileiro (AGOSTINHO et al., 2005). São 
classificados principalmente em osteíctes (peixes ósseos), condríctes (peixes 
cartilaginosos) e ciclóstomos (peixes sem mandíbulas) (PASCK; LANZENDORF, 2017). 
Sua alimentação é extremamente diversificada variando de acordo com a sua espécie, 
podendo ser herbívoros, carnívoros, onívoros, detritívoros e ilíofagos. São ectodérmicos 
(PASCK; LANZENDORF, 2017) e seu tamanho vária desde 7,9 mm em Paedocypris 
progenetica dos pântanos da ilha de Sumatra, até cerca de 20 m no Rhincodon typus 
(tubarão-baleia) (FARIA et al., 2009). 

Os peixes servem de alimento para diversas espécies, principalmente para os 
seres humanos (PASCK; LANZENDORF, 2017). Devido ao significante crescimento da 
população, bem como, sua busca por alimentos saudáveis, a procura pelo pescado, em 
consequência, vem aumentando muito nos últimos anos (ANDRADE; YASUI, 2003). O 
crescimento corporal destes animais pode ser influenciado por diversos fatores, dentre 
eles, os fatores climáticos. A temperatura é responsável por determinar o metabolismo 
dos peixes, seguido pelas atividades fisiológicas, em especial a reprodução. A redução e 
o aumento da temperatura corpórea ideal, determinada por cada espécie, ocasionam 
mudanças fisiológicas em seu organismo, provocando diversas alterações, entre elas a 
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redução da fecundidade. Espécies de clima tropical, por exemplo, as tilápias, quando 
expostas a temperaturas abaixo de 20°C, tem sua reprodução comprometida, sendo 
inativadas ao atingir os 16ºC, no entanto, espécies como o robalo (Dicentrarchus labrax), 
também de clima tropical, quando expostos a altas temperaturas o desenvolvimento 
embrionário e larval é acelerado, provocando malformação e mortalidade dos peixes 
(REBOUÇAS et al., 2014). 

Visto que o consumo pelo pescado vem aumentando (ANDRADE; YASUI, 2003) e 
as variações na temperatura decorrentes das mudanças climáticas prejudicam o sucesso 
reprodutivo dos peixes, se faz indispensável a utilização de métodos alternativos de 
cultivo com o intuito complementar a produção natural. São diversas as técnicas de 
reprodução artificial em peixes, tais como indução hormonal, desova em ninhos artificiais 
e incubação artificial, desova natural em substrato, indução hormonal sucedida de 
extrusão ou desova natural, desova natural seguida ou não de incubação artificial e 
inversão sexual, reprodução natural e coleta dos alevinos. A reprodução artificial pode ser 
aplicada em inúmeras espécies (ANDRADE; YASUI, 2003). Apesar da diversidade das 
informações encontradas na literatura, existe escassez de materiais contendo 
informações sobre reprodução de espécies distintas de peixes de forma agrupada, 
havendo a necessidade de elaboração de material. 

Deste modo, o objetivo deste estudo foi elaborar um material de apoio com o intuito 
de proporcionar aos produtores e pesquisadores informações concretas, que os auxiliem 
a realizar com maior eficiência as técnicas utilizadas na reprodução artificial de peixes. 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
 

A hipofisação é uma técnica utilizada para induzir a reprodução de peixes 
reofílicos, ou seja, que precisam realizar migração no período da piracema para se 
reproduzirem em ambiente natural. Estes compreendem a maior parte das espécies de 
peixes nativos do Brasil que quando mantidos em condições de confinamento não 
conseguem se reproduzir espontaneamente (CREPALDI et al., 2006) em função do 
bloqueio do desenvolvimento gonadal acarretado pela privação do comportamento 
migratório, tornando-se indispensável a indução hormonal (CREPALDI et al., 2006).  

Essa técnica permite tanto a utilização de produtos naturais, como extrato de 
hipófise extraído da glândula pituitária de peixes e gonadotrofina coriônica humana 
(HCG), quanto de substâncias sintéticas, como os análogos de hormônios liberadores de 
gonadotrofinas (GnRHa) e de antagonistas dos hormônios bloqueadores de receptores da 
dopamina. Essas substâncias sintéticas quando associadas dão origem aos hormônios 
comerciais, como, por exemplo, o OvopelR, OvaprimR e ConceptalR. O extrato hipofisário 
de peixe, normalmente de carpa comum e o OvopelR são muito utilizados em virtude das 
inúmeras vantagens, o qual, destaca-se a praticidade da técnica, utilização de 
instrumentos comuns, facilidade de cálculo da dosagem, além de dispensar a refrigeração 
no armazenamento.  

Os peixes reprodutores acondicionados em viveiros são capturados e selecionados 
obedecendo alguns critérios exigidos, que são indispensáveis para o sucesso na 
produção de alevinos, tais como: boa conformação corporal, aspecto saudável, livre de 
enfermidades, com escamas e nadadeiras integras, fêmeas com ventre abaulado e papila 
genital avermelhada e inchada e machos liberando sêmen. Após a captura e seleção, são 
transportados para o laboratório com auxílio de caixas, baldes e sacos plástico contendo 
água, sal e anestésico com o intuito de evitar traumas e estresse no decorrer do trajeto. 
No laboratório os animais são separados por sexo e inseridos em aquários com sistema 
de água aberto e baixa densidade, a fim de descomplicar o manuseio e aplicação das 
doses hormonais.  
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A dosagem de extrato de hipófise ou hormônio sintético tipo “OvopelR” a ser 
administrada nos reprodutores é calculada a partir do peso vivo e sexo do animal. Em 
fêmeas a proporção utilizada é de 5,5 mg/kg e em machos é de 2,5 mg/kg, sendo estas 
as principais dosagens utilizadas na reprodução de peixes reofilicos, entretanto as 
mesmas podem ser alteradas conforme a exigência apresentada por cada espécie, bem 
como o intervalo de aplicação (CREPALDI et. al. 2006). Depois do cálculo, a quantidade 
resultante é macerada com vaselina com auxílio de um pistilo, até que todo o conteúdo se 
transforme em uma massa. Em seguida dilui-se o extrato de hipófise ou OvopelR em 
solução fisiológica (1 ml de soro para cada 4 mg de extrato) para facilitar a aplicação via 
seringa na base da inserção da nadadeira peitoral, na direção crânio-caudal.  

As fêmeas recebem inicialmente 10% da dose hormonal total, denominada dose 
preparatória, cuja função é estimular a migração da vesícula germinal. Após um intervalo 
de aproximadamente 12 horas as fêmeas recebem a segunda dose que corresponde a 
90% da dose hormonal total, sendo esta responsável por induzir a quebra da vesícula 
germinal, ovulação e desova. Já os machos, recebem uma única dose que corresponde a 
100% da dose hormonal total, no momento da segunda dose das fêmeas, que tem como 
objetivo aumentar o volume seminal. 

Para que a indução hormonal ocorra de maneira eficaz, a fim de evitar qualquer 
situação que promova estresse nos animais e consequentemente um possível 
comprometimento da desova, são necessários alguns cuidados, como: realizar a 
aplicação das doses hormonais nos reprodutores no interior dos aquários, sem remove-
los da água, evitando assim a perda de muco e escamas, monitorar regularmente os 
animais após a administração da última dose hormonal e fazer uma sutura (três pontos) 
com auxílio de uma agulha e fio cirúrgico na região do poro urogenital impedindo dessa 
forma perdas de ovos ou desova antes das hora-grau calculada (LIMA et al., 2013).  

É importante destacar que no momento da realização da sutura assim como da 
extrusão é indispensável o uso de um anestésico que tem o objetivo de reduzir os danos 
físicos, tanto aos peixes como ao operador, além de facilitar o manejo. Um exemplo de 
anestésico que vem sendo utilizado regularmente nas pisciculturas é o óleo de cravo, cuja 
dose correta a ser utilizada ainda não foi definida, porém, algumas pisciculturas utilizam 
uma solução contendo 20 ml de óleo de cravo diluído em 500 ml de álcool, do qual, 
utiliza-se 10 ml para cada 200 litros de água (VIDAL et al., 2008). 

Finalizado o processo de indução hormonal, os peixes necessitam de um período 
de tempo, determinado pela temperatura da água, espécie do peixe, tipo e dosagem do 
hormônio, para se tornarem aptos a desova (fêmeas) e liberação de sêmen (machos). 
Para isso, é fundamental que o produtor conheça a hora-grau da espécie utilizada, além 
de estar sempre atento aos sinais comportamentais (natação em carrocel, ruídos e 
espasmos musculares) apresentados pelas fêmeas no momento da ovulação (ANDRADE; 
YASUI, 2003). Após a ovulação, as matrizes são retiradas cuidadosamente dos aquários 
e colocadas sobre uma superfície macia ao qual são submetidas a um metódo 
denominado extrusão, que consiste na realização de uma massagem abdominal no 
sentido encéfalo-caudal para induzir a saída dos óvulos pela papila urogenital (ZANIBONI 
FILHO; WEINGARTNER, 2007). O mesmo método é empregado para a remoção do 
semên, sendo ambos os gametas coletados em vasilhas para posterior mistura.  

Com o intuito de evitar uma significante redução da taxa de fertilização é 
indispensával a utilização de vasilhas secas e limpas, visto que ambos os gametas 
liberados inativos são ativados na presença de água. Após a coleta, o semên é distribuído 
uniformemente sobre os óvulos e com uma pena de ave ou espátula de silicone o 
conteúdo é misturado delicadamente por aproximadamente 1 minuto ou até que tudo 
esteja bem homogêneo. Em seguida, adiciona-se a água para ativar os espermatozoides 
e hidratar os óvulos, promovendo a fecundação. Os ovos fertilizados são transferidos para 
incubadoras, onde permanecem até o momento da eclosão. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A técnica de indução hormonal utilizada para induzir a reprodução de peixes 
reofílicos em cativeiro, vem sendo constantemente aperfeiçoada pelas pisciculturas, a fim 
de suprir o abastecimento de pescado no Brasil e no exterior de maneira eficiente, em 
função da notável procura por alimentos saudáveis e paralização da pesca extrativa, tanto 
em ambiente marinho quanto em ambiente de água doce. 
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