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Introdução

O tambaqui, Colossoma macropomum, é uma 
espécie pertencente à família Serrasalmidae e à 
subfamília Serrasalminae. Peixe de piracema nativo das 
bacias dos rios Solimões, Amazonas e Orinoco é 
amplamente distribuído na parte tropical da América do 
Sul e na Amazônia Central, e muito apreciado por seu 
sabor, sendo importante fonte de proteína animal 
(Araújo-Lima & Goulding, 1997). O tambaqui é 
onnívoro com tendência a herbívoro, filtrador e 
frugívoro. Tem grande capacidade de digerir proteína 
animal e vegetal e de fácil adaptação à alimentação 
fornecida. [5].

Esse peixe apresenta as melhores características para 
a piscicultura, uma vez que, possui rápido crescimento, 
carne de grande aceitação e hábito alimentar 
diversificado, aceitando bem ração artificial e podendo 
ser criado em qualquer sistema de cultivo. Além disso, 
seu manejo é rústico e possui um rápido crescimento. 
[3].

Por ser um peixe de piracema e desovar uma vez 
durante o período das chuvas, quando cultivado em 
cativeiro, sua desova só é possível através da técnica da 
hipofisação (WOYNAROVICH, 1986). [3]

Dessa forma foi necessário se conhecer o suficiente o 
modo de manejar os estoques naturais e promover sua 
criação em cativeiro (Araújo-Lima & Goulding, 1997), 
despertando, assim, a expectativa de melhorar seus 
índices zootécnicos a partir da adoção de novas 
tecnologias. [5]. 

Ademais, sua reprodução induzida está totalmente 
dominada e é realizada corriqueiramente nas estações 
de piscicultura [3].

A importância da piscicultura vem crescendo a cada 
dia, tornando-se imperativo o aprimoramento às 
técnicas de produção de larvas, de forma a assegurar 
êxito na produção de alevinos. [1].

As técnicas de reprodução artificial de peixes são 
múltiplas, todas elas com o objetivo de produzir 
quantidade abundante de ovos, larvas e alevinos. Ela 
envolve a intervenção humana no processo de 
propagação natural e apresenta as vantagens de 
melhores taxas de fertilização e eclosão, proteção 
contra inimigos e condições ambientais desfavoráveis e 

melhores condições de crescimento e sobrevivência. 
[2]. 

Assim, o cultivo de peixe, através da propagação 
artificial intensiva, é a melhor maneira de conseguir 
produção de ovos de boa qualidade, procedentes de 
espécies que desovam em rios, para obtenção de larvas 
e alevinos [1].

O objetivo do presente estudo foi o de relatar a 
técnica utilizada para a propagação artificial em 
Tambaqui, Colossoma macropomum, na Estação de 
Piscicultura de Itiúba da CODEVASF. 

Material e métodos

A seleção dos reprodutores foi feita no próprio 
viveiro, entre as fêmeas que apresentavam um bom 
desenvolvimento gonadal (papila urogenital 
hiperemiada e ventre abaulado) e os machos que 
liberavam esperma sobre leve pressão no abdômen. 

Foram selecionados 6 animais, sendo 3 machos e 3 
fêmeas.

Após a seleção, os animais foram devidamente 
pesados, e as fêmeas tiveram seu comprimento e seu 
diâmetro abdominal medidos. Em seguida, foram 
separados de acordo com o sexo e colocados em 
tanques do tipo race way com a finalidade de minimizar 
o stress. 

Com base nos pesos obtidos dos animais foram 
calculadas as doses de hormônios a serem utilizados no 
soro hipofisário (tabela 2).

Para a preparação do soro hipofisário foi necessário 
registrar o número de glândulas hipofisárias, as quais 
foram maceradas e diluídas em 3ml de soro fisiológico 
(0,75% de NaCl) na primeira dose e 5 ml na segunda.

A glândula pituitária foi obtida comercialmente pela 
empresa Danúbio aquacultura cuja sua origem é da 
carpa comum.

Foram utilizadas duas doses nas fêmeas, sendo a 
primeira aplicada no dia 03/02 às 20:00 e a segunda no 
dia 04/02 às 08:00 (Tabela 2).Nos machos, aplicou-se 
no dia 04/02 uma dose única de 2,5mg por quilo 
calculada de acordo com o peso médio do grupo.

As injeções foram administradas sobre a nadadeira 
abdominal. Antes da aplicação da segunda dose 
realizou-se nas fêmeas, uma sutura no orifício 
urogenital a fim de evitar perdas de ovos.



Após a aplicação da segunda dose do soro 
hipofisário nas fêmeas, seguiu-se com a aplicação nos 
machos. A partir deste momento a temperatura da água 
foi medida de hora em hora até que o somatório das 
temperaturas estivesse em torno de 240 horas graus 
(Tabela 3).

No momento adequado para a extrusão, as fêmeas 
foram retiradas do tanque e colocadas em uma mesa 
acolchoada sendo imobilizada com uma toalha, e 
devidamente enxugadas. Em seguida, retirou-se a 
sutura, realizou-se a coleta dos ovos e logo em seguida 
a pesagem. 

Sendo coletados os ovos, retirou-se um macho do 
tanque, sendo também devidamente enxugado e 
iniciou-se a coleta de sêmen que foi misturado, 
inicialmente a seco com os ovos.

Após a mistura, adicionou-se água em pequenas 
quantidades, mexendo-se imediatamente os ovos por 
um minuto.

Os ovos fertilizados foram colocados imediatamente 
em incubadoras de fibra de vidro com capacidade de 
200 litros, na proporção de 200 g de ovos por 
incubadora. 

Após 6 horas da eclosão dos ovos foram removidos 
das incubadoras os ovos goros e cascas de ovos pelo 
método de sifonagem para baldes com filtro de tela. As 
larvas coletadas indevidamente foram transferidas para 
outra incubadora, esta denominada de lixo. Essa 
limpeza é fundamental para uma boa taxa de 
sobrevivência das larvas, pois durante o seu 
desenvolvimento, os ovos excretam CO2 e NH3 que, 
ao se acumularem, podem envenená-los. Estes gases, 
portanto, devem ser eliminados à proporção que forem 
produzidos [1].

A retirada das pós-larvas das incubadoras foi 
realizada por sifonagem para baldes com filtro de tela, 
entre 3º a 4º dias. As pós-larvas foram colocadas em 
sacos plásticos, da Codevasf, apropriados para 
transporte, e adicionou-se oxigênio para seguirem aos 
viveiros nas primeiras horas do dia. 

Resultados e Discussão

Além de apresentarem as características favoráveis 
para a reprodução como um bom desenvolvimento 
gonadal (papila urogenital hiperemiada e ventre 
abaulado), o peso médio das fêmeas foi de 10, 5 kg e 
medindo 78,3cm de comprimento (Tabela 1). Porém 
mesmo as três fêmeas tendo recebido a mesma dose 
proporcional ao seu peso de soro hipofisário, e 
submetidas às mesmas condições no tanque e mesma 

alimentação, a fêmea 2 não ovulou. Concluindo-se que 
esta, não estava apta naquele momento para a ovulação, 
portanto a extrusão não foi forçada, pois tais óvulos 
não serviriam para a fertilização.                              

Também foram medidos os diâmetros abdominais no 
momento da primeira dose e no momento da extrusão 
tendo uma variação média de 12,33 cm (Tabela 1). A 
fêmea dois foi a única que apresentou uma redução em 
seu diâmetro, fato que se justifica com a regressão dos 
óvulos e conseqüentemente a não ovulação (Tabela 1).

O peso total dos óvulos foi de 3,64 kg (Tabela 4), 
sendo considerado satisfatório, visto que uma das três 
fêmeas não desovou. Foram utilizadas 20 incubadoras, 
colocando-se em média 182 gramas de ovos em cada 
uma delas.

Os ovos eclodiram em torno de 14 horas (29,5 graus 
de temperatura média das águas da incubação) ,  após a 
fecundação e permaneceram nas incubadoras por  4 
dias, tempo necessário para a abertura da boca e 
enchimento da bexiga natatória, sendo então 
transportados para os viveiros em terra natural. Nestes 
viveiros permanecerão até a despesca.
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Tabela 1: Biometria das fêmeas demonstrando a variação do diâmetro abdominal entre a 1º dose e a 2º dose do soro 
hipofisário.



Animais PESO (Kg) COMP (cm) DIAM 1* (cm) DIAM 2* (cm)
F1 11 77 65 70
F2 8,5 75 66 61.6
F3 12 83 72 80
MÉDIA 10,5 78,33 67,67 80

DIAM 1*: diâmetro abdominal antes da aplicação da 1º dose      
DIAM 2*: diâmetro abdominal antes da extrusão.

Tabela 2: Aplicação do soro hipofisário nas fêmeas.

03/02
HORA

1ºDOSE
VOL (ml) SORO

Nº  HIPÓFISES P (mg)  HIPÓFISES

F1 20:00 0,6 mg/kg 3 ml 4 8

F2 20:00 0,5 mg/kg 3 ml 3 6

F3 20:00 0,6  mg/kg 3 ml 4 8

04/02
HORA

2ºDOSE
VOL (ml) SORO

Nº  HIPÓFISES P (mg)  HIPÓFISES

F1 08:00 66 mg 5 ml 34 68

F2 08:00 44mg 5 ml 23 46

F3 08:00 74 mg 5ml 37 74

Tabela 3: Temperatura da água após a administração da 2º dose até a desova:

HORA
GRAU

08:30 28,1
09:30 28,4
10:30 28,8
11:30 29,3
12:30 29,8
13:30 30,3
14:30 30,7
15:30 30,7
16:00 30,6
SOMA 266,7

Tabela 4: Peso dos óvulos coletados.

ANIMAIS
ÓVULOS (Kg)

F1 1,975
F2 -
F3 1,355
Soma 3,33




