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RESUMO 
 

A manipulação do sexo gonadal em peixes de cultivo é uma importante 
técnica utilizada na aquicultura, pois permite obter benefícios associados 
a um dos sexos. Os hormônios esteroides são utilizados para controlar o 
sexo gonadal. Apesar desta técnica já ser utilizada com várias espécies 
pouco se sabe a respeito do uso do 17β-estradiol (E2) com o robalo-peva 
Centropomus parallelus e robalo-flecha Centropomus undecimalis. 
Estas duas espécies são nativas, eurialinas e com alto valor de mercado. 
Sendo assim, o objetivo desta Tese foi avaliar o efeito de rações com 
diferentes concentrações de E2 na proporção dos sexos, na sobrevivência 
e crescimento dos juvenis de robalo-peva e robalo-flecha. Os 
experimentos foram divididos em duas etapas: feminização e pós 
feminização. No final dos experimentos foi possível obter um alto 
percentual de fêmeas. Também foi possível observar que o crescimento 
dos peixes só foi reduzido durante o tratamento hormonal. Após o fim 
da oferta da ração com hormônio os peixes recuperaram o crescimento. 
Além disso, o hormônio não afetou a sobrevivência dos peixes. Com 
este trabalho concluiu-se que o uso de E2 na ração é eficiente na 
feminização de juvenis de robalo-peva e robalo-flecha. 
 
Palavras-chave: controle do sexo, tratamento hormonal, peixe marinho, 
diferenciação sexual. 
 

 
 



 
 



ABSTRACT 
 
The manipulation of gonadal sex in fish farming is an important 
technique used in aquaculture, since it gives benefits associated with one 
sex. The steroid hormones are used to control the gonadal sex. Although 
this technique is already used in several species, little is known about 
the use of 17β-estradiol (E2) with fat snook Centropomus parallelus and 
common snook Centropomus undecimalis. These two species are native, 
and eurialinas with high market value. Therefore, the aim of these 
experiments was to evaluate the effect of diets with different 
concentrations of E2 in the sex ratio, survival and growth of juvenile fat 
snoook and common snook. The experiments were divided into two 
stages: feminization and post-feminization. At the end of the 
experiments was to obtain a high percentage of females. The growth of 
the treated fish was significantly retarded during the period of treatment, 
while there was no side effect detected post-tretament and the retarded 
fish caught up after the E2 treatment. Furthermore, the hormone did not 
affect survival. With this work it was concluded that the use of E2 in the 
diet is effective in feminization of juvenile fat snook and comoon snook.  
 
Keywords: control of sex, hormone treatment, marine fish, sex 
differentiation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os peixes teleósteos podem ser classificados como gonocoristas 
diferenciados e não diferenciados, hermafroditas simultâneos, 
hermafroditas sequenciais protogínicos e protândricos, hermafroditas 
não funcionais e unissexuais (BEARDMORE et al., 2001; 
MITCHESON e LIU, 2008). Essa variedade de classificações resulta 
das diversas formas de determinação e diferenciação sexual e de 
desenvolvimento gonadal (PIFERRER, 2001; DEVLIN e 
NAGAHAMA, 2002; STRÜSSMANN e NAKAMURA, 2002).  

A determinação do sexo genético nos teleósteos ocorre no 
momento da fertilização pela combinação de cromossomos, enquanto 
que a diferenciação sexual (sexo fenotípico ou sexo gonadal) ocorre em 
etapas mais avançadas do desenvolvimento, sob ação de hormônios ou 
fatores ambientais e é específica para cada espécie (PIFERRER, 2001). 
Juntos, esses dois processos, determinação e diferenciação, são 
responsáveis pela expressão do sexo gonadal: machos ou fêmeas. 
Entretanto, em alguns organismos a diferenciação da gônada pode ser 
facilmente perturbada por fatores ambientais ou hormonais resultando 
em um fenótipo diferente do genótipo (BAROILLER et al., 1999; 
BEARDMORE, 2001). 

O hermafroditismo apresenta uma das mais marcantes expressões 
de plasticidade no desenvolvimento sexual: a mudança de sexo.  O 
período em que ocorre a mudança de sexo pode levar meses em algumas 
espécies ou pode acontecer em alguns dias ou semanas em outros 
organismos (STRÜSSMANN e NAKAMURA, 2002). O processo de 
inversão é caracterizado pelo decréscimo da atividade gametogênica e 
regressão do primeiro sexo, enquanto a área do sexo oposto, até então 
quiescente, inicia seu desenvolvimento (PIFERRER, 2001; DEVLIN e 
NAGAHAMA, 2002; MITCHESON e LIU, 2008).  

São reconhecidos dois tipos principais de hermafroditismo: 
simultâneo e sequencial. Hermafroditas simultâneos podem se 
reproduzir como macho ou fêmea ao mesmo tempo ou dentro de um 
curto período, sendo capazes de produzir ovócitos e esperma viáveis 
durante o período reprodutivo, por exemplo, nos anguiliformes 
Gymnothorax griseus e Gymnothorax pictus. Os hermafroditas 
sequenciais reproduzem como machos em um período da vida e como 
fêmeas em outro. Podem ser classificados como: protogínicos, quando 
primeiro se desenvolvem como fêmea e depois mudam de sexo para 
macho, como a garoupa Epinephelus marginatus ou protândricos, 
quando o peixe primeiro se desenvolve como macho e depois como 
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fêmea, por exemplo, Centropomus undecimalis e o Lates calcarifer 
(TAYLOR, 2000; DEVLIN e NAGAHAMA, 2002; FRISCH, 2004; 
MITCHESON e LIU, 2008).  

A manipulação do sexo gonadal dos peixes de cultivo é uma das 
estratégias mais promissoras na aquicultura atual (STRÜSSMANN e 
NAKAMURA, 2002), pois permite obter benefícios associados ao sexo 
que apresenta características morfológicas, fisiológicas ou 
comportamentais de interesse econômico (PARK et al., 2004; FRISCH, 
2004, MITCHESON e LIU, 2008). Por exemplo, no bagre 
Pseudobagrus fulvidraco, os machos apresentam maior taxa de 
crescimento do que as fêmeas, então a masculinização por indução 
hormonal é interessante para a produção desta espécie (PARK et al., 
2004). As fêmeas de robalo europeu, Dicentrarchus labrax, exibem 
taxas de crescimento 30 a 50% maiores que os machos (GORSHKOV, 
2004). O macho da espécie Pagrus major durante o período reprodutivo 
apresenta uma coloração escura no corpo que faz com que o seu preço 
de mercado diminua. Portanto, para essa espécie a preferência é por 
populações monossexo de fêmeas (KATO et al., 2003). 

Para o controle do sexo gonadal, esteróides sexuais vêm sendo 
utilizados em diversas espécies de peixes (CHANG et al., 1994; PARK 
et al, 2004; FLYNN e BENFEY 2007; WANG et al., 2008; ARSLAN et 
al., 2009). O estrógeno 17β-estradiol é utilizado como hormônio 
feminizante, enquanto que andrógenos, como o composto sintético 17α-
metiltestosterona, é utilizado como masculinizante, administrado em 
baixas doses e por curtos períodos de tempo. A esterilização é alcançada 
quando doses e períodos maiores que os utilizados para masculinização 
e feminização são administrados nos peixes (CHANG et al., 1995; 
CONDEÇA e CANARIO, 2001; PIFERRER, 2001;FRISCH, 2004). 
Portanto, utilizando o hormônio apropriado, na dosagem adequada, 
durante a fase indiferenciada do desenvolvimento da gônada, é possível 
alterar o curso normal da diferenciação sexual para o fenótipo desejado.  

A fase indiferenciada no desenvolvimento da gônada é conhecida 
como período lábil, isto é, período em que as gônadas são mais sensíveis 
à ação de esteroides exógenos (PARK et al., 2004). Durante este período 
as gônadas estão começando a se desenvolver e as células germinativas 
primordiais presentes são capazes de se desenvolver em ovogônias ou 
espermatogônias, dependendo do hormônio utilizado. O período lábil é 
específico para cada espécie, podendo acontecer durante o 
desenvolvimento embrionário; na fase de larva (início do alimento 
exógeno) ou com o organismo na fase de juvenil (várias semanas após o 
início do alimento exógeno). O tratamento realizado nesse período 
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requer a mínima combinação de dosagem e duração do tratamento para 
alcançar o sexo gonadal desejado (PIFERRER, 2001; DEVLIN e 
NAGAHAMA, 2002; ARSLAN et al., 2009).   

Esse período não exclui a possibilidade de mudança do sexo 
gonadal em outras fases de desenvolvimento (CHANG et al., 1995; 
GORSHKOV et al., 2004; YEH, 2004). A feminização ou 
masculinização dos peixes pode acontecer antes, durante ou logo após 
período de diferenciação sexual enquanto que a inversão sexual é 
realizada quando o organismo já apresenta um sexo definido. 

É importante mencionar que o controle do sexo por hormônio, 
afeta o processo de diferenciação e não de determinação do sexo. A 
feminização, a masculinização e a inversão sexual são mudanças do 
fenótipo sem mudança dos cromossomas sexuais (genotípica) 
(BLAZQUEZ, 1995, PIFERRER, 2001; DEVLIN e NAGAHAMA, 
2002). 

A feminização por hormônios pode ser alcançada pelos métodos 
indireto ou direto. O método indireto primeiro envolve o uso de 
andrógenos para induzir a inversão sexual das fêmeas geneticamente em 
machos fenotipicamente (neomachos). Depois de maturarem 
sexualmente, o sêmen desses peixes é utilizado para fertilizar ovócitos 
de fêmeas (geneticamente e fenotipicamente). O resultado é uma 
população 100% de fêmeas. Contudo, este método só é possível com 
fêmeas homogaméticas (ROUGEOT et al., 2002). Para espécies 
poligênicas ou com mecanismos de diferenciação sexual influenciado 
pelo ambiente, o cruzamento entre peixes com sexo invertido e peixes 
sem tratamento com hormônio produz um número variado de machos e 
fêmeas (BLAZQUEZ, 1995, PIFERRER, 2001). Para estas espécies o 
método direto é a única alternativa prática.  

No método direto a feminização ou masculinização pode ser 
alcançada principalmente de duas formas: banhos de imersão ou através 
do alimento. O banho de imersão (o hormônio é adicionado na água) é 
mais adequado para espécies em que o período lábil coincide com a 
embriogênese ou ocorre durante o estágio larval, enquanto os 
tratamentos com adição do hormônio no alimento vivo ou em rações são 
mais apropriados para espécies em que o período lábil coincide com a 
alimentação exógena. A simplicidade do método direto é a principal 
vantagem que explica porque esse método é mais utilizado (PANDIAN 
e SHEELA, 1995; BEARDMORE, 2001; PIFERRER, 2001).  

Em muitos países utiliza-se o método indireto por pressão do 
mercado consumidor. A preferência deste método é porque os peixes 
destinados ao mercado não são diretamente expostos aos hormônios 



 
 

 

 
 

16 

esteroides. Contudo, este método só é possível com fêmeas 
homogaméticas (ROUGEOT et al., 2002; HENDRY et al., 2003).  

Essa preocupação do peixe no mercado com hormônio não tem 
muito fundamento porque os esteroides são liberados após serem 
metabolizados no fígado. Independente da via de administração do 
hormônio, o metabolismo é feito em alguns dias, além disso, a maioria 
dos peixes tratados com hormônio vai chegar ao mercado consumidor 
depois de meses ou até anos. Não há nenhum risco de que o peixe, 
meses ou anos depois do tratamento, contenha qualquer quantidade 
significativa do hormônio ou seus metabolitos (PIFERRER, 2001). 

Essas metodologias de controle do sexo gonadal têm sido 
aplicadas em diferentes espécies, como por exemplo: Acanthopagrus 
schlegeli (CHANG et al., 1994), Odontesthes bonariensis 
(STRÜSSMANN, 1996), D. labrax (GORSHKOV et al., 2004), 
Pseudobagrus fulvidraco (PARK et al., 2004), Lepomis macrochirus 
(WANG et al., 2008), Micropterus salmoides (ARSLAN et al., 2009). 

O “black porgy” Acanthopagrus schlegeli é um peixe 
hermafrodita protândrico que muda de sexo a partir do terceiro ano de 
vida. CHANG et al. (1994) demonstraram que para mudar o sexo dessa 
espécie no primeiro ano de vida são necessários 4 mg kg-1 de estradiol 
na ração durante 5 meses. Para o “bluegill sunfish” Lepomis 
macrochirus com 30 dias após a eclosão, 150 mg kg-1 de estradiol na 
dieta, durante 60 dias é a dose necessária para feminização, observada 
aos 210 dias de idade (WANG et al., 2008). Para a completa 
feminização do D. labrax aos 11 meses, GORSHKOV et al. (2004) 
recomendam 12,5 mg  kg-1 de estradiol na ração durante 60 dias 
administrados em peixes com 88 dias.   

Os métodos mais apropriados para inversão sexual de macho para 
fêmea ou vice versa são: administração oral, injeção intramuscular ou 
implante (YEH, 2003). SARTER et al. (2006) testaram implantes de 17 
α-metiltestosterona e conseguiram induzir a completa e permanente 
mudança de fêmea para macho em juvenis de garoupa, E. marginatus, 
de um ano de idade e aproximadamente 130 g de peso médio.  

Em garoupas é muito frequente a mudança de sexo em indivíduos 
adultos, próximo ao período natural de inversão sexual. Contudo, 
MURATA (2010) demonstrou que é possível a mudança de sexo da 
garoupa E. malabaricus durante o período de diferenciação sexual (144 
dias) utilizando 50 mg de andrógeno sintético 17α-metiltestosterona por 
quilo de alimento durante seis meses. 

No México, VIDAL-LÓPEZ et al. (2012), trabalhando com 
robalo-flecha, C. undecimalis, com aproximadamente 46 mm, testou o 
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efeito do esteróide 17β-estradiol (50 mg kg-1) administrado durante 7, 
14, 21, 28, 35 ou 42 dias. No final dos 42 dias os peixes estavam com 
comprimento médio de 81 mm e 3,66 g de peso e não foi possível 
determinar o sexo gonadal dos organismos, já que as gônadas dos peixes 
amostrados ainda eram indiferenciadas. Os peixes tratados com 
hormônio foram mantidos por mais sete meses após o final do 
experimento, para dar tempo para as gônadas se diferenciarem. Após 
este período, foi possível verificar histologicamente diferenças entre os 
tratamentos e foi observado que no grupo controle havia 100% de 
machos, nos juvenis tratados com hormônio durante diferentes 
intervalos de tempo o percentual de fêmeas variou entre 13 e 93%. 
Quanto maior o tempo de ingestão de hormônio (tempo maior que 21 
dias) maior o percentual de fêmeas. Neste momento os peixes estavam 
com aproximadamente 29 g e 193 mm de comprimento.  

FERRAZ et al. (2011) testando diferentes temperaturas (20°C, 
25°C e 30°C) na proporção de sexos de robalo-peva C. parallelus, não 
identificou o efeito da temperatura na proporção dos sexos visto que, ao 
final do experimento, os juvenis com 150 dias e comprimento médio de 
89 mm, eram todos machos. 

O Brasil possui inúmeras espécies marinhas com potencial para 
aquicultura, dentre elas os peixes da família Centropomidae, o robalo-
peva, C. parallelus, e o robalo-flecha, C. undecimalis. Estas duas 
espécies vêm se destacando no cenário nacional, tanto em pesquisas 
dentro das universidades, como em projetos de engorda e de 
repovoamento, financiados pelo governo e por iniciativas privadas.  

Os robalos são peixes teleósteos, carnívoros e possuem diversas 
características que os qualificam para a piscicultura. Apresentam alto 
valor de mercado, se adaptam bem ao cativeiro, são eurialinos, aceitam 
com facilidade alimentos inertes e apresentam boa taxa de conversão 
alimentar (BARROSO et al., 2002; ALVAREZ-LAJONCHÈRE, 2004; 
CERQUEIRA, 2010; ALVAREZ- LAJONCHÈRE & TSUZUKI, 2008). 
Os robalos são encontrados em águas costeiras do Sudeste dos EUA até 
o Sul do Brasil, em regiões marinhas, estuarinas e lagunares 
(CERQUEIRA, 2002; CERQUEIRA, 2010).  

TAYLOR et al. (2000), durante cinco anos, coletaram exemplares 
de robalo C.undecimalis na costa do sul da Flórida, EUA. Esses peixes 
foram utilizados para avaliar a idade, crescimento, maturação e inversão 
sexual. Segundo esses autores, o robalo é uma espécie hermafrodita 
protândrica. Entre os exemplares amostrados, todos os peixes entre um e 
dois anos eram machos e a maioria dos peixes entre 12 e 15 anos eram 
fêmeas. Os dados disponíveis também indicam que entre grupos de 
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peixes com mesma idade, as fêmeas eram sempre os exemplares 
maiores que os machos. Para o robalo-peva, C. parallelus, não há 
trabalhos que descrevam se a espécie é hermafrodita protândrica, ou que 
revelem uma diferença entre os sexos em relação ao crescimento.  

Ao longo dos últimos anos, vários estudos sobre a biologia 
reprodutiva dos peixes da família Centropomidae vêm sendo 
desenvolvidos no Brasil, Cuba, México, Espanha e Estados Unidos 
como: frequência e periodicidade da desova (TAYLOR et al., 1998); 
histologia das gônadas durante maturação e regressão (GRIER e 
TAYLOR 1998); mudanças endócrinas associadas à maturação 
(ROBERTS et al., 1999); métodos de biopsia de ovócitos intra-ovariano 
(ALVAREZ-LAJONCHÈRE et al., 2001); estágios de desenvolvimento 
gonadal durante um ciclo reprodutivo (MALDONADO-GARCIA et al., 
2005); parâmetros hematológicos relacionados à maturação gonadal e ao 
sexo (SANTOS, 2009). Entretanto, poucas são as informações 
disponíveis sobre determinação e diferenciação sexual; mudanças no 
sexo gonadal e vantagens existentes sobre um dos sexos (PETERS et al., 
1998; ROBERTS, 1999; ZARZA-MEZA et al., 2006). Portanto, um 
melhor conhecimento da biologia e fisiologia dessas espécies que 
possuem interesse econômico, assim como alternativas que permitam 
aumentar o seu potencial produtivo, é indispensável para o domínio 
tecnológico e o avanço da piscicultura.  
 
1.2 JUSTIFICATIVA 
 

No Brasil, o robalo-peva C. parallelus e o robalo-flecha C. 
undecimalis estão entre as poucas espécies de peixes marinhos sobre as 
quais existem informações sobre tecnologia de cultivo. Entretanto, 
informações sobre controle do sexo gonadal, com estas espécies, são 
escassas. 

Dentre os estudos desenvolvidos e atividades realizadas 
atualmente na aquicultura mundial, o controle do fenótipo do sexo (sexo 
gonadal) dos peixes de cultivo é uma das estratégias mais promissoras, 
pois permite obter benefícios associados a um dos sexos, como por 
exemplo, características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais 
de interesse econômico. 

Estudos sobre o controle do fenótipo do sexo ainda não foi 
realizado com o robalo-peva e com o robalo-flecha recentemente foi 
publicado um artigo de VIDAL-LÓPEZ et al., 2012 citado na introdução 
geral. Estes autores testaram um nível de estradiol durante diferentes 
intervalos de tempo.  
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No presente trabalho o objetivo foi obter conhecimento sobre a 
ação de diferentes concentrações de esteroides femininos administrados 
na ração aos juvenis (indiferenciados ou em diferenciação sexual) de 
robalo-peva e robalo-flecha durante 45 dias. 

 
1.3 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo deste trabalho foi induzir a feminização do robalo-
peva Centropomus parallelus e do robalo-flecha Centropomus 
undecimalis com diferentes concentrações do hormônio 17β- estradiol 
na ração.  
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Avaliar a eficácia do uso hormônio 17β-estradiol na ração para a 
feminização dos juvenis de robalo-peva e robalo-flecha; 

-Avaliar o efeito do hormônio 17 β-estradiol no crescimento, 
sobrevivência e consumo aparente da ração pelos juvenis;  

- Avaliar o crescimento pós feminização; 
- Avaliar se existe diferença de crescimento entre machos e 

fêmeas ao final do experimento; 
- Definir  uma dosagem segura e eficaz com o maior percentual 

de fêmeas. 
 
 

1.5 FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 
 

A Tese está dividida em dois capítulos. Cada capítulo 
corresponde a um artigo. O primeiro está formatado de acordo com as 
normas da revista “Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 
Zootecnia” e o segundo artigo está formatado segundo as normas do 
“Boletim Instituto de Pesca”.  
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CAPÍTULO 1 

Feminização e crescimento de juvenis de robalo-peva Centropomus 
parallelus alimentados com rações com diferentes concentrações do 

hormônio 17β-estradiol 

 [Feminization and growth of juvenile fat snook (Centropomus 
parallelus) fed diets with different concentrations of the hormone 17β-

estradiol] 
C. V. A. Carvalho1*, G. Passini1, W. M. Costa2, B. N. Vieira1, V. R. 

Cerqueira1 

 
1 Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis - SC 
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RESUMO 
O robalo-peva Centropomus parallelus é uma espécie que possui 
características que a qualifica para a piscicultura. A manipulação do 
sexo gonadal em peixes de cultivo é uma das estratégias mais 
promissoras na aquicultura. Sendo assim, no presente estudo, avaliamos 
os efeitos de rações com diferentes concentrações de 17β-estradiol (E2) 
na feminização, crescimento e sobrevivência de juvenis de robalo-peva. 
Durante 45 dias os juvenis foram submetidos a cinco dietas contendo 0, 
25, 50, 75 e 100 mg E2 kg-1 de ração com três repetições cada. Cada 
unidade experimental era composta por um tanque de 80 L com 40 
peixes com peso inicial de 3,39 ± 0,98 g e comprimento inicial 7,02 ± 
0,68 cm. Após o tratamento hormonal os peixes foram transferidos para 
tanques redes de 1 m³ onde permaneceram por 12 meses. Nesta etapa 
foram alimentados com ração comercial sem adição de hormônio. No 
final do experimento todos os peixes foram amostrados para biometria e 
avaliação das gônadas e fígado. Durante a feminização os peixes do 
controle cresceram mais que os dos outros tratamentos. A sobrevivência 
não foi significativamente diferente entre os tratamentos. No final do 
experimento não houve diferença de crescimento entre os tratamentos. 
No tratamento controle, 80,85% dos peixes eram machos e as fêmeas 
alcançaram comprimento significativamente maior que os machos. 
Todos os tratamentos com E2 produziram 100% de fêmeas. Não foi 
encontrado nenhum peixe intersexo neste trabalho. Com este estudo 
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concluímos que o uso da ração com 25 mg E2 kg-1 durante 45 dias é 
eficiente para a feminização de 100% dos juvenis de robalo-peva. 

 
Palavras-chave: controle do sexo, tratamento hormonal, peixe marinho, 
diferenciação sexual 
 

ABSTRACT 
The fat snook (Centropomus parallelus) is a species that has 

characteristics that qualifies for fish farming. The manipulation of 
gonadal sex in fish farming is one of the most promising strategies in 
aquaculture. Thus, in the present study, it was evaluated the effects of 
diets with different concentrations of 17β-estradiol (E2) in feminization, 
growth and survival of juvenile fat snook. For 45 days the juveniles 
were subjected to five diets containing 0, 25, 50, 75 and 100 mg E2 kg-1 
feed with three replicates. Each experimental unit consisted of a 80 L 
tank with 40 fish with an initial weight of 3.39 ± 0.98 g and initial 
length 7.02 ± 0.68 cm. After hormone treatment the fish were 
transferred to 1 m³ cage mets where they remained for 12 months, and 
were fed commercial feed without added hormone. At the end of the 
experiment all fish were sampled for biometry and evaluation of gonads 
and liver. Through the feminization control fish grew faster than the 
other treatments. Survival was not significantly different between 
treatments. At the end of the experiment there was no difference on 
growth between treatments In the control treatment, 80,85% of the fish 
were males and females attained significantly greater length than males. 
All treatments with E2 produced 100% females. No intersex fish was 
found. This study concluded that the use of feed containing 25 mg E2 kg-

1 for 45 days is effective for 100% feminization of juvenile fat snook. 
 

Keywords: sex control, hormonal treatment, marine fish, sex 
differentiation 
 
INTRODUÇÃO 

 
O robalo-peva Centropomus parallelus é um peixe marinho 

estuarino, carnívoro, encontrado em águas costeiras do Sudeste dos 
EUA até o Sul do Brasil (Cerqueira, 2010). É uma espécie com 
potencial para a piscicultura marinha devido ao valor de mercado, por se 
adaptar bem ao cativeiro, aceitar com facilidade alimentos inertes e 
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apresentar boa taxa de conversão alimentar (Barroso et al., 2002; 
Cerqueira, 2010; Cavalli e Hamilton, 2007; Alvarez-Lajonchère e 
Tsuzuki, 2008).  

Relatos sobre o crescimento desta espécie na natureza indicam 
que as fêmeas apresentam um maior crescimento com relação aos 
machos da mesma espécie (Cerqueira, 2010). Além deste trabalho, não 
há nenhum outro que avalie a diferença de crescimento entre os sexos 
para esta espécie.  

Recentemente verificou-se que o uso de diferentes temperaturas 
(20°C, 25°C e 30°C) durante diferenciação sexual não influenciou a 
proporção sexual de juvenil de robalo-peva pois todos os juvenis com 
150 dias e comprimento médio de 89 mm eram machos (Ferraz et al., 
2011). 

A manipulação do sexo gonadal em peixes de cultivo é uma das 
estratégias mais promissoras na aquicultura (Strüssmann e Nakamura, 
2002), pois permite obter benefícios associados ao sexo que apresenta 
características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais de 
interesse econômico (Park et al., 2004; Frisch, 2004; Mitcheson e Liu, 
2008). Para o controle do sexo gonadal, esteróides sexuais vêm sendo 
utilizados em diversas espécies de peixes (Piferrer, 2001; Frisch, 2005). 
O estrógeno 17β-estradiol é utilizado como hormônio feminizante 
(Saillant et al., 2001; Hendry et al., 2003; Park et al., 2004), enquanto 
que andrógenos, como o composto sintético 17 α-metiltestosterona, é 
utilizado como masculinizante (Rougeot et al., 2002; Omoto et al., 2002; 
Arslan et al., 2009).  

Os machos da espécie Pseudobagrus fulvidraco apresentam 
maiores taxas de crescimento do que as fêmeas, então a masculinização 
por indução hormonal é mais interessante para a produção desta espécie 
(Park et al., 2004). As fêmeas do Dicentrarchus labrax, exibem taxas de 
crescimento 30 a 50% maiores que os machos (Gorshkov et al., 2004). 
O macho da espécie Pagrus major durante o período reprodutivo 
apresenta uma coloração escura no corpo que faz com que o seu preço 
de mercado diminua. Portanto, para a produção desta espécie, a 
preferência é por populações monossexo de fêmeas (Kato et al., 2003). 

Sendo assim, devido à importância de estudos sobre controle do 
sexo gonadal em peixes e a carência de informações disponíveis sobre 
mudanças no sexo e vantagens existentes sobre um dos sexos para o 
robalo-peva, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes 
dosagens do hormônio 17β-estradiol na feminização, no crescimento e 
na sobrevivência de juvenis de robalo-peva. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Piscicultura 

Marinha (LAPMAR), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  
Os juvenis de robalo-peva foram obtidos por meio de desovas 

induzidas de reprodutores mantidos em cativeiro, segundo método 
descrito por Alvarez-Lajonchère et al. (2002). O estudo foi realizado 
com 555 juvenis de robalo-peva com peso de 3,39 ± 0,98 g e 
comprimento de 7,02 ± 0,68 cm. 

Este estudo foi dividido em duas etapas. A primeira foi a 
feminização ou o período de tratamento hormonal. Durante 45 dias 
(março a abril 2010) foram oferecidas cinco dietas com níveis crescentes 
de hormônio 17β-estradiol (0, 25, 50, 75 e 100 mg E2 kg-1 de ração). 
Cada dieta foi considerada um tratamento com três repetições. A 
segunda etapa começou em maio de 2010 e foi até abril de 2011 (pós 
feminização), quando os peixes foram alimentados com ração comercial, 
sem estradiol.  

 
Feminização  
Na primeira etapa do experimento os peixes foram distribuídos 

em quinze tanques de fibra de vidro com volume útil de 80 litros. A 
densidade de estocagem foi de 0,5 peixes L-1. Os tanques foram 
mantidos em fluxo contínuo com água salgada (35ups) e renovação de 
até quatro vezes o seu volume ao dia. A aeração dos tanques foi 
constante e o fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro. Para manutenção da 
qualidade da água, os tanques foram sifonados diariamente para retirada 
de detritos depositados no fundo. Durante o experimento de feminização 
a temperatura média e o oxigênio dissolvido foram de 24,26 ± 1,94 °C e 
6,47 ± 0,50 mg L-1, respectivamente.  

Antes de iniciar esta etapa foi realizada uma biometria (dados de 
peso e comprimento) de todos os peixes e, destes, quinze foram 
sacrificados para coleta das gônadas. No fim do tratamento hormonal 
todos os peixes foram medidos e pesados, seis peixes de cada tratamento 
(2 peixes de cada tanque) foram sacrificados aleatoriamente para as 
amostragens.  

 
Preparo das rações 
As rações com as diferentes concentrações de estradiol (E2) foram 

preparadas uma semana antes do início do experimento. Para a sua 
incorporação na ração (ração farelada comercial, 50% PB), inicialmente 
foi preparada uma solução estoque do hormônio 17β-estradiol dissolvido 
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em álcool absoluto. Uma alíquota dessa solução foi diluída em 800 mL 
de álcool comercial e misturada uniformemente em um quilo de ração, 
Para cada dieta foi calculada uma alíquota para se obter a concentração 
de hormônio desejada na ração. Em seguida a ração foi distribuída em 
uma bandeja, ao abrigo de luz, durante 48 h para completa evaporação 
do álcool. Após a secagem, a ração foi peletizada e em seguida seca em 
estufa a 25°C por aproximadamente 12 h. Depois de pronta, foi 
armazenada a 5°C. Essa metodologia foi adaptada de Arslan et al 
(2009).  

Durante o experimento estas rações foram oferecidas aos juvenis 
diariamente, quatro vezes ao dia, até a saciedade aparente. 

 
Pós feminização 
Após a biometria realizada no final da primeira etapa do 

experimento, os peixes foram transferidos para tanques redes de 1m3 

fixados em uma balsa flutuante no viveiro do LAPMAR, onde 
permaneceram por 12 meses. Durante o período em que ficaram nos 
tanques redes a temperatura da água mínima foi de 15°C e a máxima foi 
de 30°C durante os meses do verão. O oxigênio dissolvido na água foi 
em média 5,04 ± 1,50 mg L-1. A salinidade da água do viveiro foi de 20 
ups. Durante este período os peixes foram alimentados diariamente com 
ração comercial duas vezes ao dia até a saciedade aparente.  

Ao final desta etapa foi realizada uma biometria com todos os 
peixes e todos foram sacrificados para amostragem das gônadas e do 
fígado.  

 
Procedimentos de biometria e amostragem  
Durante todas as biometrias, os peixes foram anestesiados com 

benzocaína 50 ppm. Os peixes amostrados para histologia foram 
sacrificados com uma superdosagem de benzocaína (100 ppm). Na 
biometria inicial realizada antes do tratamento hormonal foram fixados 
cortes transversais da região mediana do corpo dos juvenis. Na 
biometria realizada ao final da primeira etapa, quando possível, foram 
retiradas as gônadas para histologia e, quando não era possível, foram 
fixados cortes transversais dos peixes.  

Na biometria realizada no final da segunda etapa, cada indivíduo 
foi dissecado para a retirada das gônadas e fígado que foram pesados em 
balança analítica digital para a determinação do índice gonadossomático 
(IGS) e índice hepatossomático (IHS), posteriormente as gônadas foram 
fixadas (procedimentos aprovados pelo CEUA/UFSC). 
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As amostras coletadas para histologia, em todas as etapas, foram 
fixadas em Davidson Marinho por 24h e posteriormente conservadas em 
álcool 70%. Após desidratação, diafanização e inclusão em parafina, o 
material foi cortado em micrótomo na espessura entre 5 e 7µm. As 
lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina.  A caracterização 
microscópica das gônadas foi feita com auxilio de um microscópio 
Olympus BX50. 

O sexo dos peixes foi determinado segundo Vazzoler (1996), 
Grier e Taylor (1998) a partir da avaliação das estruturas das gônadas de 
todos os peixes amostrados. 

 
Parâmetros de crescimento 
Para o cálculo dos parâmetros de crescimento foram utilizadas as 

seguintes fórmulas:  
Taxa de crescimento específico (TCE, %.dia-1) = 100 x [(lnPf – 

lnPi)/tempo], onde: Pf = peso final (g),  Pi = peso inicial (g);  
Ganho em peso (GP) = (Pf  - Pi);      
Sobrevivência (S%) = 100 x (Ni – Nm /Ni), onde: Ni é o número 

inicial de juvenis e Nm é o número de juvenis mortos; 
Índice gonadossomático (IGS) = 100 x (peso da gônada/peso do 

peixe);  
Índice hepatossomático (IHS) = 100 x (peso do fígado/peso do 

peixe),  
Consumo de ração (CR, g peixe-1) = consumo total/número de 

peixes por tanque,  
Consumo de E2 na ração (CE2) = CR x (dosagem de E2). 
 
Análise estatística 
O tratamento estatístico dos resultados foi feito através da Análise 

de Variância (ANOVA uma via) e quando foram encontradas diferenças 
significativas foi aplicado o teste de Tukey. Os dados em percentual 
foram transformados utilizando a função arco seno antes de serem 
analisados. Em cada caso, foi testada a homocedasticidade dos dados 
utilizando o teste de Levene. Os dados não paramétricos (índice 
hepatossomático) foram analisados pelo teste não paramétrico de 
Kruskal Wallis seguido do teste de Dunn para comparação das médias. 
A porcentagem de fêmeas com gônadas mal formadas foi calculada e 
posteriormente analisada pelo teste qui-quadrado (χ²). Todas as análises 
foram realizadas com o auxílio do software Statistica 7.0 e com o nível 
de significância de 5%.  
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RESULTADOS 
 
Na primeira etapa do experimento (feminização) os peixes do 

tratamento controle apresentaram maior peso, comprimento, ganho em 
peso e taxa de crescimento específico quando comparados com os 
peixes dos outros tratamentos. Os tratamentos com 25, 50, 75 e 100 mg 
E2 kg-1 não apresentaram diferença significativa entre si (Tab. 1). A 
sobrevivência não foi afetada pelo consumo de hormônio na ração, pois 
não foram encontradas diferenças significativas entre o controle e os 
outros tratamentos. O consumo de ração também não apresentou 
diferença entre os tratamentos apesar dos diferentes níveis de E2 (CE2) 
nas dietas (Tab. 1). 
 
Tabela 1. Efeito das diferentes dosagens do 17-β estradiol (E2) no crescimento, 
sobrevivência, consumo de ração (CR), consumo de E2 (CE2) dos juvenis de 
robalo-peva C. parallelus após 45 dias de tratamento hormonal. 
Concentração de 
E2 (mg kg-1) 

0 (controle) 25 50 75 100 

Peso final (g) 6,24 ± 1,41a 5,19 ± 1,24b 4,96 ± 1,21bc 4,72 ± 1,13c 4,89 ± 1,03bc 

Comprimento final 
(cm) 

8,89 ± 0,63a 8,21 ± 0,68b 8,20 ± 0,69b 8,06 ± 0,69b 8,21 ±0,61b 

Sobrevivência (%) 97,37 ±2,63 98,25 ±3,04 93,86 ±4,02 93,86 ±1,52 96,05 ±1,86ns 

GP (g) 2,85 ± 0,11a 1,80 ± 0,13b 1,58 ± 0,36b 1,33 ± 0,23b 1,53 ± 0,16b 

TCE (%) 1,35 ± 0,38a 0,95 ± 0,06b 0,84 ± 0,16b 0,73 ± 0,11b 0,82 ± 0,07b 

CR (g peixe-1) 7,04 ± 0,45 6,60 ± 0,36 7,32 ± 0,33 6,58 ± 0,30 7,14 ± 0,10ns 

CE2 (mg peixe-1) 0,00 ± 0,00 6,15 ± 0,20 13,04 ± 0,04 17,60 ± 0,50 26,07 ± 0,87 

Média (± desvio padrão) em uma mesma linha com sobrescritos diferentes 
indicam diferença estatística (P < 0.05), ns = não significativo. 
 

Macroscopicamente as gônadas são estruturas pares, alongadas, 
situadas dorsalmente na cavidade corporal, relacionadas 
láteroventralmente com a bexiga natatória. Na análise histológica das 
amostras coletadas no início do experimento e ao final do tratamento 
hormonal não foram encontradas evidências histológicas da completa 
diferenciação sexual ou não se observou células específicas de ovários 
ou testículos. Os peixes no inicio do experimento foram considerados 
indiferenciados e após o tratamento hormonal foram considerados em 
diferenciação. 
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Na segunda etapa do experimento (pós feminização) foi possível 
determinar a proporção sexual de machos e fêmeas em cada tratamento. 
No final do experimento, os machos foram caracterizados por 
apresentarem um par de gônadas alongadas e esbranquiçadas e as 
fêmeas um par de gônadas mais arredondadas e opacas.  

As porcentagens de peixes com má formação gonadal (Tab. 2) 
encontradas foram significativamente maiores (P < 0,05, χ² ) nos 
tratamentos  com 25 e 50 mg E2 kg-1 do que o controle e não foram 
diferentes significativamente dos tratamentos com 75 e 100 mg E2 kg-1. 
Neste trabalho foi considerada má formação problemas como: uma 
gônada ao invés de duas e gônadas com formatos diferentes. Não foi 
verificada a presença de animais intersexo neste trabalho. 

 
Tabela 2. Efeito de diferentes concentrações do estradiol na proporção dos 
sexos de robalo-peva C. parallelus e percentual de má formação nas gônadas 
dos peixes dez meses após o tratamento hormonal. 
Concentração de E2 

(mg E2 kg-1) 
Fêmeas (%) Machos (%) Má formação gonadal (%) 

0 19,15 80,85 8,51b 

25 100,00 0,00 21,62a 

50 100,00 0,00 20,00a 

75 100,00 0,00 12,50ab 

100 100,00 0,00 12,00ab 

Média (± desvio padrão) em uma mesma coluna com sobrescritos diferentes 
indicam diferença estatística (P<0,05, χ² ). 

 
No tratamento controle 80,85% dos peixes eram machos. Nos 

outros tratamentos só havia fêmeas (Tab. 2). As fêmeas do tratamento 
controle eram significativamente maiores que os machos (Tab. 3).  

 
Tabela 3. Peso, comprimento, índice hepatossomático (IHS) e índice 
gonadossomático (IGS) dos machos e fêmeas do robalo-peva do tratamento 
controle no final do experimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Média (± desvio padrão) em uma mesma coluna com sobrescritos diferentes 
indicam diferença estatística (P<0.05) 

Controle Peso (g) Comp. (cm) IHS (%)  IGS (%)  

Machos 61,03 ± 15,78b 18,47 ± 1,65b 1.62 ± 0.26a 0,06 ± 0,03b 

Fêmeas 76,59 ± 16,70a 19,93 ± 1,55a 1,68 ± 0,26a 0,32 ± 0,03a 
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Os machos do tratamento controle apresentaram testículos com 
presença de espermatogônias, espermatócitos, espermátides e 
espermatozoides (Fig. 1a). Os ovócitos de todas as fêmeas estavam na 
fase II de desenvolvimento (ovócito perinucleolar, Fig. 1b) segundo 
Vazzoler (1996). As únicas exceções foram uma fêmea do tratamento 
com 50 mg E2 kg-1 (Fig. 1c) e outra no tratamento 100 mg E2 kg-1 . Estas 
duas fêmeas apresentaram alguns ovócitos com vitelogênese lipídica 
(fase III).  

 

 
Figura 1. Corte longitudinal das gônadas do robalo-peva C. parallelus no final 
do experimento de pós feminização. (a) testículo, peixe do grupo controle, (b) 
fêmea do tratamento 50 mg E2 kg -1 com ovócitos perinucleolares, (c) fêmea do 
tratamento 50 mg E2 kg -1 com ovócitos vitelogênicos. (a) e (b) aumento de 10x, 
(c) aumento de 40x.  
 

Ao final da segunda etapa não foram encontradas diferenças 
significativas no peso das fêmeas dos diferentes tratamentos. Entretanto, 
o comprimento no tratamento 75 mg E2 kg-1 foi significativamente 
menor que o comprimento nos tratamentos controle, 25 mg E2 kg-1 e 100 
mg E2 kg-1 (Tab. 4). Os IGS das fêmeas não foram significativamente 
diferentes entre os tratamentos e o IHS foi significativamente menor no 
tratamento controle (Tab. 4).  
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Tabela 4. Efeito das diferentes concentrações de estradiol (E2) no peso e 
comprimento final, índice hepatossomático (IHS) e gonadossomático (IGS) das 
fêmeas de robalo-peva C. parallelus. 
Concentração de E2 
(mg E2 Kg-1) 

Peso (g) Comp. (cm) IHS (%) IGS (%) 

0 (controle) 76,59 ± 16,70 19,93 ± 1,55a 1,68 ± 0,.26c 0,32± 0.03 
25 73.48 ± 17.10 19.30 ± 1.39a 2.06 ± 0.22a 0.36 ± 0.07 
50 64.00 ± 20.69 18.84 ± 1.92ab 1.76 ± 0.48b 0.40 ± 0.25 
75 61.91 ± 19.33 17.69 ± 2.67b 1.94 ± 0.45a 0.39 ± 0.28 
100 72.73 ± 20.94ns 19.17 ± 1.87a 1.91 ± 0.29ab 0.41 ± 0.16ns 
Média (± desvio padrão) em uma mesma linhacoluna com sobrescritos 
diferentes são estatisticamente diferentes (P < 0.05), ns = não significativo. 
 
DISCUSSÃO 
 

Este trabalho demonstrou que o hormônio 17β-estradiol é 
eficiente para a feminização de juvenis de robalo-peva com 7 cm de 
comprimento. Nos tratamentos com 25, 50, 75 e 100 mg E2 kg-1 o 
percentual de fêmeas foi de 100%. Só foram encontrados machos no 
tratamento controle. Outros trabalhos como de Amaral Jr. et al. (2008) 
com Rhamdia quelen; Flynn e Benfey (2007) com Acipenser 
brevirostrum; Arslan et al. (2009) com Micropterus salmoides e 
Groshkov et al. (2004) com Dicentrarchus labrax, também afirmam a 
eficiência do uso de estradiol na ração para produção de lotes 
monossexos. 

Apesar de ainda não haver estudos que determinem o momento 
da diferenciação sexual do robalo-peva, o grande percentual de fêmeas 
obtidas neste trabalho pode ser consequência do desenvolvimento 
gonadal do peixe utilizado no momento da feminização. A análise 
histológica indicou que os peixes no início do experimento 
apresentavam gônadas indiferenciadas ou em diferenciação, ou seja, os 
peixes ainda não apresentavam um sexo definido. Esse período 
indiferenciado é conhecido como período lábil e é a fase de maior 
sensibilidade do peixe ao tratamento hormonal segundo Piferrer (2001) 
e Devlin e Nagahama (2002). Esse período varia muito de espécie para 
espécie, podendo ocorrer durante a fertilização, na fase de larva ou ainda 
em juvenis (Piferrer, 2001) como no caso do D. labrax que se diferencia 
sexualmente a partir de 8 cm de comprimento (Saillant et al., 2003). 

O uso do hormônio na ração para os juvenis de robalo-peva não 
influenciou na sobrevivência. Resultado semelhante foi observado por 
Wang et al. (2008) em um experimento onde foram testados quatro 
níveis de estradiol na ração durante 60 dias com juvenis de Lepomis 
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macrochirus. Piferrer (2001) relata a influência do estradiol na 
sobrevivência e no crescimento. Esta relação está diretamente 
relacionada à dose utilizada, duração do tratamento, espécie e do estádio 
de desenvolvimento desse indivíduo (indiferenciado ou diferenciado 
sexualmente). Em algumas espécies como o Misgurnos misolepis e o A. 
brevirostrum se observou um aumento da mortalidade com o aumento 
da concentração de E2 ou com a duração do tratamento (Kim et al., 
1997; Flynn e Benfey, 2007).  

O aumento no IHS nos peixes tratados com estradiol também foi 
observado para outras espécies como Oncorhynchus mykiss (Verslycke 
et al., 2002) e Oryzias javanicus (Imai et al., 2005). O estradiol exógeno 
estimula a produção hepática de vitelogenina nos peixes imaturos, 
aumentando o metabolismo do fígado e com isso o tamanho do órgão e 
consequentemente aumenta o índice hepatossomático (Verslycke et al., 
2002; Devlin e Nagahma, 2002).  

No presente trabalho o IGS foi menor que 0,5% em todos os 
tratamentos. O tamanho dos ovários e o estágio de desenvolvimento dos 
ovócitos foram semelhantes para todas as fêmeas, portanto as diferentes 
concentrações de E2 na ração não influenciaram no desenvolvimento das 
gônadas. Segundo a classificação feita por Taylor et al. (1998) para o 
Centropomus undecimalis, o IGS menor que 0.5% indica que o peixe é 
imaturo. Juvenis de Micropetrus salmoides tratados com estradiol 
também não apresentaram diferença no desenvolvimento gonadal  
(Arslan et al., 2009). 

O percentual de peixes com gônadas mal formadas pode estar 
relacionado com a dose inadequada de hormônio ingerido pelo peixe ou 
com a duração do tratamento (Piferrer, 2001). Contudo, no tratamento 
controle também foram encontradas má formações nas gônadas, essas 
alterações podem ser uma característica da espécie em cativeiro, já que 
não há relatos de má formação gonadal no ambiente natural.  

Neste trabalho o estradiol afetou o crescimento no final da 
primeira etapa do experimento. Após dez meses do fim da oferta da 
ração com o hormônio, não existia mais diferença de peso entre os 
peixes do controle e os tratados com estradiol. O mesmo tipo de 
resultado foi observado em Lepomis macrochirus, onde após o 
tratamento hormonal o menor crescimento observado foi dos peixes 
tratados com o maior nível de estradiol (200 mg E2 kg-1). Após 120 dias 
do fim do tratamento hormonal não havia mais diferença de crescimento 
entre o grupo controle e os grupos tratados com estradiol (Wang et al., 
2008). Esse mesmo trabalho defende a teoria do crescimento 
compensatório após o fim da oferta da ração com estradiol. O 
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crescimento compensatório é descrito como uma fase de crescimento 
acelerado após um período de condições adversas para o os peixes (Ali 
et al., 2003).  

As fêmeas de robalo-peva do tratamento controle eram 
significamente maiores que os machos, o que sugere uma possível 
vantagem de crescimento com relação ao crescimento das fêmeas. Essa 
diferença de crescimento entre os sexos é observada em várias espécies 
como, por exemplo, o D. labrax, em que as fêmeas crescem de 30 a 40% 
mais rápido que os machos (Gorshkov et al., 2004). Outras espécies 
onde um sexo tem alguma vantagem sobre o outro são: Hippoglossus 
hippoglossus (Hendry et al., 2003), Pseudobagrus fulvidraco (Park et 
al., 2004), L. macrochirus (Wang et al., 2008) e Microptreus salmoides 
(Arslan 2009).  

Seria interessante testar concentrações de E2 menores que as 
avaliadas no presente estudo para determinar uma concentração mínima 
para se obter 100% de feminização. Além disso, fazer um trabalho de 
engorda com lotes monossexo, com temperaturas mais altas, para 
confirmar se há diferenças de crescimento que justifiquem a produção 
comercial apenas de fêmeas.  

 
 

CONCLUSÃO 
 

Considerando todos os efeitos do estradiol na sobrevivência, 
crescimento (durante e após o tratamento hormonal), percentual de 
fêmeas obtidas e a concentração de hormônio utilizada, concluímos que 
o uso de ração com 25 mg E2 Kg-1 durante 45 dias é eficiente para a 
feminização dos juvenis de robalo-peva com 7 cm.  
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RESUMO 
O controle do sexo dos peixes é uma das técnicas mais promissoras na 
aquicultura, pois permite obter vantagens associadas a um dos sexos. 
Hormônios esteroides são utilizados em várias espécies para 
feminização dos peixes. O robalo-flecha Centropomus undecimalis é um 
importante peixe nativo com grande potencial para piscicultura. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de rações com 
diferentes concentrações de 17β-estradiol (E2) na feminização, 
crescimento e sobrevivência de juvenis de robalo-flecha. Durante 45 
dias os juvenis foram submetidos a três dietas (0, 50, 100 mg E2 kg-1 de 
ração) com três repetições cada, sendo cada unidade composta por um 
tanque-rede de 1m³ com 25 peixes com peso inicial de 14,01 ± 5,33 g e 
comprimento inicial de 12,11 ± 1,47 cm. Após este período os peixes 
passaram a ser alimentados somente com ração comercial sem adição de 
hormônio. Durante o período de administração do E2, os peixes do 
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controle cresceram mais que os dos outros tratamentos e as 
sobrevivências não foram diferentes significativamente entre os 
tratamentos, ficando entre 78 e 89%. No final do experimento no 
tratamento com 50 mg E2 kg-1, 26% dos peixes eram machos, 68,42% 
eram fêmeas e 5,26% eram intersexo. No tratamento com 100 mg E2 kg-

1, 10% dos peixes eram machos e 90% eram fêmeas. Após 11 meses não 
houve diferença de crescimento entre os tratamentos. Este trabalho 
mostrou que é possível obter 90% de fêmeas de robalo-flecha utilizando 
rações com 100 mg E2 kg-1 durante 45 dias sem danos ao crescimento ou 
à sobrevivência. Entretanto são necessários mais estudos sobre a 
concentração de hormônio e o período de administração para gerar um 
protocolo com 100% de feminização. 
 
Palavras-chave: controle do sexo, tratamento hormonal, peixe marinho, 
intersexo 

 
Effect of 17β-estradiol levels on the sex ratio, growth and  

survival of juvenile of common snook Centropomus undecimalis 
 
ABSTRACT 
Control of the sex of fish is one of the most promising techniques in 
aquaculture, since it gives advantages associated with one sex. Steroid 
hormones are used for various species of feminization fish. The 
common snook Centropomus undecimalis is an important native fish 
with great potential for fish farming. Therefore, the objective of this 
study was to evaluate the effect of diets with different concentrations of 
17β-estradiol (E2) in feminization, growth and survival of juvenile 
snook. For 45 days the juvenile received three diets (0, 50, 100 mg E2 
kg-1 diet) with three repetitions each, with each unit consisting of a cage 
net 1m ³ with 25 fish with an initial weight of 14.01 ± 5.33 g and initial 
length of 12.11 ± 1.47 cm. After this period the fish were fed only 
commercial feed without added hormone. During the administration of 
E2, the control fish grew more than the other treatments and survival 
was not significantly different between treatments, (78 - 89%). At the 
end of the experiment in the control treatment, 100% of the fish were 
males. Treatment with 50 mg E2 kg-1, 26% of fish were males, 68,42% 
were females and 5,26% were intersex. Treatment with 100 mg kg-1 E2 
10% of the fish were males and 90% were females. For 11 months there 
was no difference on growth between treatments. This work showed that 
it is possible to obtain 90% of female common snook using diets with 
100 mg E2 kg-1 for 45 days without impair growth or survival. However 
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more studies are needed on the hormone concentration and the 
administration period to generate a protocol with 100% feminization. 
 
Keywords: control of sex hormone treatment, marine fish, intersex 
 
INTRODUÇÃO 
 

O controle do sexo dos peixes é uma das estratégias mais 
promissoras na aquicultura. O principal objetivo é incrementar a 
produtividade a partir de vantagens relacionadas a um dos sexos 
(BEARDMORE et al., 2001; FRISCH, 2004).  

A produção de lotes monossexo da espécie Lepomis macrochirus 
evita problemas com a superpopulação nas fazendas de cultivo (WANG 
et al., 2008). No caso do Hippoglossus hippoglossus a vantagem de 
produzir somente fêmeas está relacionado ao fato de que elas crescem 
mais e maturam mais tarde que os machos (HENDRY et al., 2003). O 
mesmo ocorre com as fêmeas de robalo europeu, Dicentrarchus labrax, 
que exibem taxas de crescimento 30 a 50% maiores que os machos 
(GORSHKOV et al., 2004).  No caso do esturjão Acipenser 
brevirostrum, a principal vantagem na produção desta espécie é o caviar, 
sendo assim lotes monossexo de fêmeas são muito mais interessantes 
economicamente (FLYNN and BENFEY, 2007).  

Uma das formas de manipular o sexo dos peixes é através do uso 
de hormônios esteroides exógenos. Vários trabalhos relatam a utilização 
de andrógenos ou estrógenos administrados em banhos de imersão ou na 
dieta no inicio do desenvolvimento gonadal dos peixes (ROUGEOT et 
al., 2002; FLYNN and BENFEY, 2007; ARSLAN et al., 2009).  

O hormônio 17β-estradiol (E2) é um estrógeno natural que tem 
sido utilizado com sucesso com diferentes espécies de peixes: 
Pseudobagros fulvidraco (PARK et al., 2004), Rhamdia quelen 
(AMARAL Jr. et al., 2008); L. macrochirus (WANG et al., 2008) e 
Micropterus salmoides (ARSLAN et al., 2009). 

Para que o tratamento seja mais eficiente o ideal é que seja 
realizado antes da diferenciação sexual, período em que o tecido 
gonadal é mais sensível à ação dos esteroides exógenos. Além disso, a 
dose de hormônio utilizada e a duração do tratamento também são 
fundamentais para seu sucesso (PIFERRER, 2001).  

O robalo-flecha Centropomus undecimalis é um importante peixe 
marinho encontrado em regiões tropicais e subtropicais, da Flórida, nos 
EUA, até o Sul no Brasil (FIGUEIREDO e MENEZES, 1980). É uma 
espécie hermafrodita protândrica (TAYLOR, 2000) que vem sendo 
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estudada há algum tempo nos Estados Unidos (YANES ROCCA et al., 
2009), México (IBARRA-CASTRO et al., 2011) e no Brasil (SOLIGO 
et al., 2011). Tem-se destacado como uma espécie com potencial para 
aquicultura por ser rústica, se adaptar bem em cativeiro, ser eurialina, 
possuir uma carne branca e saborosa além de ter alto valor de mercado 
(CAVALLI e HAMILTON, 2007).  

Recentemente foi publicado o primeiro estudo de feminização de 
juvenis selvagens de robalo-flecha no México. Os autores utilizaram 50 
mg E2 kg-1 no alimento (Artemia e ração) entre  21 a 42 dias e obtiveram 
no máximo 90% de fêmeas (VIDAL-LÓPEZ et al., 2012).  A partir 
destes resultados a proposta deste trabalho foi avaliar o efeito de duas 
concentrações de E2  na ração durante 45 dias em juvenis de robalo-
flecha nascidos em cativeiro e após o tratamento hormonal verificar a 
proporção de sexo, peixes intersexo, crescimento e sobrevivência.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Piscicultura 
Marinha (LAPMAR), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
em Florianópolis, SC.  

Os 235 juvenis de robalo-flecha C. undecimalis utilizados neste 
experimento foram obtidos a partir de desovas de reprodutores 
selvagens realizadas pela empresa Danúbio Aquacultura Ltda (Pitz, 
2009). No inicio do experimento os peixes tinham em média 14,01 ± 
5,33 g e 12,11 ± 1,47 cm.  

O experimento foi realizado em duas etapas. A primeira etapa foi 
a feminização ou o período de tratamento hormonal. Durante 45 dias 
(fevereiro a março de 2011) foram oferecidas três dietas com níveis 
crescentes de hormônio 17β-estradiol (0, 50 e 100 mg E2 kg-1 de ração). 
Cada dieta foi considerada um tratamento com três repetições. A 
segunda etapa (pós feminização) foi de abril de 2011 a março de 2012, 
quando os peixes foram alimentados com ração comercial, sem 
hormônio.  

 
Feminização  
Os peixes foram distribuídos em nove tanques redes de 1m³ 

fixados em uma balsa flutuante no viveiro do LAPMAR. Em cada 
tanque foram estocados 25 juvenis de robalo-flecha. Durante o 
experimento de feminização a temperatura e o oxigênio dissolvido 
foram de 28,05 ± 1,05 °C e 4,47 ± 0,85 mg L-1, respectivamente. A 
salinidade da água do viveiro foi de 20 ups.  
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Antes de iniciar esta etapa foi realizada uma biometria (dados de 
peso e comprimento) de todos os peixes e dez foram sacrificados para 
coleta das gônadas. No fim do tratamento hormonal todos os peixes 
foram medidos e pesados e seis peixes de cada tratamento (2 peixes por 
tanque) foram sacrificados aleatoriamente para as amostragens.  

 

Preparo das rações 
As rações com as diferentes concentrações de 17β-estradiol (E2) 

foram preparadas uma semana antes de o experimento começar. Para a sua 
incorporação na ração (ração farelada comercial, 50% PB), inicialmente 
foi preparada uma solução estoque do hormônio E2 dissolvido em álcool 
absoluto. Uma alíquota dessa solução foi diluída em 800 mL de álcool 
comercial e misturada uniformemente em um quilo de ração, para cada 
dieta foi calculada uma alíquota para se obter a concentração de 
hormônio desejada. Em seguida a ração foi distribuída em uma bandeja, 
ao abrigo de luz, durante 48 h, para completa evaporação do álcool. 
Após a secagem, a ração foi peletizada e em seguida seca em estufa a 
25°C por aproximadamente 12 h. Depois de pronta, foi armazenada a 
5°C. Essa metodologia foi adaptada de Arslan et al (2009).  

Durante o experimento a ração foi oferecida diariamente aos 
juvenis quatro vezes ao dia até a saciedade aparente. 

 

Pós feminização  
Nesta etapa os peixes passaram a ser alimentados diariamente 

com ração comercial (50%PB), sem adição de hormônio, duas vezes ao 
dia até a saciedade aparente. Durante este período a temperatura mínima 
chegou a 16°C e a máxima até 30°C. O oxigênio dissolvido na água e a 
temperatura foram de 5,98 ± 1,25 mg L-1 e 21,73± 3,69°C, 
respectivamente. Durante esta etapa foram realizadas duas biometrias, 
uma no início de dezembro de 2011 e outra no inicio de março de 2012. 
Na ultima biometria 75% dos peixes de cada tratamento foram 
sacrificados para as amostragens das gônadas e fígado.   

 

Procedimentos de biometria e amostragem 
Durante todas as biometrias, os peixes foram anestesiados com 

benzocaína 50 ppm. Os peixes amostrados para histologia foram 
sacrificados com uma superdosagem de benzocaína (100 ppm). Na 
biometria inicial realizada antes do tratamento hormonal foram fixados 
cortes transversais da região mediana do corpo dos juvenis. Na 
biometria final, realizada na etapa de feminização, quando possível, 
foram retiradas as gônadas para histologia e, quando não era possível, 
foram fixados cortes transversais dos peixes.  
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Na biometria realizada no final do experimento, cada indivíduo 
foi dissecado para a retirada das gônadas e fígado que foram pesados em 
balança analítica digital para a determinação do índice gonadossomático 
(IGS) e índice hepatossomático (IHS) e posteriormente as gônadas 
foram fixadas (procedimentos aprovados pelo CEUA/UFSC). 

As amostras coletadas para histologia, em todas as etapas, foram 
fixadas em solução de Davidson Marinho por 24h e posteriormente 
conservadas em álcool 70%. Após desidratação, diafanização e inclusão 
em parafina, o material foi cortado com micrótomo na espessura entre 5 
e 7 µm. As lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina.   

A caracterização microscopica das gônadas foi feita com auxilio 
de um microscópio Olympus BX50 e as imagens foram registradas com 
câmera digital. O sexo dos peixes foi determinado segundo VAZZOLER 
(1996), GRIER and TAYLOR (1998), TAYLOR et al (1998) a partir da 
avaliação das estruturas das gônadas de todos os peixes amostrados.  

Para o cálculo dos parâmetros de crescimento foram utilizadas as 
seguintes fórmulas:  

Fator de Condição de Fulton (FC) = 100*(peso/(comprimento3))   
Taxa de crescimento específico (TCE, %.dia-1) = 100x [(lnPf – 

lnPi)/tempo], onde: Pf = peso final (g),  Pi = peso inicial (g);  
Ganho em peso (GP) = (Pf  - Pi);    
Consumo de ração (CR, g peixe-1) = consumo total/número de 

peixes por tanque,  
Consumo de E2 na ração (CE2, mg peixe -1) = CR x (dosagem de E2). 
Sobrevivência (S%) = 100 x (Ni – Nm /Ni), onde: Ni é o número 

inicial de juvenis e Nm é o número de juvenis mortos,  
Índice gonadossomático (IGS) = 100 x (peso da gônada/peso do 

peixe);  
Índice hepatossomático (IHS) = 100x (peso do fígado/peso do 

peixe),  
 

Análise estatística 
Os resultados são apresentados como média ± desvio padrão. O 

tratamento estatístico dos dados foi feito através da Análise de Variância 
(uma via) e quando foram encontradas diferenças significativas foi 
aplicado o teste de Tukey. Os dados em percentual foram transformados 
utilizando a função arco seno antes de serem analisados. Em cada caso, 
foi testada a homocedasticidade dos dados utilizando o teste de Levene. 
Os dados não paramétricos (índice gonadossomático) foram analisados 
pelo teste não paramétrico de Kruskal Wallis seguido do teste de Dunn 
para comparação das médias. A proporção entre machos e fêmeas foi 
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calculada e posteriormente analisada pelo teste qui-quadrado (χ²).Todas 
as análises foram realizadas com o software Statistica 7.0 e com o nível 
de significância de 5%. 

  
RESULTADOS 
 

No início do experimento os peixes dos diferentes tratamentos 
não apresentaram diferenças significativas no peso, comprimento e fator 
de condição (P>0,05). Após 45 dias de tratamento hormonal, os peixes 
do tratamento controle eram significativamente maiores (P<0,05) do 
que os peixes dos demais tratamentos. O ganho em peso e taxa de 
crescimento específico também foram significativamente maiores 
(P<0,05) no grupo controle (Tabela 1).  

Durante o experimento de feminização, o consumo de ração não 
foi significativamente diferente (P>0,05) entre os tratamentos 50 e 100 
mg E2 Kg-1 e foi significativamente maior no grupo controle (P<0,05). A 
sobrevivência dos juvenis foi superior a 78% em todos os tratamentos, 
sem diferença significativa entre eles (P>0,05) (Tabela 1).   
 
Tabela 1. Parâmetros de crescimento, sobrevivência, consumo de ração (CR) e 
consumo de estradiol na ração (CE2) dos juvenis de robalo flecha submetidos a 
dietas com diferentes níveis de estradiol (E2) durante o experimento de 
feminização.  
Concentração de E2 
(mg Kg-1) 

0 (controle) 50 100 

Peso inicial (g) 14,53 ± 5,76 13,92 ± 5,24 14,07 ± 5,52ns 

Peso 45 dias (g) 27,21 ± 11,20a 20,18 ± 6,26b 20,01 ± 6,96b 

Comprimento inicial (cm) 12,25 ± 1,68 12,07 ± 1,48 12,12 ± 1,46ns 

Comprimento 45 dias (cm) 15,10 ± 1,90a 14,26 ± 1,39b 14,10 ± 1,61b 

FC  inicial (%) 0,766 ± 0,083 0,761 ± 0,063 0,758 ± 0,084ns 

FC  45 dias (%) 0,7518 ± 0,047a 0,679 ± 0,054b 0,691 ± 0,056b 

TCE (%) 1,39 ± 0,10a 0,90 ± 0,06b 0,78 ± 0,14b 

Ganho em peso (g) 12,66 ± 1,36a 7,01 ± 0,25b 5,97 ± 1,15b 

Consumo ração (g peixe-1) 20,02 ± 0,58a 15,07 ± 0,31b 15,84± 0,41b 

Consumo E2 (mg peixe-1) 0,0 ± 0,0 31,16 ± 1,42 67,01 ± 0,75 

Sobrevivência (%) 84,00 ± 8,00 78,67 ± 6,11 89,33 ± 6,11ns 

Média (± desvio padrão) em uma mesma linha com sobrescritos diferentes são 
estatisticamente diferentes (P < 0.05), ns = não significativo. TCE = taxa de 
crescimento específico, FC = fator de condição 
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Na segunda etapa do experimento foram realizadas duas 
biometrias. Uma biometria no início de dezembro de 2011 (Tabela 2) e 
outra no início de março de 2012 (Tabela 3).  Nas duas biometrias não 
foram encontras diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos 
(Tabelas 2 e 3). 

 
 Tabela 2. Dados de peso, comprimento e fator de condição dos juvenis de 
robalo    flecha na primeira biometria do experimento de pós feminização. 
Concentração de E2 
(mg Kg-1) 

0 50 100 

Peso (g) 73,94 ± 23,66 76,78 ± 17,93 80,28 ± 24,35ns 

Comprimento (cm) 21,36 ± 2,05 21,20 ± 1,77 21,86 ± 2,02ns 

Fator de condição (%) 0,738 ± 0,076 0,800 ± 0,111 0,745 ± 0,059ns 

Média (± desvio padrão),  ns = não significativo 
 

Entretanto, na ultima biometria realizada em março de 2012 
(biometria final do trabalho) além dos dados de peso, comprimento e 
fator de condição, foram avaliados também os IHS e IGS (Tabela 3). 
Apesar do IHS dos peixes tratados com 50 mg E2 kg-1 ser 
significativamente maior (P<0,05) que o dos peixes do grupo controle, 
os valores destes dois tratamentos não foram significativamente 
diferentes (P>0,05) do IHS dos peixes tratados com 100 mg E2 kg-1 . 

 
Tabela 3. Dados de peso, comprimento, fator de condição (FC), índice 
hepatossomático (IHS) e índice gonadossomático (IGS) dos juvenis de robalo 
flecha onze meses após a feminização.  
Concentração de E2 
(mg Kg-1) 

0 50 100 

Peso (g) 271,04 ± 70,87 278,64 ± 84,14 258,83 ± 76,67 ns 

Comprimento (cm) 31,91 ± 2,77 31,66 ± 3,19 31,17 ± 3,03 ns 

FC (%) 0,8178 ± 0,0656 0,8574 ± 0,1037 0,8335 ± 0,0871 ns 

IHS (%) 1,73 ± 0,30b 2,10 ± 0,46a 1,82 ± 0,22ab 

IGS (%) 0,04 ± 0,01b 0,14 ± 0,07a 0,16 ± 0,04a 

Média (± desvio padrão) em uma mesma linha com sobrescritos diferentes são 
estatisticamente diferentes (P < 0,05).   ns = não significativo.  

 
No final do experimento de pós feminização todos os peixes do 

tratamento controle eram machos e após massagem abdominal 80% dos 
peixes liberaram um pouco de sêmen. Os cortes histológicos revelaram 
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que os testículos apresentavam espermatogônias, espermatócitos, 
espermátides e espermatozoides (Figura 1a). Não foi observada 
nenhuma má formação gonadal, entretanto foi observado que 5,26% dos 
peixes no tratamento com 50 mgE2 kg-1 eram intersexo, ou seja, 
apresentavam ovócitos intratesticulares (Figura 1b). As fêmeas 
encontradas nos tratamentos com 50 e 100 mg E2 Kg-1 apresentaram 
ovócitos perinucleolares (Figura 1c), e cerca de 45% delas apresentavam 
alguns ovócitos com vitelogênese lipídica (Figura 1d). 

 

 
Figura 1. Corte histológico das gônadas do robalo-flecha C. undecimalis no 
final do experimento de pós feminização. (a) corte longitudinal do testículo, 
peixe do grupo controle, (b) gônada intersexo, ovócitos perinucleolares (OP) e 
espermatogonias (seta); (c) fêmea do tratamento 50 mg E2 kg -1 com ovócitos 
perinucleolares, (d) fêmea do tratamento 100 mg E2 kg -1 com ovócitos 
vitelogênicos (setas) e ovócitos perinucleolares. (a), (b), (c) e (d) aumento de 
10x, barra=150µm.  
 
 

Os resultados da proporção dos sexos (Figura 2) determinados 
pela análise microscópica foram significativamente diferentes entre os 
tratamentos (P<0,05, χ² ), sendo o maior percentual de machos no 
controle e o maior percentual de fêmeas no tratamento com 100 mg E2 
kg-1. 
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Figura 2. Porcentagem de machos, fêmeas e intersexo de juvenis de robalo-
flecha C. undecimalis tratados com 17β-estradiol no final do experimento.  
 
DISCUSSÃO 
 

Os resultados deste estudo demonstram claramente a influência 
do hormônio 17β-estradiol (E2) na feminização das gônadas dos juvenis 
de robalo-flecha. 

VIDAL-LÓPEZ et al (2012) conseguiram 90% de fêmeas de 
robalo-flecha utilizando 50 mg E2 kg-1 no alimento (Artemia e ração) 
durante 21 e 42 dias em peixes com comprimento inicial de 4,6 cm, 
enquanto que no presente trabalho, utilizando  50 mg E2 kg-1 na ração 
durante 45 dias em peixes com comprimento inicial de 12 cm, o 
percentual de fêmeas obtidas foi de apenas 68,42% e ainda foram 
encontrados alguns indivíduos intersexo. Já no tratamento com 100mg 
E2 kg-1foi possível obter 90% de fêmeas.  

Segundo PIFERRER (2001), três fatores são fundamentais para o 
sucesso no controle do sexo de formas jovens: concentração do 
hormônio, tratamento hormonal e estádio de desenvolvimento gonadal. 
Provavelmente, estes resultados divergentes com os de VIDAL-LÓPEZ 
et al (2012) podem ser devido ao estádio de desenvolvimento gonadal 
em função da diferença de tamanho dos juvenis utilizados nos dois 
estudos.  WANG et al (2008) obtiveram 100% de fêmeas Lepomis 
macrochirus e nenhum peixe intersexo após o tratamento hormonal 



 
 

 

 
 

45 

durante 60 dias com 150 e 200 mg E2 kg-1. GORSHKOV et al (2004) 
também conseguiram 100% de feminização do Dicentrarchus labrax 
utilizando 12,5 mg E2 Kg-1 durante 60 dias.  

O percentual de machos encontrados no tratamento controle já era 
esperado, visto que o robalo-flecha é um hermafrodita protândrico 
segundo TAYLOR et al (2000). 

O hormônio E2 além de alterar a proporção dos sexos também 
pode modificar a morfologia das gônadas, afetar negativamente a 
sobrevivência e prejudicar o crescimento (PIFERRER, 2001). No 
presente trabalho o uso do E2 não influenciou na sobrevivência, mas 
diminuiu o consumo de ração durante o experimento de feminização. 
Provavelmente por causa do menor consumo de ração pelos peixes 
tratados com E2, o crescimento também tenha sido menor nestes 
tratamentos quando comparados aos peixes do grupo controle. Esse 
mesmo efeito do estradiol sobre o crescimento também foi observado 
em outras espécies como Hippoglossus hippglossus (HENDRY et al., 
2003) e o Micropterus salmoides (ARSLAN et al., 2009).  

Após o fim da oferta de ração com hormônio os juvenis deste 
trabalho recuperaram o crescimento e ao final do trabalho já não 
apresentavam diferenças com relação ao grupo controle.  

WANG et al., (2008) também avaliaram este mesmo parâmetro 
no L. macrochirus e observaram o mesmo resultado durante e após o 
tratamento hormonal. Segundo estes autores esta recuperação do 
crescimento após o tratamento com hormônio pode ser considerado 
como crescimento compensatório. Este é descrito como uma fase de 
crescimento acelerado após um período de condições adversas para os 
peixes (Ali et al., 2003).  

O índice hepatossomático (IHS) é utilizado como um 
biomarcador de estrógenos exógenos para avaliar indiretamente a 
produção da vitelogenina no organismo. O estradiol exógeno estimula a 
produção hepática de vitelogenina nos peixes imaturos, aumentando o 
metabolismo do fígado e com isso o tamanho do órgão e 
consequentemente aumenta o índice hepatossomático (VERSLYCKE et 
al., 2002; DEVLIN and NAGAHAMA, 2002). Entretanto, neste 
trabalho somente o IHS dos peixes tratados com 50mg E2 kg-1 foi maior 
que o controle. No presente trabalho o IGS foi menor que 0,5 em todos 
os tratamentos. Segundo a classificação feita por TAYLOR et al (1998) 
para o C. undecimalis selvagem, IGS menor que 0,5 indica um macho 
imaturo ou regredido e indica uma fêmea apenas com ovócitos não 
vitelogênicos. No presente estudo, apesar dos IGS serem menores que 
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0,5 foram encontradas algumas fêmeas com ovócitos vitelogênicos, 
provavelmente por influencia da ação do E2 nas gonadas.  

A partir dos resultados observados neste estudo, ajustes de 
parâmetros como concentração e duração dos tratamentos, além do 
tamanho dos juvenis no inicio do experimento deverão ser avaliados a 
fim de melhorar a eficiência do tratamento hormonal para feminização 
de juvenis de robalo-flecha.  

 

CONCLUSÃO 
 

 Este trabalho mostrou que é possível obter 90% de fêmeas de 
robalo-flecha com 12 cm utilizando ração com 100 mg E2 kg-1 durante 
45 dias sem danos ao crescimento ou a sobrevivência. Entretanto são 
necessários mais estudos para se obter um protocolo para 100% de 
feminização. 
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7. CONLUSÕES GERAIS 
 

Este trabalho foi realizado na tentativa de contribuir com a 
ampliação do conhecimento científico sobre a eficiência do uso do 
hormônio natural 17β-estradiol na feminização do robalo-peva C. 
parallelus e do robalo-flecha C. undecimalis. 

Diante dos resultados concluímos: 
- As analises histológicas indicaram que o hormônio E2 foi 

eficiente na feminização das duas espécies, sendo que no trabalho com o 
robalo-peva conseguiu-se 100% de feminização e no robalo-flecha o 
maior percentual de fêmeas obtidas foi de 90%; 

- O uso do E2 na ração não influenciou na sobrevivência das duas 
espécies; 

- O consumo de ração foi menor para os juvenis de robalo-flecha 
tratados com E2 durante os 45 dias; 

- Foram encontrados juvenis intersexo no tratamento com 50mg 
E2 Kg-1 do robalo-flecha. 

- Nas duas espécies foi observado crescimento compensatório 
após o fim do tratamento hormonal;  

- As fêmeas de robalo-peva foram significativamente maiores que 
os machos no tratamento controle;  

- São necessários mais estudos para gerar um protocolo com 
100% de feminização para o robalo-flecha. 
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