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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar um teste piloto com dois hormônios sintéticos 

comerciais de GnRH (Hormônio liberador de gonadotropina) na indução reprodutiva de fêmeas de 

tambaqui Colossoma macropomum. O experimento foi realizado no Centro de Tecnologia, 

Treinamento e Produção em Aquicultura – CTTPA/Balbina (Presidente Figueiredo – AM), em 

Abril de 2019. Foram selecionadas seis fêmeas (5,2 a 8,0 Kg) aptas à indução hormonal e 

distribuídas aleatoriamente nos tratamentos: T1 – mGnRHa-Gonadorelina, 60 µg.kg
-1

, dose única; 

T2 – mGnRHa-Buserelina, 0,7 µg.kg
-1

, dose única e T3 – Extrato hipofisário de carpa-EHC, 5,5 

mg.kg
-1

, dividido em duas doses com intervalo de 10h (Controle, método convencional). O sêmen 

dos animais aptos (4,3 a 7,0 Kg) foi obtido através da indução com 1,5 mg.kg
-1 

de EHC, dose única. 

Aferimos o período de latência (Unidades Térmicas Acumuladas: UTA) após aplicação de cada 

hormônio. Conferimos a massa de ovócitos de cada fêmea e verificamos o rendimento da desova 

em relação à massa corporal. Também foram estimadas as taxas de fertilização e de eclosão larval. 

Todas as fêmeas utilizadas desovaram, exceto, uma fêmea do T1. O período de latência foi em T1: 

399,2 UTA (13h), T2: 314 a 371,2 UTA (10, 12h) e T3: 224 a 308 UTA (8, 11h) a 28,5±0,2°C. A 

massa ovocitária foi de 496g (T1), 361±248g (T2) e 1011±717g (T3), correspondendo a um 

rendimento da desova de 9,92% (T1), 13,05% (T2) e 12,6% (T3). As taxas de fertilização foram T1: 

48,9±27%, T2: 75,2±5,5% e T3: 79,6±15% e as taxas de eclosão foram T1: 5,52±3,5%, T2: 

73,8±6,8% e T3: 75,9±3,7%. O composto mais utilizado na indução reprodutiva de tambaqui é o 

extrato hipofisário (geralmente de carpa), que apresenta alto custo e quantidades desconhecidas de 

hormônios gonadotrópicos. Assim, é necessário aprimorar as técnicas de indução hormonal com 

produtos padronizados e com rígido controle sanitário, como os análogos de GnRH. Uma fêmea do 

T1 (mGnRHa-Gonadorelina) liberou os ovócitos, porém apresentou resultados inferiores, no 

entanto, outras dosagens precisam ser testadas para avaliar o efeito desse hormônio na indução a 

maturação final e ovulação da espécie.  Os melhores resultados foram registrados em T2 (mGnRHa-

Buserelina) indicando este produto como promissor substituto do extrato hipofisário na indução 

reprodutiva da espécie. 
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