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1. INTRODUÇÃO  

A atividade de piscicultura apresenta grande importância para o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado do Amazonas, no qual vem sendo 

praticada de maneira crescente, constituindo-se em um agronegócio gerador de 

renda e emprego. A produção da pesca extrativista no amazonas em 2010 foi de 

70.896,0 t (MPA, 2012) colocando o estado como o maior produtor de pescado de 

água doce do Brasil, sendo o tambaqui (Colossoma macropomum) a espécie mais 

cultivada na região (LIMA, 2005).  

Na natureza o tambaqui realiza piracema (migração reprodutiva). Apresenta 

sazonalidade reprodutiva, sua reprodução ocorre no período das chuvas e a sua 

desova é regulada por ritmos endógenos mediados por fatores externos, tais como: 

variação de temperatura, fotoperíodo, pressão da massa de água, pH, entre outras 

variáveis, que determinam o melhor período para a desova e proporcione grande 

sobrevivência de seus descendentes (Muniz, 2006). Visto que em ambientes 

confinados os peixes não recebem o estímulo natural necessário para que a 

reprodução ocorra se faz necessário que a sua maturação final e ovulação seja 

induzida artificialmente.  

Murgas et al. (2011) afirmam que para o estabelecimento da fertilização 

artificial de peixes migradores criados em cativeiro é de grande importância a 

avaliação de características seminais, as quais apresentam grande variação entre as 

espécies de peixes e ao longo da estação reprodutiva.  

As informações disponíveis na literatura sobre a qualidade seminal do 

tambaqui são de trabalhos realizados em regiões com condições climáticas 

diferentes das apresentadas no Amazonas. Diversos autores tem estudado as 

características espermáticas do sêmen de tambaqui com e sem indução hormonal, 

características do sêmen criopreservado com ênfase na morfologia, comportamento 

reprodutivo da espécie Colossoma macropomum, qualidade dos gametas ao longo 

da estação reprodutiva e dose inseminante para fertilização artificial do tambaqui 

((VIEIRA et al, 2011; ZEMOR, 2011;GALO, 2013; LEITE et al, 2013).  

No entanto, são escassas as informações sobre as características seminais 

do tambaqui criado no Amazonas, havendo também necessidade de treinamento de 

recursos humanos nesta área. Assim este projeto tem como objetivo o treinamento 

de recursos humanos na área de avaliação espermática e analisar o desempenho 

reprodutivo do C. macropomum em cativeiro, quanto à qualidade do sêmen. Os 
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parâmetros que serão analisados são o volume, motilidade (características físicas) 

de sêmen; analisar a % de células vivas e mortas; a concentração espermática; a 

morfologia espermática através de metodologia com uso de microscopia ótica. Estes 

resultados servirão como base para futuros estudos com outras espécies da região. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. Importância da Piscicultura para o Estado do Amazonas 

O Estado do Amazonas dispõe de todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento da atividade de piscicultura, características ecológicas e biológicas 

altamente favoráveis, reunindo assim as condições climáticas e a biodiversidade 

necessária para criação de peixes. Outro fator que favorece a atividade são os 

recursos hídricos existentes na região. Existem espécies nativas que oferecem bom 

desempenho quando cultivadas, incluindo-se, entre estas, os peixes de produção 

alimentar e também os ornamentais (LIMA, 2005). Este autor acrescenta que além 

dos recursos favoráveis acima mencionados, a piscicultura é uma atividade que 

permite o equilíbrio entre o interesse econômico e a exploração racional da 

natureza, pois apresenta produtividade por hectare (entre 2.500 e 10.000 kg/ha/), 

utilizando menos superfície de terra, em comparação com outras atividades, como a 

pecuária, com produtividade em torno de 70kg/ha/ano, representando menos de 3% 

da produtividade alcançada na piscicultura.  

Todos estes fatores destacam a importância da piscicultura para o 

desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas, justificando a sua 

inclusão entre as principais atividades detentoras de potencialidades regionais.  

2.2. A espécie Tambaqui (Colossoma macropomum) (CUVIER, 1818) 

O C. macropomum pertence à ordem Characiformes, família Characidae e 

subfamília Serrasalminae, sendo considerado o segundo maior peixe de escama da 

América do Sul, chegando a atingir 90 cm e 30 Kg (Lopera-Barrero et al. 2011). Esta 

espécie ocorre naturalmente nas bacias dos rios Amazonas, Solimões e Orinoco, 

amplamente distribuído na parte da América do Sul e na Amazônia Central, que é 

conhecido como cachama negra (Colômbia e Venezuela) e gamitana (Peru). 

(ARAUJO-LIMA & GOMES, 2005). 
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A primeira maturação sexual no C. macropomum ocorre com cerca de 60 cm 

comprimento padrão e aproximadamente dois anos idade. Seu período reprodutivo 

se estende de setembro a fevereiro, sendo uma espécie de água tropical de desova 

total e com movimento reprodutivo migratório, espécie de piracema. Em cativeiro só 

se reproduz com indução hormonal, e com elevada prolificidade (Castagnolli, 1992). 

A reprodução induzida vem sendo estudada com inúmeras pesquisas sobre o uso 

de diferentes indutores hormonais. A literatura descreve o uso de produtos naturais, 

como extrato de hipófise e HCG (Gonadotrofina coriônica humana), e substâncias 

sintéticas, como os análogos do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH ou 

LH-RH) e de antagonistas do hormônio bloqueador de gonadotrofinas (dopamina) 

(ARAUJO-LIMA & GOMES, 2005). 

2.3. Propagação artificial e qualidade de gametas masculinos  

A propagação artificial ou reprodução induzida é um dos principais aspectos 

para o avanço sustentável da produção de peixes (Romagosa, 2006), incentivada 

pelo constante crescimento da população mundial e a crescente demanda por 

alimentos mais saudáveis, vem apresentando com muita rapidez avanço em todo o 

mundo (DONALDSON, 2003).  

Um dos fatores limitantes para o controle e sucesso do processo reprodutivo 

é a utilização de gametas de qualidade que possam promover a máxima fertilização 

e o desenvolvimento normal dos embriões (Bobe & Labbé, 2009). Segundo 

Rurangwa (2004) o sêmen é frequentemente inadequado em termos de qualidade e 

quantidade durante a propagação artificial, comumente empregada nas estações de 

piscicultura. 

Na maioria das espécies de peixes, os espermatozoides são imóveis nos 

testículos e no plasma seminal (Morisawa & Morisawa, 1990). De modo que a 

motilidade é induzida logo após os espermatozoides serem liberados e entrarem em 

contato com o ambiente aquoso durante a reprodução natural ou com o diluente 

durante a propagação artificial (COSSON, 2010). 

A produção espermática apresenta grande variação entre as diversas 

espécies e até mesmo dentro de uma mesma espécie de peixe, podendo ser 

influenciada pela estação do ano, clima, período de repouso e método de coleta 

(MURGAS et al., 2011). 
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A motilidade espermática, usualmente expressa pela percentagem de 

espermatozoides móveis em sêmen adequadamente ativado é comumente utilizada 

na determinação da viabilidade espermática de peixes (BILLARD & COSSON, 1992; 

RURANGWA et al., 2004,).  

2.4. Importância da avaliação da qualidade seminal em peixes  

Graças aos estudos ao longo dos anos sobre biologia de peixes e o 

conhecimento da fisiologia da reprodução associado a esses estudos foi a 

determinação de procedimentos de manejo que permitem a maturação gonadal dos 

peixes em cativeiro, bem como a indução dos processos de maturação final dos 

gametas e a subsequente fertilização (ZANIBONI FILHO & WEINGARTNER, 2007). 

As características seminais são muito variadas entre as espécies de peixes, e 

a sua avaliação é de grande importância para o estabelecimento da fertilização 

artificial. Para a descrição de um perfil espermático, são analisadas as 

características físicas do sêmen (volume, motilidade, vigor e concentração) e as 

características morfológicas dos espermatozoides (Routray et al., 2007). Afim de que 

se possa avaliar a qualidade do sêmen coleta é necessário o conhecimento desses 

valores e, com isso, otimizar sua utilização no processo de fertilização artificial 

(VIVEIROS, 2005). 

2.5. Volume de sêmen 

Na maioria das espécies de peixes que recebem o tratamento hormonal, é 

observado um aumento significativo no volume seminal. Porém, o volume não tem 

um valor intrínseco biológico, e sim pela quantidade de células fecundantes que 

possa conter. O volume é muito variável entre as diversas espécies e até mesmo na 

mesma espécie, por ser influenciado pela estação do ano, clima, período de repouso 

sexual e método de coleta. No entanto, os autores verificaram um aumento na 

concentração espermática ao final do período reprodutivo (MURGAS et al, 2011). 

2.6. Concentração espermática 

A concentração espermática expressa a quantidade de espermatozoides por 

ml de sêmen, podendo ser determinada pela contagem em câmaras volumétricas, 

mediante diluição do sêmen em formolcitrato (Felizardo et al., 2010 a). Valores de 

concentração podem variar de acordo com peso e idade do peixe, época do ano 

(SILVA et al., 2009), frequência de coleta e volume do ejaculado. 
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O número de espermatozoide ml -1 é altamente variável entre as espécies 

brasileiras. É verificado um aumento na concentração espermática de peixes 

induzidos hormonalmente quando comparados àqueles que não receberam a 

indução de acordo com Viveiros e Godinho (2008). Geralmente uma baixa 

concentração espermática é seguida por um aumento no volume seminal em peixes 

induzidos hormonalmente (MURGAS, 2011).  

2.7. Taxa e duração da motilidade espermática 

A motilidade espermática é um dos principais parâmetros a serem 

considerados na análise da qualidade do sêmen de peixes. Para tanto, segundo 

Murgas et al (2011) deve-se levar em conta que a motilidade espermática é 

influenciada por inúmeros fatores, como temperatura, estado nutricional, estado 

sanitário, condições de análise, soluções ativadoras empregadas e espécie 

estudada. 

A osmolaridade isotônica ao plasma seminal suprime a motilidade 

espermática em teleósteos marinhos e de água doce. Quando o sêmen é exposto à 

hipertonicidade da água salgada ou hipotonicidade da água doce, respectivamente, 

induz à iniciação da motilidade espermática (TAKAI & MORISAWA, 1995). 

A diminuição da capacidade de movimentos dos espermatozoides é 

originada, em parte, pela diminuição do estoque de energia ocorrida durante o 

período de motilidade. A duração da motilidade espermática em peixes de água 

doce é muito curta e muito variada entre as espécies: 30-40 segundos a 20ºC em 

carpa (Billard et al., 1995) e 486 segundos a 26ºC em pacu (Piaractus 

mesopotamicus; Maria et al., 2004). 

2.8. Morfologia espermática 

Segundo Nagahama (1983), os espermatozoides de peixes podem ser 

morfologicamente divididos em cabeça, peça intermediária e cauda. Na maioria dos 

grupos de peixes, falta o acrossoma, que ocorre em todos os outros grupos de 

vertebrados. Todavia, a carência do acrossoma é compensada pela presença da 

micrópila no ovócito, que facilita a entrada do espermatozoide (COSSON et al., 

1999). 

Alterações morfológicas nos espermatozoides podem ocorrer após o aumento 

ou a diminuição da osmolaridade do meio que os circunda. Segundo Herman et al. 

(1994), as alterações primárias (flagelo dobrado, cabeça isolada, gotas 
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citoplasmáticas proximal e distal) ocorrem durante a espermatogênese, em 

decorrência de causas que acometem os reprodutores, tais como enfermidades, 

consanguinidade, restrição alimentar e estresse ambiental. Por outro lado, as 

alterações secundárias (flagelo quebrado, enrolado, degenerado, macrocefalia, 

microcefalia) estariam relacionadas aos procedimentos de manejo durante a coleta 

do sêmen. 

A avaliação morfológica dos espermatozoides de peixes pode auxiliar na 

caracterização de amostras seminais, fazendo inferência sobre seu potencial 

fertilizante ou de amostras congeladas de sêmen e explicando insucessos de 

reprodutores tidos como aptos após análises convencionais de motilidade 

espermática (Miliorini, 2006). 

2.9. Fatores que influenciam a qualidade dos gametas em peixes 

O processo reprodutivo, em peixes, depende da interação de fatores 

endógenos, como os hormônios e exógenos, tais como temperatura, precipitação, 

fotoperíodo, nível da coluna d’água, dentre outros. Trabalhos sobre influência de 

fatores abióticos na fisiologia reprodutiva de peixes indicam que dificilmente um 

único fator interfere na complexidade do processo reprodutivo (BARBIERI et al., 

2000).  

O papel de fatores ambientais na sincronização dos ciclos reprodutivos, 

dando ênfase à influência do fotoperíodo e temperatura da água neste processo, foi 

amplamente discutido por Bye (1984). Segundo este autor, os peixes que vivem fora 

dos trópicos, apresentam ciclos, de tal forma que larvas e jovens são produzidos 

quando as condições ambientais são favoráveis a sobrevivência. 

2.10. Estado atual das pesquisas com qualidade seminal de tambaqui  

Tem se tornado cada vez maior o número de estudos com qualidade seminal 

de tambaqui, dada a sua grande importância econômica para a piscicultura. Vieira et 

al (2011) avaliaram as características espermáticas do sêmen de tambaqui com e 

sem indução hormonal, os autores afirmam que a principal diferença foi na 

concentração espermática e no volume no grupo induzido que apresentaram valores 

significativamente superiores comparado aos indivíduos não induzidos. Galo (2013) 

realizou um estudo em Rondônia analisando o comportamento reprodutivo da 

espécie Colossoma macropomum, quanto à qualidade de seus gametas ao longo da 
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estação reprodutiva, a fim de determinar a melhor época para realizar a reprodução.  

Demais autores, determinaram a dose inseminante para fertilização artificial do 

tambaqui (Leite et al, 2013), a criopreservação do sêmen de tambaqui e seus efeitos 

nos espermatozoides (MENEZES et al 2008; VARELA JÚNIOR et al 2012; ZEMOR, 

2011)  

Notam-se algumas variações nas metodologias utilizadas pelos 

pesquisadores da área de qualidade seminal, o que gera certas controvérsias 

quanto a metodologia a ser utulizada. É notória a necessidade de consolidar uma 

metodologia que possa ser usada como padrão na análise quanti-qualitativa do 

sêmen dos peixes. Estudos realizados com motilidade por três autores (Vieira et al, 

2011; Leite et al, 2013;  Galo, 2013 ) utilizam metodologias diferentes quanto a 

quantidade e tipo de diluente para analisar o sêmen de tambaqui. Isto reforça a 

necessidade de estudos metodológicos padronizados para obter resultados 

comparáveis e conclusivos. 

Desse modo, este projeto irá proporcionar conhecimento para definir critérios 

na escolha de procedimentos metodológicos mais adequados para análise de 

sêmen de peixes, de acordo com as condições e recursos existentes no Amazonas.  

3. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido na Estação de Piscicultura da Fazenda 

Experimental da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, localizada no Km 38 da 

Rodovia BR-174. 

Foram utilizados peixes provenientes do plantel de reprodutores da Estação 

de Piscicultura da UFAM e do Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em 

Aquicultura (CTTPA) de Balbina. Foram utilizados neste estudo animais da geração 

F1. Os peixes encontravam-se estocados em viveiros escavados de 500 m² e 

profundidade média de 1,25 m, na densidade utilizada de 0,3 kg/m². Os reprodutores 

foram alimentados com ração comercial extrusada (peletes de 6-8 mm) contendo 

40% de proteína bruta, duas vezes ao dia, no período de 08h-09h e 16h- 17h. A 

alimentação foi ofertada cinco vezes por semana a 2% da biomassa total, do mês de 

agosto até o início de outubro, quando se passou a utilizar a estratégia alimentar de 

quatro vezes na semana. 
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3.1. Aplicação dos protocolos 

Durantes os meses de agosto a novembro de 2014, período reprodutivo do 

tambaqui no amazonas, os peixes selecionados foram transferidos para o 

Laboratório de Reprodução da Estação de Piscicultura da UFAM e submetidos ao 

tratamento hormonal. 

Foi aplicado o protocolo utilizando o extrato hipofisário de carpa (EHC) por 

meio de uma única dose correspondente a 2,5 mg de hipófise por quilo de 

reprodutor (WOYNAROVICH & HORTVÁTH, 1983). A aplicação hormonal foi 

realizada de forma intraperitoneal, abaixo da nadadeira peitoral. A coleta dos 

gametas masculinos foi feita após um período de 220-240 horas–grau (somatória da 

temperatura da água em função do tempo), contadas a partir da indução hormonal.  

3.2. Coleta do sêmen  

Para realizar as coletas individuais de sêmen, os animais foram colocados 

em um colchão macio e seco, lavando-se a papila genital com água destilada e 

secos com pano e papel toalha, a fim de garantir que a papila genital estivesse seca, 

foi aplicada individualmente massagem na região abdominal do animal, sempre no 

sentido craniocaudal. O sêmen foi coletado em tubos falcons de 10mL, para 

mensuração do volume total liberado de cada macho.  

3.3. Volume do sêmen  

Após a coleta do fluido seminal em tubos falcons de 10mL estéreis, uma 

porção foi coletada em ependorfes para análises subsequentes. O volume foi 

medido diretamente no tubo. 

Posteriormente, foi feita a análise microscópica do material e avaliadas a 

motilidade, concentração espermática e confecção das lâminas para análise 

morfológica dos espermatozoides.  

3.4. Motilidade espermática 

O procedimento utilizado para a aferição do tempo de duração da motilidade 

espermática consistiu na diluição de 10μL de sêmen, em 200μL de água destilada 

em uma lâmina de microscopia óptica, coberta com lamínula e imediatamente 

avaliando em microscópio óptico (40X), ambas as variáveis. Escore de 0 a 100% 

para motilidade e de 0 a 5 pontos para o vigor espermático. Foi acionado um 

cronômetro quando se colocou 10μL de sêmen em contato com 200μL de água 
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destilada, marcando o tempo decorrido até que o último espermatozoide parou de se 

mover no campo ótico (40X), conforme metodologia descrita por GALO et al (2011).   

 3.5. Concentração do sêmen 

A mensuração da concentração espermática do sêmen foi realizada 

utilizando-se o método da contagem de células espermáticas, em câmara 

hematimétrica de Neubauer. Para a mensuração da concentração espermática, foi 

utilizada uma amostra contendo 1μL do sêmen diluído em 1mL de formol salina 

tamponado, resultando na diluição de 1:1000. 

A concentração espermática foi calculada conforme recomenda o CBRA 

(Manual, 1998) para sêmen de mamíferos, segundo a equação:  

         
   

    
 

                 

                      
 

em que SPZ = número total de espermatozoides contados; q.c. = quadrículas 

contadas; q.t. = quadrículas totais; profundidade da câmara = 0,10 mm e diluição = 

fator de diluição do sêmen pelo fixador 

3.6. Morfologia espermática 

Em peixes, as duas principais classificações de defeitos espermáticos são 

as de Blom (1950) e Blom (1971). A primeira classifica os defeitos em 

Anormalidades Primárias, que são os defeitos espermáticos ocorridos durante a 

espermatogênese, e em Anormalidades Secundárias, aqueles defeitos que ocorrem 

no espermatozoide já formado. São consideradas ainda as alterações ocorridas 

depois da ejaculação e na preparação do material para análise microscópica. A 

classificação de Blom (1971), em Defeitos Maiores e Menores relaciona os defeitos 

com a sua importância na fertilidade. Assim, são considerados Defeitos Maiores 

aquelas anormalidades que têm grande efeito na fertilidade e os Defeitos Menores 

são considerados de menor importância. Estes foram os parâmetros utilizados para 

contabilizar as alterações morfológicas apresentadas nos exemplares de C. 

macropomum. 

A morfologia dos espermatozoides foi realizada conforme Galo et al. (2011). 

O teste de Tukey foi utilizado para comparar as médias entre os períodos de 

coleta, (p>0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este projeto permitiu um aprendizado teórico e prático início na pesquisa 

científica. Este projeto foi realizado em parceria com o projeto Desenvolvimento da 

aquicultura e Recursos Pesqueiros na Amazônia - DARPA sob a coordenação da 

professora Drª. Marle Angélica Villacorta Correa em parceria com a SEPROR.  

 

1) Treinamento sobre técnicas de análise de qualidade espermática 

Considerando que os animais do experimento não se encontravam 

preparados fisiologicamente para receber o tratamento hormonal, foi realizado um 

treinamento metodológico sobre análise da qualidade seminal de peixes com a 

espécie matrinxã (Brycon amazonicus) acompanhando os trabalhos que estavam 

sendo realizados na Estação de Piscicultura da UFAM. Desse modo, foi alcançado 

um treinamento sobre práticas laboratoriais e sobre a análise do sêmen de peixes, 

fundamentais para a execução deste trabalho de iniciação científica.  

Neste aspecto foi proporcionado um refinamento metodológico, nivelando os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos em outras regiões e outras espécies 

sobre reprodução de peixes e qualidade seminal.  

O treinamento foi realizado com as características seminais da matrinxã no 

Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura (CTTPA) de Balbina. 

Os resultados estão apresentados a seguir:  

Tabela01. Características do sêmen de Brycon amazonicus induzidos com EBHC.  

TRATAMENTO: EXTRATO DE HIPÓFISE DE CARPA 

COLETA Nº PESO (kg) VOLUME (mL) COR SÊMEN MOTILIDADE (t) 

02/11/2013 1 1,425 19 Amarelo pálido 00:00:26 

02/11/2013 2 1,32 8 Amarelo pálido sem sptz 

02/11/2013 3 1,58 8,5 Amarelo pálido 00:01:16 

02/11/2013 4 1,775 9,5 Leitoso 00:01:09 

Média 1,525 11,25 
 

00:00:57 

 

Tabela02. Características do sêmen de Brycon amazonicus induzidos com OVOPEL®.  

 

TRATAMENTO: OVOPEL 

DATA  Nº PESO (kg) VOLUME (mL) COR SÊMEN MOTILIDADE (t) 

02/11/2013 1 1,35 13,25 Amarelo viscoso 00:00:47 

02/11/2013 2 1,39 1,7 Amarelo  00:00:00 

02/11/2013 3 1,49 4,25 Marfim 00:00:45 

02/11/2013 4 1,585 1,75 Amarelo viscoso 00:00:00 

  MÉDIA   1,4538 5,2375   00:00:23 
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O resultado deste trabalho foi comparado com outro trabalho de reprodução 

realizado e elaborado um resumo submetido ao Aquaciência2014 que será realizado 

na cidade de Foz do Iguaçu – Paraná, conforme anexo 1.  

Ao comparar o uso de Extrato Bruto de Hipófise de Carpa (EBHC) e Ovopel® 

como hormônios indutores da espermiação em Brycon amazonicus pode-se 

constatar que os animais submetidos a tratamento hormonal com este segundo 

hormônio responderam a aplicação do indutor à espermiação Ovopel®, no entanto, 

conforme a tabela02 apresentaram nos testes realizados desempenho inferiores ao 

de EBHC. 

3) Participação nos trabalhos de reprodução e pesquisas de mestrado 

realizados na Estação de Piscicultura da UFAM 

Foi possível obter aprendizado prático nos trabalhos de reprodução 

realizados na fazenda experimental da UFAM, além de treinamento no manejo dos 

animais para a reprodução, como devem ser selecionados os animais aptos para a 

reprodução, preparação do tratamento hormonal de acordo com o peso do peixe, 

também, aprender a maneira correta de coletar material para análise, a atenção que 

se deve ter com os animais após a desova afim de que estes possam se recuperar 

de maneira eficiente.  

Além do mais, foi oportunizado vivenciar todo o trabalho de fertilização, 

incubação e eclosão importantíssimo na reprodução dos peixes, bem como o 

manejo com as larvas para que tenham um bom desenvolvimento. Tal oportunidade 

foi extremamente importante para a formação acadêmica, pois foi possível uma 

ótima vivencia prática, muito interessante para a formação profissional. 

Enquanto os animais do experimento do PIBIC não estavam preparados foi 

possível dar apoio aos trabalhos que estavam sendo realizados por outros alunos, 

como da aluna de mestrado da Universidade Nilton Lins que está trabalhando com 

testes de hormônios para indução à desova de matrinxã e caracterização do sêmen 

dos peixes provenientes desses tratamentos hormonais, outra aluna do Centro de 

Aquicultura da Universidade Estadual de São Paulo (CAUNESP) testando 

hormônios está analisando a qualidade ovocitária do Matrinxã (Brycon amazonicus). 

Houve também participação em trabalhos na Estação de piscicultura da Hidrelétrica 

de Balbina, um centro de referência na produção de alevinos para o fomento da 

atividade de piscicultura no Estado do Amazonas. Nestes trabalhos, da mesma 
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forma em um ambiente multidisciplinar foi oportunizado obter conhecimentos 

teóricos e práticos sobre assuntos afins relacionados à reprodução de peixes. 

4) Resultados da avaliação das características seminais do tambaqui cultivado 

na estação de aquicultura da fazenda experimental da UFAM 

Todos os animais responderam positivamente ao tratamento hormonal 

utilizado. O sêmen coletado apresentou coloração esbranquiçada e aspecto leitoso. 

Não houve (P>0,05) efeito de período (início, meio e fim) dentro da estação 

reprodutiva para volume do sêmen. As amostras apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) para os valores de % de espermatozoides com motilidade 

progressiva, duração da motilidade e concentração espermática.  

Os maiores valores de volume seminal foram encontrados no início do 

período reprodutivo (Agosto/2014), com volume máximo de 7,3 mL e mínimo de 

1mL, notando-se um declínio do volume do fim do período, conforme gráfico02.  Por 

outro lado, os maiores valores de concentração espermática foram observados no 

fim da estação reprodutiva em que se coletou os dados (Novembro/2014), conforme 

pode-se observar no gráfico01.  

 

 

Tabela03. Valores médios dos parâmetros seminais por período.  

Período 
Volume 

(mL) 
Motilidade 

(seg) 
Motilidade 

(%) 
Concentração 

(sptz/mL) 

Início (Agosto) 3,25 37,38 89% 2,74x109 

Meados (Outubro) 2,78 37,20 99% 4,92x109 

Fim (Novembro) 2,38 74,83 100% 9,39x109 

Gráfico01. Concentração espermática. Médias 
por período. 
 

Gráfico02. Volume espermático. Médias por 
período. 
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No fim da estação reprodutiva se observou uma maior duração da motilidade 

com máxima de 87s em um dos exemplares, com 100% de motilidade espermática 

para todos os exemplares analisados. 

O processo reprodutivo de peixes sofre grande influência de fatores 

exógenos como temperatura, precipitação, nível da coluna d’água, dentre outros. O 

gráfico03 mostra o comportamento das chuvas nos períodos de coleta de dados. 

Em agosto, mês em que foi possível realizar a primeira coleta observou-se baixa 

precipitação, com maiores volume de chuvas nos meses de outubro e novembro, o 

que influenciou positivamente a qualidade dos gametas do tambaqui.   

Em condições selvagens ou até mesmo na criação em cativeiro, a qualidade 

dos gametas de peixes podem ser altamente variável e ser influenciada 

significativamente por inúmeros fatores externos, além do manejo dos reprodutores 

e do período reprodutivo, conforme ressalta Chambers & Waiwood (1996) Apud 

Galo (2013). 

Estudando o comportamento reprodutivo de machos de Colossoma 

macropomum em Rondônia Galo (2013) encontrou valores médios de volume de 

sêmen de 3,71mL e concentração espermática de 8,67x109 sptz/mL. A partir dos 

dados apresentados na tabela04 pode-se observar neste trabalho valores inferiores 

de volume médio espermático para Colossoma macropomum ao longo da estação 

reprodutiva (Ago-Nov/2014) cultivados na Fazenda Experimental da UFAM, da 

mesma, foi encontrado um menor valor de concentração espermática (5,55x109).  

Gráfico03. Chuva acumulada mensal na Estação automática: Manaus 
(AM), de Janeiro/2014 a Novembro/2014. Fonte: http://www.inmet.gov.br 
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Tabela04. Média e desvio padrão dos parâmetros quali-quantitativos de sêmen de (colossoma 
macropomum) cultivado na FAEXP – UFAM durante a estação reprodutiva de Agosto a Novembro 
de 2014.  

Parâmetros Seminais Estação reprodutiva Ago-Nov 2014 

Volume médio do sêmen coletado (mL) 2,87±2,0 
Motilidade progressiva (%) 96,4±0,1 
Tempo médio de motilidade (seg.) 50,82±19 
Concentração espermática média (sptz /mL) 5,55x109±3,46 

 

A qualidade seminal do colossoma macropomum também foi objeto de 

estudo de outros autores como Vieira et al (2011) que analisando as características 

do sêmen de tambaqui em latitude equatorial, em experimento realizado na cidade 

de Pentecoste-CE, encontrou volume seminal médio de 5,05 mL, valor superior ao 

encontrado nos exemplares da Estação de Pisicultura da UFAM. Leite et al (2001) 

em trabalho para determinação da dose insemintante para o C. macropomum 

encontrou concentração média de 19x109 sptz/mL. Os valores nos estudos 

mencionados são bastante variáveis, o que se considera normal, pois volume 

seminal e concentração espermática, fatores importantes no processo reprodutivo, 

tanto em espécies migratórias na época de reprodução quanto em animais induzidos 

com hormônio são bastante variáveis (Viveiros & Godinho, 2009).  

Em relação à morfologia espermática ao longo da estação reprodutiva (Ago-

Nov/2014) observou-se o apresentado nos gráficos abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

49% 

28% 

67% 

52% 

72% 

INÍCIO MEADOS FIM 

Morfologia espermática ao longo do ciclo 
reprodutivo (Ago-Nov/2014) 

SPTZ NORMAIS SPTZ ANORMAIS 

Gráfico04. Morfologia espermática em percentuais por período de coleta. 
Início (início de Agosto), meados (Outubro), Fim (início de Novembro). 



16 
 

A maior ocorrência de alterações morfológicas foi observada no fim do 

período de coleta (Novembro), o que pode ser relacionado a um envelhecimento dos 

espermatozoides, de acordo com Galo (2013). Em meados do período reprodutivo 

do C. macropomum em Manaus foi observado maior ocorrência de espermatozoides 

normais e menores valores de espermatozoides anormais, sendo que apenas 15% 

foram de alterações morfológicas primárias, que são os defeitos espermáticos 

ocorridos durante a espermatogênese, e 85% de secundárias, que ocorrem com o 

espermatozoide já formado.  

 

5. CONCLUSÃO 

As variações observadas neste estudo podem ser consideradas normais 

para a espécie em questão que é adaptada a diversas regiões do Brasil com ótimo 

desempenho reprodutivo e produtivo. Os parâmetros qualitativos do sêmen de C. 

macropomum sofrem clara alteração durante o período reprodutivo, 

independentemente da região onde este seja cultivado. Os melhores valores de 

parâmetros espermáticos foram observados em Novembro, com destaque para a 

concentração espermática.  
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ANEXOS  

Resumo submetido ao AQUACIÊNCIA 2014 

CARACTERÍSTICAS ESPERMÁTICAS DE MATRINXÃ Brycon amazonicus NO INÍCIO 

E NO FINAL DO PERÍODO REPRODUTIVO 

Rosilane Gomes de Souza de Oliveira*, Lorraine Rosita Pinheiro Bacelar1, Ana Caroliny 

Cerdeira Lopes2, Arley Faria José de Oliveira3, José Mário Baracho de França4, Marle 

angélica Villacorta Correa5 

 

*Mestranda em Aquicultura (Bolsista FAPEAM)-UniNilton Lins/INPA-Av. Prof. Nilton 

Lins, 3259. Pq das Laranjeiras-Manaus-Amazonas, rosilanegso@gmail.com; 
2
UniNilton 

Lins/INPA; 
3 

UFAM/Instituto de Ciências Biológicas; 
4 

CTTPA/Balbina-Presidente 

Figueiredo-AM;  
1,5

 UFAM/Departamento de Ciências Pesqueiras 

 

A qualidade do sêmen pode afetar o sucesso da fertilização e produção de ovos viáveis. 

Durante o período reprodutivo pode ocorrer mudanças nas características do sêmen.  O 

objetivo deste trabalho foi analisar o sêmen de matrinxã Brycon amazonicus coletado no 

início e no final do período reprodutivo. O experimento foi conduzido na Estação de 

Piscicultura de Balbina (CTTPA), Presidente Figueiredo (AM). Foram utilizados machos com 

idades entre 3 e 4 anos, no início do período (novembro, n=7) e no final da mesma estação 

reprodutiva (fevereiro, n=6) . Os animais receberam dose única de extrato bruto de hipófise de 

carpa-EBHC (1 mg.kg
-
¹, peso médio=1,260±0,22g ). Após cerca de 5 horas, foi coletado o 

sêmen de cada exemplar e avaliados quanto ao tempo de motilidade subjetiva, volume, e 

concentração espermática. A diferença entre as médias foi avaliada por Anova, e em caso 

diferenças significativas, foi aplicado teste de Tukey (P=0.05) para a comparação múltipla das 

médias. Não houve diferença significativa entre o sêmen obtido no início e no final período 

reprodutivo quanto à motilidade espermática (23,25s). O volume do sêmen no início da 

estação reprodutiva (12,5±4,76 mL) foi significativamente maior em relação ao final do 

período (6,37±3,11 mL). A concentração espermática apresentou valores significativamente 

menores no início (6,52×10
9
±3,69 sptz.mL

-
¹) comparado ao final do período reprodutivo 

(2,12×10
10 

± 1,12 sptz.mL
-
¹). Todos os valores observados encontram-se dentro dos 

observados na literatura. Pode-se inferir, pelos valores observados, que o sêmen coletado 

tanto no início quanto no final do período reprodutivo pode ser utilizado com sucesso em 

programas de reprodução artificial, no entanto, são necessários testes de fertilização.   

Palavras-Chave: análise seminal, estação reprodutiva 

Instituição de Fomento: FAPEAM 

Apoio: FAPEAM, Darpa, Finep, CTTPA Balbina, UFAM 
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Foto02. Coleta de sêmen fresco em tubo 

falcon com leve pressão abdominal. Fonte: 

Arquivo do Autor 

Foto05. Análise das características 

seminais em microscopia eletrônica.  

Fonte: Arquivo do Autor 

Foto04. Células espermáticas na câmara 

de Neubauer para análise da concentração. 

Fonte: Arquivo do Autor 

Foto03. Acondicionamento do material 

coletado em caixa térmica. Fonte: Arquivo 

do Autor 

Foto01. Captura dos animais para coleta de sêmen. Fonte: Arquivo do Autor 
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Foto06. Apoio aos alunos de mestrado. 

Análise de sêmen de matrinxã no 

Laboratório de Reprodução de Peixes da 

Fazenda Experimental da UFAM. Fonte: 

Arquivo do Autor  

Foto07. Galpão-laboratório de reprodução. Fonte: Arquivo do Autor 


