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INTRODUÇÃO   

A espécie Moenkhausia oligolepis, descrita por Günther (1864), é popularmente conhecida como 
lambari ou piaba olho de fogo (LENZ, 2014; REIA, 2018). Trata-se de uma espécie selvagem de pequeno 
porte, com aproximadamente 10 cm de comprimento padrão (macho adulto), com corpo de coloração reticulada 
e nadadeiras coloridas, o que lhe atribui valor comercial no ramo do aquarismo (FROESE; PAULY, 2018). A 
espécie é amplamente distribuída na bacia Amazônica (REIA, 2018), e sua reprodução ocorre durante a estação 
do verão, nos meses de janeiro e fevereiro (dados não publicados). Os espécimes foram somente encontrados 
durante este período nos córregos buscados. Somado a isso, o limitado conhecimento sobre sua biologia 
reprodutiva dificulta seu cultivo e reprodução em cativeiro.  

Segundo a FAO (2018), a produção de peixes em cativeiro tem aumentado consideravelmente nas 
últimas décadas (1980-2017), isso porque a frequente exploração dos estoques naturais pela pesca predatória 
tem provocado decréscimo das populações nativas, tornando a pesca em si insuficiente para suprir a crescente 
demanda pelo consumo do pescado (STREIT JR. et al., 2002; ANDRADE; YASUI, 2003; MILLER; 
SPOOLMAN, 2015; TAVARES-DIAS; MARIANO, 2015).  

Deste modo, a cada ano novas estratégias e metodologias são desenvolvidas a fim de melhorar e 
incrementar a produção das diferentes espécies em cativeiro. Dentre elas, a hibridização, que melhora o 
desempenho produtivo para alguns híbridos em relação aos seus parentais (PENMAN, 2004); a triploidização, 
que tem sido utilizada na tentativa de esterilizar as espécies e, por consequência, interferir no crescimento 
somático (SATO, 2015; NASCIMENTO et al., 2017) e; o transplante de células germinativas (OKUTSU et 
al., 2006; SIQUEIRA-SILVA et al., 2019), que dentre outras vantagens, pode diminuir o ciclo geracional de 
uma espécie, reduzir a necessidade por grandes espaços para criação e; aumentar a quantidade de prole 
produzida. Todas estas, dependentes da fertilização artificial para seu desenvolvimento. A fertilização artificial 
para ser bem-sucedida necessita de bons gametas masculinos e femininos. Entretanto, a indústria da 
piscicultura tem mantido seu foco no estudo dos oócitos deixando de lado o conhecimento sobre gametas 
masculinos, quanto a sua quantidade e qualidade (RURANGWA et al., 2004), imprescindíveis para o sucesso 
e eficácia da fertilização e reprodução artificial, e, consequentemente, a obtenção de larvas e juvenis viáveis 
para a produção aquícola (RURANGWA et al., 2004; STREIT JR., 2008).   

A avaliação das características do sêmen é essencial para a fertilização e reprodução artificial em 
qualquer espécie, em especial para o grupo de peixes que possui uma das maiores variabilidades em suas 
características seminais (ANDRADE et al., 2014) e estratégias reprodutivas (TABORSKY, 1998). Para 
avaliação e descrição seminal, são analisados parâmetros qualitativos e quantitativos. Dentre eles, utiliza-se 
com mais frequência a taxa e duração da motilidade espermática total, vigor espermático, concentração e 
morfologia dos espermatozoides.  

Diante disso, este trabalho objetivou analisar as características seminais do lambari olho de fogo 
Moenkhausia oligolepis, por meio da avaliação da motilidade total, vigor, concentração e morfologia 
espermática.   

MATERIAL E MÉTODOS  

Os espécimes foram coletados na fundação Zoobotânica de Marabá – PA. Três machos sexualmente 
maduros foram induzidos com dose única de extrato de hipófise de carpa (0,001 mg/g). O sêmen foi coletado 



6 h pós-indução, armazenado em microtubo e conservado em gelo. O experimento contou com três repetições. 
Para a análise da motilidade e vigor, coletou-se 1 µl de sêmen e acrescentouse 10 µl de água destilada para 
ativação dos gametas. Para a análise da concentração espermática, 0,5 l de sêmen foi diluído em 500 l de 
glutaraldeído, retirando-se uma alíquota com 10 µl para contagem das células. Para análise morfológica 
coletou-se 20 µl de sêmen fresco, acrescentando 20 µl de água, seguido de 40 µl de corante (eosina-nigrosina).  
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A duração média da motilidade total foi de 76, 67 segundos, e taxa média de regressão a cada 15 s de 
95,32; 85,3; 59,6; 31,7; 13; 4,6 até 1,2%. A taxa de regressão média do vigor espermático a cada 15 s foi de 
4,4; 3,4; 2,1; 1,1; 0,4 até 0,1. Duração esta ideal para espécies de peixes de água doce, cujo tempo de vida varia 
entre 1 e 2 minutos (DREANNO et al., 1998) devido ao rápido gasto energético (ATP) (CALDAS; GODOY, 
2019). Quanto a taxa de motilidade, o valor obtido para esta espécie pode ter sido afetado pela utilização do 
indutor hormonal como já verificado por Ferreira et al. (2001) no jundiá Rhamdia quelen.  

Obteve-se valor médio de 49,73*104 ± 34,55*104 espermatozoides/mL. A baixa concentração 
espermática encontrada na espécie estudada, quando comparado com outra espécie do mesmo gênero M. 
sanctaefilomenae (concentração espermática média de 6,8*108) (DOMÍNGUEZ-CASTANEDO et al., 2015), 
pode estar relacionada com a utilização do indutor hormonal para o M. oligolepis, pois Andrade et al., (2014), 
e outros pesquisadores como Murgas et al. (2011) já verificaram que a utilização do indutor aumenta o volume 
do fluido seminal ao mesmo tempo que diminui a concentração espermática. Além disso, a variação em 
parâmetros seminais como este, são comuns para o grupo dos peixes, tanto entre espécies diferentes, quanto 
em indivíduos da mesma espécie (SILVA et al., 2009; MURGAS et al., 2011) e até mesmo em um mesmo 
indivíduo (BILLARD, 1983).   

Vinte por cento dos espermatozoides estavam mortos. Para os 80% vivos, o comprimento total foi de 
aproximadamente 30 µm (cabeça com 4,488 ± 0,7 µm de diâmetro médio e; flagelo mais peça intermediária 
com 26,071 ± 12,4 µm de comprimento). Destes, 69% eram normais e 31% com anormalidades primárias e 
secundárias. Observou-se uma célula biflagelada. Não há uma quantidade padronizada de anormalidades para 
em peixes. Neste caso, normalmente utiliza-se como parâmetro de comparação a taxa estabelecida para 
mamíferos. Segundo Paulinho et al. (2012) o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, diz que não é 
recomendado a utilização de sêmen com até 30% de espermatozoides anormais para bovinos e equinos, 20% 
para suínos e ovinos, a fim de não inviabilizar a fertilização. Levando em consideração estas taxas, pode-se 
inferir que a quantidade de espermatozoides anormais encontrado no Lambari olho de fogo não seria 
determinante de fertilização malsucedida.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O indutor pode ter afetado a motilidade, vigor e concentração espermática. Para a morfologia, sugere-
se estudos mais específicos como a ultraestrutura do espermatozoide, embora a taxa de anormalidades 
encontradas não tenha potencial nocivo para a fertilização artificial da espécie. Este trabalho descreveu as 
características seminais da espécie, e sua importância na reprodução em cativeiro.  
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