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RESUMO 

A aquicultura tem se mostrado promissora atividade comercial produtora 
de proteína animal de qualidade. Os Lutjanídeos figuram nesse contexto como 
espécies alvo de interesse de pesquisas de desenvolvimento de pacotes 
tecnológicos para o cultivo. Todavia, o suprimento de juvenis ainda depende da 
disponibilidade dos estoques naturais, o que pode ser considerado arriscado, 
dada a imprevisibilidade incutida à dinâmica do ambiente. A preservação de 
gametas é uma alternativa para minimizar os riscos e garantir suprimento 
contínuo de ovos e larvas de qualidade para os trabalhos com reprodução, bem 
como eliminar a assincronia de desova entre machos e fêmeas em laboratório. 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o sêmen do ariacó L. synagris in-vivo 
e post-mortem, bem como determinar e avaliar índices organossomáticos (IGS, 
IHS, ISS e Ka), que indicam o estado fisiológico do plantei de reprodutores do 
CEAC/Labomar. Espécimes capturados na costa do Ceará foram comparados 
à espécimes cativos (estocados durante 10 meses, alimentados com ração 
semi-úmida formulada). Foi realizada biometria e necropsia. A coleta de sêmen 
in-vivo foi realizada através de massagem abdominal no sentido ântero-
posterior. A motilidade espermática pós-ativação foi determinada através da 
estimativa da taxa de espermatozóides móveis, utilizando uma escala arbitrária 
de O a 100% e o tempo de duração da motilidade foi aferido através de 
cronômetro. A análise de sêmen post-mortem foi feita através de dois 
tratamentos: TA — Gônadas armazenadas em temperatura ambiente (25°C) e 
TR — Gônadas refrigeradas (4°C), para cada tratamento foi observada a 
motilidade espermática nos tempos Oh (controle) e a cada vinte minutos a partir 
da estocagem até completar três horas. As taxas de motilidade do sêmen L. 
synagris in-vivo variaram de 70% a 100%, e a duração da motilidade 
espermática variou de 62 a 135 segundos, consideravelmente alta. Já em post-
mortem,a média de motilidade espermática do sêmen armazenado à 
temperatura ambiente (TA, 25°C) na primeira hora foi de foi de 21,7%, 
enquanto para aquele armazenado resfriado (TR, 4°C) foi de 51,7%, sugerindo 
que a técnica de preservação por resfriamento prolonga a viabilidade 
espermática do sêmen, em relação àquela do sêmen mantido à temperatura 
ambiente. As análises dos índices gonadossomáticos apresentaram resultados 
de 0,301 ± 0,148% e 0,438 ± 0,154% para machos e fêmeas recém estocados, 
respectivamente, enquanto que para os cativos este resultado foi de 0,294 ± 
0,227% e 0,821 ± 0,470%, considerando machos e fêmeas respectivamente; o 
índice hepatossomátíco apresentou resultados de 0,755 ± 0,198% e 0,877 ± 
0,436% para os lotes recém estocado e cativo respectivamente; o índice 
esplenossomático apresentou valores de 0,093 ± 0,052% e 0,098 ± 0,039% 
para os lotes recém estocados e cativos respectivamente, e finalmente as 
médias do fator de condição alométrico (Ka) obtidas foram 0,0147±0,017 e 
0,0235±0,0037 para os lotes recém estocados e cativos respectivamente. A 
análise dos indicadores de estado fisiológico permite inferir a boa qualidade do 
sistema adotado. 

ix 
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CARACTERIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DO SÊMEN DE 
ARIACÓ, Lutjanus synagris 

MAYRA BEZERRA VETTORAZZI 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Pesca e Aquicultura 

A pesca industrial tem causado sérias preocupações quanto aos efeitos 

ecológicos (MYERS e WORM, 2003) relativos à depleção dos estoques, à 

captura de fauna acompanhante e destruição de habitats. Juntamente com a 

percepção da ação das mudanças climáticas nas populações de peixes, uma 

consciência generalizada de que uma simples abordagem para o manejo das 

pescarias não é suficiente (TEGNER e DAYTON,1999) vem se instalando aos 

poucos. Com  isso, a aquicultura tem assumido crescente importância como 

fonte de alimentos ricos em proteína (KIME et al., 2001). 

A aquicultura mundial cresceu rapidamente nos últimos cinqüenta anos 

contribuindo com o suprimento global do pescado, passando de 3,9% da 

produção total em peso, em 1970 para 36% em 2006 (FAO, 2008). De acordo 

com a mesma fonte, a produção mundial de pescado em 2006 foi de 

152.260.673 de toneladas, sendo que a aqüicultura correspondeu a 40,3% 

desse total, ou seja, 61.316.851 toneladas. Na década de 80, 9% do pescado 

consumido era proveniente da aqüicultura, em 2006 cerca de 47% foi de 

origem de cultivo (FARIA et al., 2009). Os mesmos autores afirmam que na 

China, 90% do pescado consumido foram, neste mesmo ano, proveniente da 

aqüicultura e que esta é uma tendência que vem se estabelecendo em diversos 

países. 

A produção aquícola e pesqueira brasileira alcançou, em 2006, um 

volume de 1.050.808,0 toneladas. A aqüicultura participou com 25,9% 

(271.695,5 toneladas) na produção total do Brasil, sendo 80.512,0 toneladas 

advindas da aquicultura marinha. Os dados indicam que o estado do Ceará foi, 

em 2006, o primeiro colocado na produção aqüícola nacional, com 39.180 
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toneladas, seguido pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Bahia. Observa-se que a 

produção da aqüicultura marinha brasileira está basicamente concentrada na 

região Nordeste, 99,99% sendo representada pela produção de camarão e 

0,01% por ostras (IBAMA, 2008). 

De acordo com Ostrensky et al. (2008), o uso de um maior número de 

espécies em empreendimentos aqüícolas implica na necessidade de maiores 

investimentos em pesquisas de base e aplicadas, para o desenvolvimento do 

que se convencionou chamar de "pacotes tecnológicos", direcionados não 

apenas às espécies, mas também às diferentes regiões brasileiras. 

1.2. Ariacó (Lutjanus synagris) 

O ariacó, Lutjanus synagris, foi descrito por Carolus Linnaeus, em 1758. 

Apresenta 10 espinhos e 12 a 13 raios na nadadeira dorsal, 3 espinhos e 8 a 9 

raios na nadadeira anal, sendo as nadadeiras peitorais curtas, não atingindo o 

ânus . Acima da linha lateral apresenta listras amarelas oblíquas e o abdômen 

é coberto de listras amaleras horizontais, geralmente de 8 a 10. Tem dorso 

avermelhado e próximo ao pedúnculo caudal, acima da linha lateral, vê-se uma 

pinta preta difusa (FROESE, R. E D. PAULY, 2009). 

Esta espécie se distribui no Atlântico acidental, desde a Carolina do 

Norte (EUA) até Santos (Brasil) (figura 1). 



X. g Te A,  
D.31a 	A  A'  -c• 	 E C 

Dep! 	 pr,r 
O 2009 E,..1;.;akije,"‹,,r3a.op,  tj 

21'3715 56-  .ti 	58'18'0381'0 elev -1476.4 re. 

Figura 1. Distribuição de L. synagris. Fonte Google Earth. 

No nordeste brasileiro recebeu denominação popular de ariacó e nos 

EUA de lane snapper. O ariacó possui hábitos demersais e vive em águas 

quentes, estando frequentemente associados a fundos coralinos e rochosos, 

entre a zona costeira e a profundidade de 400m. Sua distribuição ocorre desde 

a Carolina do Norte, Estados Unidos, até o sudeste brasileiro, incluindo todo o 

mar do Caribe e o Golfo do México. Destaca-se por sua carne saborosa e pele 

avermelhada, que o valoriza economicamente (MFNEZES e FIGUEIREDO, 

1980; ALLEN, 1985). 

No Golfo do México o ariacó aparece como uma espécie 

comercialmente importante, e já foram estudados sua biologia pesqueira 

(TORRES et al., 1990), ecologia e dinâmica populacional (RIVE _A-ARRIAGA 
-.- I 	4 nnr_sx 

tfi. 	1 21=:_31 Em Cuba, sua ecologia, ciclo de vida, reprodução e biologia 

pesqueira são conhecidas (CLARO, 1981alb e 1982). 

No Brasil, as primeiras investigações sobre o ariacó foram realizadas no 

estado do Ceará através de estudos de idade e cR-7,:scimento (Al F-GRIA e 
EL—L.E1--7F—r,  ,.-VP.-";5‘)!=`.; 	Imo,  in e fecum__:dade pFSTFIRA e ROCHA, 197o). Lima (2004) 

J 

realizou estudos em idade e crescimento em estoques capturados na costa 
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norte da Bahia, justificando a importância comercial da espécie que, segundo 

Klippel e Peréz (2002), está entre as dez principais espécies capturadas na 

pesca de linha da costa central do Brasil. O mesmo ocorre no Ceará, onde se 

destaca com a quinta posição dentre as espécies de peixes mais capturadas, 

através de uma produção estimada de 804,5 toneladas no ano de 2006, 

movimentando 4.102.950,00 reais (IBAMA, 2008). 

Nos Estados Unidos, em 2008, o desembarque doméstico de Lutjanus 

spp alcançou a marca de 4.091,93 toneladas e movimentou 26,553 milhões de 

dólares, apresentando média entre 2003 e 2007 de 4.501,07 toneladas por 

ano. Em Porto Rico, em 2008, o desembarque doméstico de peixes desta 

família somou 201,008 toneladas e a espécie L. synagris participou desta cota 

com 28,778 toneladas, movimentando 145,320 mil dólares (NATIONAL 

MARINE FISHERIES SERVICE OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 

2009). 

Com grande aceitação de mercado nacional e internacional, 

características sensoriais bastante apreciadas e relativa rusticidade, o ariacó 

apresenta-se como uma espécie com grande potencial para a aquicultura 

marinha. 

A família Lutjanidae já foi reportada em diversos estudos com foco em 

sistema de cultivo, nutrição, reprodução, idade e crescimento, desova e 

larvicultura (BENETTI et al., 2002; KAMUKURU e MGAYA, 2004; DUMAS et 

al., 2004; VARGASMACHUCA et ai., 2007; EDWARDS, 2006; SZEDLMAYER, 

1998; TURANO et ai., 2000). No entanto, não existem técnicas totalmente 

desenvolvidas aplicadas ao cultivo destas espécies.  

Para a sustentabilidade da atividade de cultivo é necessário investir em 

uma gama de insumos, desde estruturas físicas capazes de congregar 

reservatórios de cultivo e laboratórios, mão de obra qualificada, ração 

apropriada, e principalmente gametas ou ovos, dependendo da tecnologia 

empregada. Quando o suprimento destes últimos é dependente do ambiente 

natural encontra-se limitação pelo quesito sazonalidade e imprevisibilidade. 

A longo prazo, o suprimento de óvulos e espermatozóides advindos de 

matrizes que atingiram maturidade sexual sob condições de cativeiro é o 

melhor método, uma vez que fica garantida o fornecimento constante (DUMAS 

et al, 2004; EMATA, 2003). 
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A desova de peixes mantidos em condições laboratoriais (muitas vezes 

bastante distintas das encontradas no ambiente natural) pode representar 

grande dificuldade. Para vencer a ausência dos estímulos naturais à 

reprodução, como substrato, corte, dentre outros, é normalmente necessária 

uma indução artificial da ovulação em fêmeas, com o uso de hormônios. Em 

machos a indução hormonal também pode ser vantajosa, uma vez que peixes 

de desova parcelada frequentemente apresentam dificuldade na coleta 

simultânea de material gamético de machos e fêmeas. Por esta razão o uso de 

recursos tecnológicos de preservação de sêmen é bastante indicado para o 

armazenamento e transporte (KIME et al., 2001). 

1.3. Preservação de sêmen 

O conhecimento sobre a preservação de sêmen de peixe vem 

avançando desde a década de 50. Os primeiros trabalhos foram realizados por 

Barret (1951), que verificou a viabilidade de células germinativas de 

salmonideos depois da estocagem e por Blaxter (1953), que procurou viabilizar 

o cruzamento de duas variedades de arenque que desovam em épocas 

diferentes do ano. 

O desenvolvimento de técnicas para o armazenamento de sêmen de 

peixes pode ser justificado tanto por razões ambientais quanto econômicas. As 

agressões ambientais, promovidas nos últimos anos, principalmente em 

ambientes aquáticos, afetam diretamente as populações de espécies nativas 

de peixes, que mesmo antes de entrarem para a lista daquelas ameaçadas de 

extinção, algumas de suas características genéticas já podem ter sido 

alteradas ou perdidas como estratégia de adaptação as condições ambientais 

alteradas (CARNEIRO, 2007). As estratégias de recuperação da ictiofauna de 

corpos d'água que passam por período de reversão de um processo de 

deterioração podem ser grandemente auxiliadas por sêmen coletado num 

período anterior e armazenado sob baixas temperaturas (RANA, 1995). 

Quanto à questão econômica, existem muitas vantagens no uso de 

técnicas de conservação de sêmen de peixes. O cultivo intensivo e a 

propagação artificial requerem tecnologias próprias de manipulação dos 

gametas, as quais incluem o armazenamento em curto prazo para facilitar a 

reprodução artificial ou mesmo para melhorar sua eficácia (KOVÁCS, 1990). 
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Dentre os diversos benefícios da preservação do sêmen, pode-se 

destacar a exclusão da assincronia de desova entre machos e fêmeas, 

conservação da variabilidade genética em populações domesticadas e a 

facilidade no estabelecimento de programas de melhoramento genético 

(SUQUET et al., 2000; CAROLSFELD et ai., 2003; RIBEIRO e GODINHO, 

2003). 

A preservação de gametas pode ser realizada em curto prazo, que 

consiste em manter a viabilidade espermática por um período de horas ou dias 

sob temperatura de refrigeração (OLIVEIRA et al., 2007) e em longo prazo, que 

envolve procedimentos de armazenamento de espermatozóides em nitrogênio 

líquido, mantendo-se a viabilidade dos gametas por tempo indefinido 

(MURGAS et al., 2007). 

Sob refrigeração, os espermatozóides de peixes podem ser 

armazenados por algumas horas ou dias, dependendo da espécie, facilitando 

os trabalhos de rotina dentro de um laboratório de reprodução induzida e 

favorecendo a concentração dos esforços para o trabalho com as fêmeas, 

enquanto que mantidos em temperaturas negativas podem ser estocados por 

muitos anos (BILLARD et al., 2004). A técnica de refrigeração possibilita ainda 

a redução nos custos de manutenção do plantei de matrizes e trocas de 

material genético entre laboratórios (CARNEIRO et al., 2006). Segundo 

Franciscatto et al. (2002), a conservação seminal em curto período de tempo 

permite que o sêmen esteja apto para a fecundação de ovócitos sem a 

presença do macho, melhorando a eficiência das reproduções em cativeiro. 

A refrigeração consiste na simples coleta do sêmen e posterior 

estocagem no refrigerador, ou caixa isotérmica contendo gelo, mantendo-se a 

temperatura em torno de O a 4°C e o sêmen coletado pode ser estocado sem 

diluição ou diluído, utilizando-se solução diluidora. A diluição aumenta a 

disponibilidade de oxigênio para as células e também reduz a concentração de 

proteínas do plasma seminal que podem degenerar com o tempo, 

comprometendo a qualidade seminal (BILLARD e COSSON, 1992; PADHI e 

MANDAL, 2000). 

A conservação de sêmen por longos períodos tem a finalidade de 

abastecer a necessidade de genes para aumentar a variabilidade genética de 

uma determinada população. O armazenamento de sêmen de peixes por 
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longos períodos de tempo é uma ferramenta importante que possibilita a 

manutenção da variabilidade genética de uma população para uso futuro 

(CARNEIRO, 2007). Portanto a criopreservação de sêmen tem sido estudada 

com diferentes protocolos em mais de 200 espécies de peixes de água doce 

tais como: truta, Salmo trutta caspius (SARVI et al., 2006), bagres, Ciarias 

gariepinus, Silurus glanis e Pangasius hypophthalmus (VIVEIROS et al., 2000; 

LINHART et al, 2005; KWANTONG e BART, 2009), carpa, Labeo rohita 

(ROUTRAY et al., 2006) e mais de 32 espécies marinhas tais como salmão, 

Oncorhynchus tshawytscha (ROSENGRAVE, 2008), esturjão, Acipenser sturio 

(KOPEIKA et al., 2000) e vermelhos, Lutjanus campechanus, Lutjanus 

argentimaculatus (RILEY et al., 2004; VULTHIPHANDCHAI et al., 2009). 

1.4. Indicadores fisiológicos 

Nas rotinas operacionais de manejo de estabelecimentos aquícolas o 

uso de artifícios que permitam inferir sobre as condições do cultivo, tais como 

qualidade de água (temperatura, salinidade, pH, alcalinidade, compostos 

nitrogenados dissolvidos, fosfatos, oxigênio e gás carbônico), e fatores que 

interfiram diretamente no comportamento dos peixes (densidade de 

estocagem, profundidade da lâmina d'água, formato do reservatório) são 

aferidos frequentemente com o uso de equipamentos eletrônicos, testes 

químicos e simples conferências físicas. A execução de biometrias permite o 

dimensionamento contínuo da quantidade de ração ofertada, realocação dos 

lotes, crescimento dos indivíduos e o cálculo de relações morfométricas que 

indiquem o sucesso do manejo adotado em produzir indivíduos saudáveis 

(TAVARES-DIAS et al., 2008). 

A relação peso/comprimento é empregada como maneira de se estimar 

o fator de condição, ou seja, o estado geral, tanto para peixes em seu habitat 

como em cativeiro (BRAGA, 1997), sadios (TAVARES-DIAS et al., 2000) ou 

parasitados (TAVARES-DIAS et al., 1999). O fator de condição também serve 

para comparar duas ou mais espécies conviventes em determinadas condições 

de alimentação, densidade, clima, grau de atividade alimentar (WEATHERLEY 

e GILL, 1987). De acordo com Le Cren (1951), existem três formas de se 

estimar o fator de condição: fator de condição de Fuiton, o qual assume que a 

relação peso/comprimento é isométrica e o valor de b é igual a 3.00; o fator de 
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condição alométrico, que considera que as várias espécies de peixes podem 

ter relações diferentes de peso/comprimento; e o fator de condição relativo ou 

de Le Cren, que considera que a relação entre o peso observado e o peso 

ajustado deve ser próximo da unidade. 

Quando existe a possibilidade de acessar a morfometria dos órgãos 

internos, pode-se inferir a percentagem que determinado órgão representa 

sobre o peso corpóreo. Sendo chamados índices somáticos, estes parâmetros 

são ferramentas potencialmente indicadoras do estado fisiológico no qual se 

encontram os indivíduos (TAVARES-DIAS et al., 2008). 

O índice gonadossomático é um bom indicador de atividade reprodutiva, 

sendo utilizada em conjunto com os estágios de desenvolvimento dos gametas 

(DE VLAMING et al., 1982). Por outro lado, o tamanho do baço e do fígado 

varia entre as diferentes espécies de peixes e a melhor medida relativa 

estabelecida para avaliar o tamanho desses órgãos pode ser obtida pelo índice 

esplenosomático e hepatosomático, respectivamente. A determinação de 

valores padrão destes parâmetros é de grande importância para compreensão 

dos distúrbios que podem ocorrer durante condições ambientais adversas 

(RANZANI-PAIVA e TAVARES-DIAS, 2002; TAVARES-DIAS et al., 2000; 

TAVARES-DIAS, 2004; TAVARES-DIAS e MATAQUEIRO, 2004). 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. Geral: 

Este trabalho teve como objetivo geral caracterizar o sêmen do ariacó (L. 

synagris) in-vivo e post-mortem, bem como determinar e avaliar índices 

organossomáticos que indicam o estado fisiológico do plantei de reprodutores 

do Centro de Estudos Ambientais Costeiros — CEAC/Labomar. 

1.5.2. Específicos: 

I 	Determinar o tempo de duração da motilidade espermática e pH 

do sêmen fresco; 
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II. Avaliar a viabilidade espermática do sêmen de espécimes post-

mortem; 

III. Determinar e avaliar índices gonadossomático, hepatossomático 

e esplenossomático e fator de condição alométrico do ariacó. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Tempo de duração da motilidade espermática e pH do sêmen fresco 

2.1.1. Obtenção dos animais 

Os espécimes utilizados para a determinação do tempo de motilidade 

espermática pertenciam ao plantei de reprodutores do Laboratório de 

Aquicultura Marinha - Laquimar, do Centro de Estudos Ambientais Costeiros — 

CEAC/Labomar. Permaneceram estocados durante 10 meses em tanque 

circular de 10.000L, em sistema de recirculação de água, com aeração 

constante, iluminação artificial e alimentados com ração semi-úmida formulada 

a 50% de concentrado protéico comercial específico para peixes carnívoros 

adicionado de 50% de sardinha eviscerada. 

2.1.2. Coleta de sêmen 

Foram selecionados 16 espécimes. Os peixes foram previamente 

anestesiados com Eugenol (140 mg L-1) (figura 2), para facilitar o manejo. Foi 

realizada uma biometria com auxílio de ictiômetro e balança digital e em 

seguida, os peixes foram transferidos para bancada de procedimentos e 

envolvidos com toalha úmida para evitar injúrias. A coleta de cada amostra de 

sêmen foi realizada através de massagem abdominal no sentido ântero-

posterior em tubos de microcentrífuga com capacidade para 2 mL. A região 

urogenital foi seca utilizando papel toalha para evitar contato do sêmen com 

qualquer tipo de líquido (urina, água, muco), evitando assim sua ativação. 
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Figura 2. Detalhe do processo de anestesia de L. synagris utilizando eugenol 

Para certificar a ausência de contaminação, uma alíquota de 

aproximadamente 5 pL de sêmen foi colocada sobre uma lâmina previamente 

focalizada em microscópio ótico comum com aumento de 400x e observada a 

ausência de motilidade pré-ativação (figura 3). 

A motilidade espermática foi promovida pela adição de uma alíquota (10 

pL) de água do sistema de cultivo com salinidade de 34 ppt e a taxa pós-

ativação foi determinada através da estimativa da taxa de espermatozóides 

móveis, utilizando uma escala arbitrária de O a 100% (MARIA et al., 2004) e o 

tempo de duração da motilidade foi aferido através de cronômetro acionado 

logo após a ativação até que todas as células estivessem completamente 

inativas. 



Figura 3. Aspecto geral de sêmen de ariacó, L. synagris sob microscopia óptica (400x) 

2.1.3. Determinação do pH 

O sêmen de seis espécimes foi coletado através de massagem 

abdominal ântero-posterior em lâminas de vidro e o pH avaliado com o auxílio 

de fitas de pH de O a 14, marca Merck. Uma alíquota de sêmen foi espalhada 

sobre uma lâmina e a fita medidora foi pressionada contra o esfregaço (figura 

4). 

Figura 4. Detalhe do aspecto do esfregaço de sêmen de L. synagris para a determinação de 

pH 

12 
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2.2. Viabilidade espermática em espécimes post-mortem 

2.2.1. Captura dos animais 

Os espécimes foram capturados na costa do Ceará entre os meses de 

junho a outubro do ano de 2009, com linha de mão. Os peixes capturados 

foram mantidos em caixa de madeira revestidas com fibra, com capacidade 

aproximada de 500 Litros provida de aeração, até o desembarque. Depois de 

desembarcados, os peixes foram transferidos para um transfish, previamente 

preparado sobre a carroceria de um automóvel que os transportou até o 

Laboratório de Aqüicultura Marinha do Centro de Estudos Ambientais Costeiros 

— CEAC/Labomar. 

Os peixes foram submetidos à profilaxia através de banho de imersão em 

formalina (na concentração de 4mL por 10L de água) durante 24 horas e 

estocados sob quarentena em tanques de fibra de 3000 litros com aeração 

constante e salinidade aproximada de 34%o por uma semana até que fossem 

realocados em sistema de recirculação. 

2.2.2. Coleta de sêmen 

Os peixes (N=3) foram sacrificados através de choque térmico (figura 5), 

foi realizada biometria com ictiômetro de precisão 0,1cm, e balança digital de 

precisão 0,1g. As gônadas foram removidas por procedimento cirúrgico, 

separadas em seus lóbulos e cada um estocado em lâmina identificada e 

depositadas em bandeja de plástico (figura 6) coberta por película plástica de 

modo a evitar o contato direto com o ar e uma possível desidratação. 



Figura 5. Detalhe do processo de choque térmico (imersão em água com gelo) de L. synagrys 

Foram delineados dois tratamentos com três repetições cada: TA —

Gônadas armazenadas em temperatura ambiente (25°C) e TR — Gônadas 

refrigeradas (4°C), para cada tratamento foi observada a motilidade 

espermática nos tempos Oh (controle) e a cada vinte minutos a partir da 

estocagem até completar três horas. 

A extração de sêmen foi realizada através de pressão do canal seminal 

com utilização de uma pinça cirúrgica sobre a lâmina a ser observada ao 

microscópio óptico. A ativação da motilidade espermática foi feita através da 

adição de uma alíquota de aproximadamente 3pL de água do tanque (38%o de 

salinidade). 

O.çi • 
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Figura 6. Aspecto geral de gônadas masulinas de L. synagris submetidas à temperatura 
ambiente (a) e resfriada (b) 
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A análise subjetiva foi realizada de acordo com Maria et al.(2004) e 

estimada por um único observador. 

O pH foi medido nas três amostras submetidas à temperatura ambiente 

por fitas de pH de O a 14, marca Merck, de acordo com o procedimento descrito 

anteriormente. 

2.3. Índices Organossomáticos e Fator de Condição Alométrico 

Estes parâmetros foram analisados comparativamente entre dois lotes 

de ariacós. O primeiro (N= 32) estocado durante 10 meses, alimentados com 

ração semi-úmida formulada a 50% de concentrado protéico comercial 

específico para peixes carnívoros adicionado de 50% de sardinha eviscerada. 

O segundo lote (N= 22) foi capturado na costa do Ceará durante o mês de 

Junho de 2009, com linha de mão. Foi transportado até o laboratório e 

submetido à profilaxia conforme os procedimentos descritos anteriormente, e 

mantidos por quinze dias sob alimentação natural (lula e camarão) e aeração 

constante. A oferta de alimento natural no início da estocagem é procedimento 

rotineiro, e faz parte do treinamento alimentar, que inclui alimento artificial aos 

poucos na dieta. Os espécimes utilizados na determinação destes parâmetros 

tiveram suas medidas de comprimento total e peso (figura 7) avaliadas com 

ictiômetro e balança digital de precisão 0,1cm e 0,01g respectivamente, 

seguido de necropsia (figura 8). O procedimento de necropsia foi realizado 

separadamente para cada lote, em junho de 2009 (recém estocado) e outubro 

de 2009 (cativo). 
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Figura 7. Detalhes do processo de biometria de L. syangris. Animal sobre inctiômetro (a) e 
pesagem em balança analítica(b) 

2.3.1. Índice Gonadossomático: 

Para determinação do índice gonadossomático (IGS) utilizou-se a 

equação proposta por Maddock & Burton (1998): 

IGS = G x 100 / BW 

onde, G = peso das Orladas e BW = peso corpóreo. 

Foram analisados 27 indivíduos recém estocados (14 machos e 13 

fêmeas) e 20 cativos (16 machos e 4 fêmeas) (tabela 1). 

2.3.2. Índice Hepatossomático: 

Para a determinação do índice hepatossomático (IHS) utilizou-se a 

equação proposta por Maddock & Burton (1998): 

IHS = F x 100 / BW 

onde, F = peso do fígado; BW = peso corpóreo. 

Foram analisados 32 indivíduos recém estocados e 19 cativos. 

2.3.3. Índice Esplenossomático: 

Para a determinação do índice esplenossomático (ISS) utilizou-se a 

equação: 

ISS = B x 100 / BW 

onde, B = peso do baço; BW = peso corpóreo. 



Foram analisados 32 indivíduos recém estocados e 19 cativos. 

Tabela 1. Número de espécimes utilizados nas análises dos índices organossomáticos (IGS, 

IHS e ISS) e fator de condição alométrico(Ka). 

NUMERO DE ESPECIMES 

RECÉM ESTOCADOS 	CATIVOS 

IGS 27 20 

IHS 32 19 

ISS 32 19 

Ka 32 22 

2.3.4. Fator de Condição Alométrico: 

Para avaliar a condição de higidez do plantei de reprodutores foi 

determinado o fator de condição alométrico (Ka) (LE CREN, 1951). Este 

parâmetro utiliza a relação de regressão entre o peso e o comprimento 

corporal, e a partir do coeficiente (b), que varia de espécie para espécie, têm-

se a equação definida: 

Ka = BW / LTb  

onde, BW = peso corpóreo; LT = comprimento total e b = coeficiente de 

regressão. 

Foram analisados 32 indivíduos recém estocados e 22 cativos. 
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Figura 8. Necropsia de L. synagris, fêmea (esquerda) e macho (direita). Detalhe das gônadas. 
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2.4. Análise Estatística 

Os valores médios de motilidade espermática em espécimes post-mortem, 

índices organossomáticos e fator de condição foram submetidos ao teste t 

presumindo variâncias diferentes utilizando o software Microsoft Office Excel®  

2007. Nas análises foi utilizado o nível de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Tempo de duração da motilidade espermática do sêmen fresco 

Várias técnicas de coleta de sêmen de peixes já foram descritas e no 

presente trabalho a coleta de sêmen com tubos de microcentrífuga de 2nra. 

(figura 9) foi realizada com sucesso comprovado através da ausência de 

contaminação do sêmen no momento da realização da coleta, não havendo 

necessidade de descartar nenhuma amostra. Godinho et al. (2003) utilizaram 

seringa de 1mL para coleta e embora tenham considerado o método adequado, 

houve a necessidade de descartar 7% de suas amostras por suspeita de 

contaminação. Enquanto que Murgas et al. (2004) utilizaram tubos de ensaio 

para coletar sêmen de Brycon orbignyanus e não registraram contaminação 

das amostras quando observadas em microscópio. 

Figura 9. Detalhe do processo de coleta de sêmen de L. synagris utilizando tubos de 

microcentrífuga 

As taxas de motilidade do sêmen L. synagris variaram de 60% a 100% 

quando ativadas com água do sistema de cultivo. Valores semelhantes foram 

encontrados para o Lutjanus campechanus (variando entre 25% e 75%) (RILEY 

et al., 2004) e para Lutjanus argentimaculatus (variando de 20,0% a 82,2%) 

(VUTHIPHANDCHAI et al., 2009). 	Gage et al. (2002) relataram 
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preliminarmente a relação entre motilidade espermática e morfometria do 

espermatozóide no salmão do Atlântico. 

A duração da motilidade espermática variou de 62 a 135 segundos 

(Tabela 2), esta variação, provavelmente, está relacionada às condições 

fisiológicas dos peixes. Luz et al., (2001), afirmam que os índices do sêmen 

podem variar entre machos ou mesmo no indivíduo. 

A motilidade espermática geralmente tem duração curta de tempo, após 

a qual o espermatozóide se torna incapaz de fertilizar o óvulo. De acordo com 

Carneiro (2007) e Gage et al., (2002), espermatozóides de salmão e truta 

nadam vigorosamente por menos de um minuto ao passo que outras espécies 

como tilápias, dourado e a piracanjuba produzem sêmen que apresentam 

motilidade de alguns minutos. Marques (2001) afirma que algumas espécies 

tropicais nativas de água doce de interesse econômico como o pintado, o 

curimbatá e o pacu apresentam tempo muito curto de motilidade, excedendo 

pouco mais de um minuto. No entanto, até o limite de nosso conhecimento, 

pesquisas abordando a duração de motilidade espermática de Lutjanídeos 

ainda são escassas na literatura. 
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Tabela 2. Peso, comprimento, taxa de motilidade e duração da motilidade de sêmen fresco de 
ariacó, Lutjanus synagris. 

Espécime 

N°  

Comprimento 

(cm) 

Peso 

(g) 

Motilidade 

espermática 
(%) 

Duração da 

motilidade 

(s) 

1 18,5 128,5 90 64 

2 23,8 270,2 80 62 

3 18,2 117,3 90 122 

4 17,8 111,2 100 88 

5 16,7 92,4 70 87 

6 20,3 167,5 100 69 

7 18,8 127 80 85 

8 17,5 107,4 100 98 

9 15,5 72,4 90 81 

10 19,2 128,1 60 78 

11 21,3 194,5 70 79 

12 21,8 189,6 80 115 

13 19,8 159,5 60 66 

14 20,5 175,7 90 135 

15 18,5 126,8 80 96 

16 21,5 209,6 80 111 

Média ± D. P. 19,4 ± 2,1 148,6± 50,5 82,5 ±12,5 89,75±21,0 

3.2. pH 

A caracterização do sêmen foi feita em relação ao pH. O valor registrado nas 

seis amostras analisadas foi 7,5. A média de pH de semen fresco observada 

para salmão, Oncorhinchus tshawytsha, foi aproximadamente 8,5 

(ROSENGRAVE et al., 2008). 

3.3. Viabilidade espermática em espécimes post-mortem 

Os espécimes utilizados nesta avaliação (n=3) foram submetidos à 

biometria e obtiveram média de comprimento total e peso 23,0cm e 169,0g 

respectivamente e gônadas com peso médio de 1,0g, como mostra a tabela 3. 
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Tabela 3. Biometria espécimes post-mortem 

PEIXE LT (cm) PESO PESO GONADA 

1 24,5 257,8 2,3 

2 20 132,6 0,2 

3 24,5 116,7 0,5 

MEDIA ± D.P. 23,0 ± 2,6 169,0 ± 77,3 1,0 ± 1,1 

A média de motilidade espermática do sêmen armazenado à 

temperatura ambiente (TA, 25°C) com 60min de estocagem foi de 21,7% 

enquanto que em temperatura resfriada (TR, 4°C) esta média foi de 51,7%. 

Após 80min de estocagem estas médias caíram para 13,3% e 40,0% nos 

tratamentos TA e TR respectivamente. 

A média de motilidade espermática do sêmen armazenado à 

temperatura ambiente (TA, 25°C) contabilizando as 3h de observação foi de 

28,3% ± 4,8 e variou de 100% a 5% antes de atingir motilidade nula, enquanto 

para aquele armazenado resfriado (TR, 4°C) foi de 40,7% ± 4,0 (figura 10), 

variando de 100% a 5% antes de atingir motilidade nula. 

Figura 10. Média de motilidade espermática em espécimes post-mortem submetidos a 
temperatura ambiente (preto) e resfriada (cinza). Coeficientes iguais implicam em ausência de 
diferença estatística. 

Os valores médios de motilidade espermática não apresentaram 

diferença significativa. O tempo de resistência do sêmen variou entre 20 e 80 

minutos para TA e 20 e 180 minutos para TR. 
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A motilidade espermática decresceu com o passar do tempo, em ambos 

os tratamentos, porém em taxas menos elevadas no tratamento resfriado, 

como mostra a tabela 4. 

Análises de viabilidade espermática para espécimes post-mortem já 

foram realizadas em Labeo rohita, espécie de água doce encontrada na Ásia 

(ROUTAY, et al. 2006), contudo para espécies marinhas, verifica-se menor 

frequência de trabalhos deste nível. 

Tabela 4. Médias de motilidade espermática do sêmen de ariacó post-mo~tem submetidos à 
temperatura ambiente 	(TA=25°C) 	e temperatura 	resfriada 	(TR=4°C). 	Coeficientes 	iguais 
representam ausência de diferença significativa 

MÉDIA 
TEMPO (min) % TA % TR 

O 98,3 96,7 
20 91,7 68,3 
40 58,3 55 
60 21,7 51,7 
80 13,3 40 

100 O 33,3 
120 O 23,3 
140 O 13,3 
160 O 13,3 
180 O 11,7 

MEDIA ± D.P. 28,3 ± 4,7a 	40,7 ± 16,7a  

3.4. Índices organossomáticos e Fator de Condição: 

3.4.1. Índice Gonadossomático (IGS): 

A média de comprimento total foi de 21,9 ± 2,8cm e 23,4 ± 3,9cm 

para machos e fêmeas recém estocados respectivamente e de 20,7 ± 2,7cm e 

24,0 ± 4,5cm para machos e fêmeas cativos respectivamente. O peso médio foi 

de 146,0 ± 53,1g e 187,2 ± 96,0g para machos e fêmeas recém estocados 

respectivamente, enquanto que para os cativos foi de 163,8 ± 69,9g e 251,1 ± 

137,7g para machos e fêmeas respectivamente, conforme tabela 5. 

As análises dos índices gonadossomáticos apresentaram resultados de 

0,301 ± 0,148% e 0,438 ± 0,154% para machos e fêmeas recém estocados, 

respectivamente, enquanto que para os cativos este resultado foi de 0,294 ± 

0,227% e 0,821 ± 0,470% considerando machos e fêmeas respectivamente, 
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com mostra a figura 11. Os valores de IGS não apresentaram diferença 

significativa para o mesmo sexo nos diferentes lotes. 

Tabela 5. Comprimento total, peso corpóreo e IGS de machos e fêmeas recém estocados e 
cativos. Valores expressos em média ± desvio padrão. Coeficientes iguais representam 
ausência de diferença significativa por linha. 

MACHOS 

RECÉM ESTOCADOS 	CATIVOS 

N° 	 14 	 16 

LT (cm) 	21,9 ± 2,8 	20,7 ± 2,7 

P (g) 	146,0 ± 53,1 	163,8 ± 69,9 

IGS 	0,301 ± 0,148a 	0,294 ± 0,227a  

FÊMEAS 

RECÉM ESTOCADOS 	CATIVOS 

N° 	 13 	 4 

LT (cm) 	23,4 ± 3,9 	24,0 ± 4,5 

P (g) 	187,2 ± 96,0 	251,1 ± 137,7 

IGS 	0,438 ± 0,154b 	0,821 ± 0,47b  

Estes valores variaram de 0,076 a 0,625% e 0,150 a 0,726% em machos 

e fêmeas do lote recém estocado enquanto que para o lote cativo a variação foi 

de 0,718 a 0,063% e 0,738 a 0,47% em machos e fêmeas respectivamente. 

Arelliano-Martínez et al. (2001) encontraram média de índice 

gonadossomático para machos de L. guttatus capturados no México, em junho 

de 1993 e junho de 1994 de aproximadamente 0,2% e 0,5% respectivamente, 

valor bastante semelhante aos encontrados para o lote recém estocado, que foi 

analisado no mesmo período do ano de 2009. Porém os valores médios 

encontrados por estes autores em outubro daqueles anos foram 

aproximadamente 0,8% e 1,3%, respectivamente, bastante diferentes dos 

encontrados neste trabalho para os indivíduos cativos, os quais foram 

amostrados em outubro de 2009. Os valores médios aproximados deste índice 

para as fêmeas em 1993 foram de 1,0% (junho) e 1,1% (outubro) e em 1994 

foram de 0,8% (junho) e 1,8% (outubro). Quando contrastados com os 

indivíduos amostrados em junho (recém estocados) e outubro (cativos) a 

contribuição do peso das gônadas no peso corpóreo difere nos dois casos, se 

aproximando somente em se tratando de fêmeas cativas amostradas em 
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outubro de 2009 (0,8%), com as de L. guttatus amostradas em outubro de 1993 

(1,1%). Este mesmo autor encontrou variação aproximada deste índice de 0,2 

a 1,5% (junho e abril) em machos e de 0,6 a 2,0% (janeiro e abril) em fêmeas. 

(b) 

1,40 - 
1,20 

1,00 - 
0,80 - 

0,60 
0,40 

0,20 -È 
0,00 

Recém Estocado 	Cativo 

Figura 11. Médias dos índices gonadossomáticos de machos (a) e fêmeas (b) dos lotes recém 
estocados (cinza) e cativos (preto). Coeficientes iguais representam ausência de diferença 
significativa. 

Sousa Júnior et al (2008) afirmou que o comprimento médio de primeira 

maturação de fêmeas de L.synagris coletados na costa de Fortaleza, Ceará, é 

de 23,4cm LT. Considerando esta medida, o lote recém estocado teria 

representantes das duas classes (imaturas e maduras), porém quando 

submetidos os índices gonadossomáticos ao teste t não apresentaram 

diferença significativa entre maduras e imaturas. Quando comparados os 

índices gonadossomáticos do sublote maduras recém estocadas e maduras 

cativas, não houve diferença significativa. 

Sendo o ariacó um peixe de desova parcelada, o fenômeno da 

reprodução pode ocorrer durante todo o ano, porém durante os meses de 

janeiro a abril ocorre uma maior intensidade reprodutiva na costa do Ceará 

(SOUSA JÚNIOR et al., 2008). Nessa perspectiva é pertinente inferir que 

durante o restante do ano as gônadas contribuam com menor percentual no 

peso corpóreo, sendo uma possível explicação para os baixos valores 

encontrados neste trabalho. 

3.4.2. Índice Hepatossomático (IHS): 

A média de comprimento total foi de 22,6 ± 3,4cm e 21,5 ± 3,2cm para 

recém estocados e cativos respectivamente, enquanto que a média de peso foi 
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165,9 ± 78,1g e 185,1 ± 91,0g para recém estocados e cativos 

respectivamente, como exposto na tabela 6. 

As análises dos índices hepatossomáticos apresentaram resultados de 

0,755 ± 0,198% e 0,877 ± 0,436% para os lotes recém estocado e cativo 

respectivamente, como na figura 12. Os valores de IHS não apresentaram 

diferença significativa entre os lotes. 

Tabela 6. Comprimento total, peso corpóreo e IHS dos lotes recém estocado e cativo. Valores 

expressos em média ± desvio padrão. Coeficientes iguais representam ausência de diferença 

significativa. 

RECEM ESTOCADOS 	 CATIVOS 

N° 	 27 	 19 

LT (cm) 	22,6 ± 3,4 	 21,5 ± 3,2 

P (g) 	165,9 ± 78,1 	 185,1 ± 91,0 

IHS 	0,755 ± 0,198a 	 0,877 ± 0,436a  

Estes valores variaram entre 1,211 e 0,198% para o lote recém estocado 

e 1,963 e 0,314% para o lote cativo. 

Se considerarmos os lotes separados por sexo teremos média de índice 

hepatossomático em recém estocados de 0,794 ± 0,260% e 0,723 ± 0,131% 

para machos e fêmeas respectivamente e para cativos de 0,814 ± 0,347% e 

1,214 ± 0,779 para machos e fêmeas respectivamente. 

Arelliano-Martínez et al. (2001) encontrou valores de índice 

hepatossomático em L. guttatus capturados no México variando 

aproximadamente entre 0,3 e 1,5% em machos e 0,6 e 1,9% em fêmeas. Os 

valores encontrados para L. synagris no Ceará encontram-se dentro do 

intervalo de variação encontrado para L. guttatus no México. 
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Figura 12. Médias dos índices hepatossomáticos dos lotes recém estocados (cinza) e cativos 
(preto). Coeficientes iguais representam ausência de diferença significativa. 

Gingerich (1982) revisando a extensa literatura sobre biologia de fígado 

de peixe, afirmou que o fígado constitui, em média, aproximadamente 2% do 

peso corpóreo em peixes teleósteos. Os valores aqui apresentados encontram-

se abaixo desta média. Alterações no tamanho deste órgão podem refletir 

mudanças no metabolismo ou nas reservas energéticas de um indivíduo 

(BUSACKER et al. 1990). 

Hepatomegalia foi descrita em Oncorhinchus mykiss infectado com 

Cryptobia salmositica (LOWE-JINDE, 1980; LAIDLEY et al., 1988). Em O. 

mykiss, infectado com C. salmositica, a hepatomegalia resulta mais do acúmulo 

de gordura, fruto de distúrbio do metabolismo, e da retenção de água, 

conseqüência de desequilíbrio iônico, do que do aumento da gliconeogênese 

induzida pelo estresse (LAIDLEY et al., 1988). Variações na quantidade de 

gordura estocada no fígado têm influência significativa sobre o peso do órgão 

(HEIDINGER e CRAWFORD 1977), alterando assim a relação 

hepatossomática. 

Por causa da estocagem de energia e das funções metabólicas do 

fígado, alterações no tamanho deste órgão são de interesse. A avaliação do 

IHS deve considerar o papel dos fatores endógenos e exógenos. O IHS varia 

sazonalmente (SABOROWSKI e BUCHHOLZ 1996; DELAHUNTY e DE 

VLAMING 1980; BEAMISH et al. 1996), com o sexo e mudanças nos estágios 

gonadais (GRADY et al. 1992). Em fêmeas, o IHS pode variar com o índice 

gonadossomático, pelo fato do fígado atuar na vitelogênese (SCOTT e 

PANKHURST 1992). 
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3.4.3. Índice Esplenossomático (ISS): 

A média de comprimento total foi de 22,6 ± 3,4cm e 21,1 ± 3,3cm para 

recém estocados e cativos respectivamente. A média de peso foi 165,9 ± 78,1g 

e 177,6 ± 90,9g em recém estocados e cativos respectivamente, como na 

tabela 7. 

As análises dos índices esplenossomáticos apresentaram valores de 0,093 ± 

0,052% e 0,098 ± 0,039% para os lotes recém estocados e cativos 

respectivamente, como mostra a figura 13. Os valores de ISS não 

apresentaram diferença significativa entre os lotes. Estes valores variaram de 

0,031 a 0,214% no lote recém estocado e 0,047 a 0,204% no lote cativo. 

Tabela 7. Número de amostras, comprimento total, peso corpóreo e ISS dos lotes recém 

estocado e cativo. Valores expressos em média ± desvio padrão. Coeficientes iguais 

representam ausência de diferença significativa. 

RECEM ESTOCADOS CATIVOS 

N° 27 17 

LT (cm) 22,6 ± 3,4 21,1 ± 3,3 

P (g) 165,9 ± 78,1 177,6 ± 90,9 

ISS (%) 0,093 ± 0,052a  0,098 ± 0,039a  

O baço dos peixes teleósteos tem a função de filtrar o sangue (ELLIS et 

al., 1976) e é um importante órgão entro e leucopoiético (QUENTEL e OBACH, 

1992). Disfunções neste órgão podem afetar todo o organismo. O ISS não tem 

sido tão investigado quanto o IHS, mas certamente fatores endógenos e 

exógenos alteram-no assim como alteram o IHS. O tamanho do baço varia 

entre as espécies de peixes, e entre populações de uma mesma espécie, com 

o sexo, idade, comprimento, estágio gonadal, e taxa de crescimento 

(KRYKHTIN, 1976; RUKLOV, 1979). Variações sazonais também são 

responsáveis por variações no ISS (WHITE e FLETCHER, 1985). 
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Figura 13. Médias dos índices esplenossomáticos dos lotes recém estocados (cinza) e cativos 
(preto). Coeficientes iguais representam ausência de diferença significativa. 

A esplenomegalia sugere o desenvolvimento de respostas leucocitárias 

às infecções ou à produção de eritrócitos para reposição sangüínea em casos 

de processos anemiantes. O aumento no volume do baço ocorre devido a 

alterações bioquímicas, fisiológicas e imunológicas necessárias para manter a 

homeostasia orgânica como resposta às infecções (LOWE-JINDE, 1980) ou 

outro tipo de agressão ambiental. Em Oreochromis niloticus, Leporinus 

macrocephalus e o híbrido tambacu parasitados não foram observadas 

alterações esplênicas (TAVARES—DIAS et al., 2000). Porém, em P. 

mesopotamicus parasitados o índice espienossomático foi menor que nos 

peixes hígidos à semelhança do que ocorre em Rutilus rutilus parasitados pelo 

cestóide Ligula intestinais (TAYLOR e HOOLE, 1989). Por outro lado, 

esplenomegalia é descrita em peixes parasitados (LOWE-JINDE, 1980; 

LAIDLEY et al., 1988; KUROVSKAYA E OSADCHAYA 1993). 

3.4.4. Fator de Condição: 

A análise da relação peso/comprimento teve um coeficiente angular de 

2,9743 e 2,9027 para os lotes recém estocados e cativos respectivamente, 

como na figura 14. 
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Figura 14. Análises de regressão da relação peso/comprimento dos lotes recém estocado (a) e 
cativo (b), com destaque para o coeficiente "b". 

As médias do fator de condição alométrico (Ka) obtidas foram 

0,0147±0,017 e 0,0235±0,0037 para os lotes recém estocados e cativos 

respectivamente, como mostra a figura 15. Os valores de Ka apresentaram 

diferença significativa, sugerindo melhores condições para o lote confinado. 

Estes valores variaram de 0,0120 a 0,0215 e 0,0167 a 0,0291 nos lotes recém 

estocados e cativos respectivamente, como na tabela 8. 

Figura 15. Médias do fator de condição alométrico (Ka) para os lotes recém estocado (cinza) e 
cativo (preto). 

O crescimento é um fator importante na criação dos peixes e que pode 

ser medido através do peso e do comprimento corporal. De acordo com Royce 

(1972), o crescimento pode ter uma influência endógena representado pela 

herança e ação de hormônios e exógena que é representado por um complexo 

de fatores ambientais, sendo provavelmente a quantidade e qualidade dos 

alimentos o mais importante. 
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Tabela 8. Número de amostras, comprimento total, peso corpóreo, coeficiente de regressão e 

Ka dos lotes recém estocado e cativo. Valores expressos em média ± desvio padrão. 

Coeficientes diferentes representam diferença significativa. 

RECÉM ESTOCADOS CATIVOS 

N° 32 22 

LT (cm) 21,9 ± 3,6 20,8 ± 3,5 

P (g) 152,9 ± 78,4 168,5 ± 92,1 

b 2,9743 2,9027 

Ka 0,0147 ± 0,0017a  0,0235 ± 0,0037b  

Em peixes, a relação entre o peso corporal e comprimento corporal total 

pode ter um crescimento isométrico quando o coeficiente de regressão (b) = 

3.0, isto é, o peso aumenta com o comprimento elevado ao cubo. Por outro 

lado, quando b < 3,0 o incremento é devido ao peso, e quando b >3,0 o 

incremento é devido ao comprimento. Os valores do coeficiente de regressão 

(b) para peixes podem assumir valores entre 2,5 e 4,0 (LE CREN, 1951) ou 2,0 

e 3,5 (ROYCE, 1972). Geralmente os valores de b giram em torno de 3,0. 

A relação entre o peso e o comprimento corporal permite calcular o 

parâmetro que determina o grau de bem estar do peixe, o fator de condição. 

Desta forma, a nutrição, doenças e contaminantes são altamente 

interrelacionados com a criação do peixe. O aporte nutricional insuficiente pode 

alterar o fator de condição, conforme Ratz e Lloret (2003). O fator de condição 

permite comparações entre populações de peixes, que estão submetidas a 

diferentes condições de clima, temperatura, alimentação, densidade, etc. 

Os resultados encontrados neste trabalho para L. synagris recém 

estocados são inferiores aos encontrados por Al-Ogaily et al. (1992) para L. 

campechanus capturados no Mar Vermelho. Para estes exemplares o fator de 

condição alométrico foi maior (1,64 ± 0,21) em peixes imaturos (9,9 a 38,0cm 

LT), decresceu (1,25 ± 0,06) nos exemplares maduros (41,0 a 70,0cm LT) e os 

menores valores de Ka (1,03 ± 0,03) foram atribuídos à exemplares de maior 

tamanho (71,0 a 75,0cm LT). Nenhum destes padrões se repete nos 

espécimes estudados neste trabalho, cujos valores não apresentam uma 

tendência clara como mostra a figura 16. 
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Figura 16. Distribuição do fator de condição alométrico (Ka) em relação ao comprimento total 
dos lotes recém estocado (a) e cativo (b). 

O fator de Condição também pode variar com a sazonalidade 

(GRIFFITHS e KIRKWOOD, 1995; SABOROWSKI e BUCHHOLZ, 1996), 

possivelmente devido às variações na disponibilidade de alimento, no 

metabolismo, ou no estágio de desenvolvimento gonadal (CHELLAPPA et al., 

1995). 

Medidas do fator de condição e índices somáticos, que indicam o 

tamanho proporcional de certos órgãos, são procedimentos padrão em estudos 

de fisiologia e biologia pesqueira. O fator de condição é uma resposta ao nível 

de nutrição, patológico, ou de exposição a agentes tóxicos. Os índices 

somáticos refletem o status do órgão no sistema, que muda constantemente de 

acordo com fatores ambientais. Estas medidas são utilizadas conjuntamente 

como indicadores de bem estar de organismos individuais (SCHMITT e 

DETHLOFF, 2000). 

O tamanho ou peso do fígado, do baço, e das Orladas, em relação ao 

comprimento total ou peso corpóreo também pode significar o estado geral de 

saúde ou o status reprodutivo (TAVARES-DIAS et al., 2008). 

Fator de condição, índices hepatossomáticos e esplenossomáticos 

parecem ser indicadores da saúde de peixes bastante úteis, contudo, estes 

indicadores devem ser interpretados com cautela. Ademais, deve-se levar em 

consideração que estes indicadores alteram-se com a captura e manejo 

(SCHMITT e DETHLOFF, 2000). 
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4. CONCLUSÕES 

4.1. Tempo de duração da motilidade espermática e pH do sêmen fresco 

Os resultados indicam que o tempo de vida do espermatozóide de L. 

synagris é consideravelmente alto o que pode interferir de forma positiva em 

manejos praticados na aqüicultura. Também sugerem que espécimes de ariacó 

com peso médio de 148,6 g produzem sêmen com qualidade comprovada pela 

boa taxa de motilidade espermática. 

O pH obtido foi 7,5, indicando que possíveis diluidores e crioprotetores a 

serem utilizados devem seguir o mesmo padrão de potencial hidrogeniônico. 

4.2. Viabilidade espermática em espécimes post-mortem 

Os resultados permitem concluir que, em se tratando de indivíduos post-

mortem, a técnica de preservação por resfriamento prolonga a viabilidade 

espermática do sêmen, em relação àquela do sêmen mantido à temperatura 

ambiente. Com  as médias de motilidade espermáticas observadas pode-se 

inferir que é possível a manipulação do sêmen por cerca de duas horas. 

4.3. Índices organossomáticos e Fator de Condição 

A média de índice gonadossomático nesta espécie variou entre 0,82% e 

0,29% considerando ambos os lotes. 

A média de índice hepatossomático nesta espécie variou entre 0,75% e 

0,88% considerando ambos os lotes. Não foi encontrada qualquer 

anormalidade na morfometria deste órgão, indicando boas condições 

metabólicas e ausência de patógenos no sistema de cultivo. 

A média de índice esplenossomático nesta espécie variou entre 0,093% 

e 0,098% considerando ambos os lotes, não sendo encontrada qualquer 

anomalia na morfometria deste órgão. 

Conforme os resultados apresentados para o fator de condição 

alométrico, conclui-se que o lote dos indivíduos mantidos sob condições de 

confinamento apresentou melhores condições fisiológicas em provável 

resposta ao manejo alimentar adotado. 

A análise dos indicadores de estado fisiológico permite inferir a boa 

qualidade do sistema adotado. Atentando, neste ponto, apenas para a 
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ausência de diferença significativa na comparação dos dois lotes, que pote ter 

sido motivada pelo número amostral pequeno. 

4.4. Considerações finais 

A importância de estudos preliminares na área de aquicultura marinha se 

apresenta iminente dada a depleção dos estoques naturais. Quanto mais 

informações geradas sobre as espécies alvo de cultivos, melhor o 

entendimento da sua fisiologia e provável maior domínio das técnicas de 

cultivo. 

Como futuros trabalhos, sugere-se que o sêmen in-vivo seja 

caracterizado morfometricamente, que tenha suas características físico-

químicas determinadas, bem como concentração espermática e volume por 

indivíduo. Uma vez determinadas estas características, podem ser testados 

diluidores e crioprotetores, para o desenvolvimento de protocolos de 

congelamento e criopreservação. 

Sugere-se ainda a elaboração de trabalhos sobre fertilização com sêmen 

de espécimes in-vivo e post-mortem, a fim de se determinar a taxa de 

fertilização e ovos viáveis. 

Também é recomendável a continuidade da medição dos caracteres 

morfométricos, e sempre que possível a aferência destes parâmetros dos 

órgãos internos, para que possa haver comparações mais acuradas em 

estudos posteriores. 
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