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RESUMO 

 

Neste estudo, foi avaliado o efeito do nível protéico e da relação energia: 

proteína no desempenho reprodutivo da matrinxã, Brycon amazonicus, a 

segunda espécie de maior interesse para a piscicultura da região Norte. Foram 

utilizados 120 reprodutores, distribuídos em 12 parcelas experimentais, em um 

delineamento experimental inteiramente casualisado, constituído de quatro 

dietas isocalóricas (3.100 kcal/kg), contendo 32, 36, 40 e 44% de proteína bruta 

e relação ED:PB de 9,7; 8,6; 7,7 e 7,0 kcal/g. O nível protéico de 40% de PB e 

relação ED:PB de 7,7 kcal/g aumentou significativamente as taxas de 

fecundidade, fertilização, eclosão e o Índice gonadossomático. As dietas com 

36 e 40% de PB influenciaram positivamente os índices de motilidade e 

concentração espermática. O diâmetro dos ovócitos, o percentual de fêmeas 

desovantes e o Índice hepatossomático não foram influenciados pelo nível de 

proteína das dietas. Os níveis protéicos apresentaram diferenças no 

desempenho reprodutivo da matrinxã, indicando que o nível mais adequado 

para reprodutores desta espécie é 40% com relação ED:PB de 7,7 Kcal/g. 
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ABSTRACT 

 

The present study evaluated the effect of protein concentration and energy to 

protein relation on the reproductive performance of matrinxã, Brycon 

amazonicus, the second main species in fish farming in the Northern region of 

Brazil. One hundred and twenty breeders were distributed in 12 experimental 

units, following a randomized design and fed four isocaloric diets (3.100 

kcal/kg), containing 32, 36, 40 and 44% of crude protein and DE:CP ratio of 7.7 

kcal/g. The protein level of 40% of CP and DE:CP ratio of 7.7 kcal/g resulted in 

significantly high fecundity, fertilization, hatchability and gonadossomatic index. 

Diets with the protein level of 36% and 40% influenced positively the sperm 

motility and concentration. The oocyte diameter, female spawning frequency 

and the hepatossomatic index were not influenced by the diets. The dietary 

protein concentration influenced the reproductive performance of matrinxã, and 

40% CP with DE:CP ratio of 7.7 kcal/g was the most indicated for matrinxã 

broodstock.  

.   
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1. INTRODUÇÃO  

1.1  A espécie Brycon amazonicus  

Matrinxã é a denominação popular utilizada para definir um grande 

número de espécies de peixes do gênero Brycon, dentre as quais Brycon 

amazonicus, um Characidae, da Subfamília Bryconinae, (Spix e Agassiz, 

1829), cuja distribuição natural é restrita à Bacia Amazônica (Lima, 2003). Essa 

espécie, até 2003, vinha sendo amplamente denominada no Brasil como 

Brycon cephalus, cuja distribuição se restringe apenas ao Alto Rio Amazonas, 

entre Peru e Bolívia (Lima, 2003).   

Esta espécie é um recurso de grande importância econômica para a 

pesca comercial da Amazônia, ocupando os primeiros lugares nos 

desembarques de Manaus e Porto Velho (Mendonça e Melo, 1994; Marques et 

al., 2004; Santos et al., 2006). Depois do tambaqui, Colossoma macopomum, o 

matrinxã é a segunda espécie mais representativa na criação em cativeiro de 

pequenos e grandes produtores da região, sendo criada tanto em sistemas 

semi-intensivos como intensivos (Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, 

2010). 

Na natureza, a matrinxã possui amplo espectro alimentar, sendo 

classificada como espécie de hábito alimentar onívoro por alimentar-se, 

principalmente de frutos, sementes, flores, insetos e até restos de peixes 

(Goulding, 1980; Graef et al., 1987; Pizango-Paima, 1997). Em condições de 

cultivo, aceita rações peletizadas e extrusadas, bem como rações formuladas 

com subprodutos agroindustriais (Izel et al., 1996; Lima, 2009).  

Esta espécie apresenta a capacidade de digerir igualmente proteína de 

origem animal e vegetal (Cyrino et al., 1986) e de adaptar seu metabolismo de 

acordo com o tipo de nutriente presente na dieta, aumentando a atividade das 

enzimas digestivas em função do substrato de alimento ofertado (Reimer, 

1982). Nesse sentido, pode aproveitar eficientemente lipídios, carboidratos e 

proteína como fonte de energia para realizar suas funções biológicas (Sousa, 

2008). 
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Segundo Honczaryk e Inoue (2009), a matrinxã é uma das espécies de 

maior potencial para a piscicultura na Amazônia, devido às suas 

características, que incluem: boa aceitação no mercado regional, em função do 

excelente sabor de sua carne; apresenta excelentes características 

zootécnicas; facilidade de cultivo e comportamento agressivo, o que a torna 

interessante também para a pesca esportiva. Em cativeiro, dependendo do 

sistema de criação, pode alcançar até 1,5 kg nos primeiros 12 meses (Izel e 

Melo, 2004) e no segundo ano pode chegar a 3,0 kg (Furuya, 2001). 

Esta espécie tem sido modelo para a implantação de programas de 

piscicultura de subsistência familiar na zona rural da cidade de Manaus e em 

outras áreas do estado do Amazonas, utilizando o sistema de criação em 

canais de igarapés, semelhante ao sistema “raceway” (Fim et al., 20l0; Affonso 

et al., 2010). De acordo com Lemos et al., (2007), a criação em canal de 

igarapé é um sistema intermediário entre criação em viveiros e ambiente 

natural, uma vez que, para esse tipo de criação são usados igarapés dentro da 

floresta.  

A espécie B. amazonicus é um peixe reofílico, que em ambiente natural, 

realiza migração reprodutiva em cardumes, as quais culminam com a desova 

total no período de enchente (de novembro a fevereiro), e atingem a primeira 

maturação gonadal com aproximadamente dois anos e meio de idade 

(Zaniboni-Filho, 1985). No entanto, em condições de confinamento, Romagosa 

(1998) obteve desovas dessa espécie com um ano e dez meses de idade.  

Após a migração para os locais de reprodução, ocorrem alterações nos 

ovócitos destes peixes, caracterizadas pela conversão de ovócitos 

vitelogênicos em ovócitos maduros, antes da ovulação (Woynarovich e 

Horváth, 1983; Castagnolli, 1992; Freire-Brasil, 2001). Nos peixes mantidos em 

cativeiro, essa maturação é bloqueada e a reprodução ocorre artificialmente, 

por meio de indução hormonal (Woynarovich e Horváth, 1983; Romagosa, et 

al., 1995, Honczaryk, 1999), correspondendo à técnica de reprodução induzida 

praticada na piscicultura nacional. 

As técnicas de produção de alevinos, por meio da reprodução induzida, 

já não é mais fator limitante para o desenvolvimento do cultivo desta espécie 
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em cativeiro. Na literatura pode-se encontrar pesquisas que contribuíram para 

o aprimoramento das técnicas de reprodução em cativeiro de diferentes 

espécies de peixes (Woynárovich e Hovárth, 1983; Zaniboni Filho, 1985; 

Romagosa, 1998; Romagosa et al., 2001). 

A larvicultura da matrinxã consiste na principal limitante tecnológica para 

um maior crescimento na sua criação, pois nesta fase de desenvolvimento, a 

espécie apresenta intenso canibalismo (Moura e Senhorini, 1996, Urbinati et 

al., 2003). Esse comportamento agressivo tem início na fase larval, sendo que, 

entre 30 e 36 h pós eclosão, as larvas já apresentam canibalismo intenso, com 

alta agressividade, estendendo-se até a fase de juvenis, resultando em uma 

menor oferta de alevinos para os criadores (Leonardo et al., 2008)  

 

 

 

Figura 1. Exemplar de matrinxã (Brycon amazonicus). 

 

1.2  Endocrinologia reprodutiva   

O sistema reprodutor é regido pelo eixo endócrino composto, 

principalmente, pela glândula pineal, hipotálamo, hipófise e gônadas. Ações de 

comando regulam a síntese e a liberação de hormônios na corrente sanguínea 

controlando, assim, o ciclo reprodutivo. Nesse processo, o sistema nervoso 

central recebe e traduz para o cérebro os sinais advindos do meio ambiente 

que, por sua vez, são mediados pelos processos fisiológicos endógenos 

(Redding e Patiño, 1993; Zanuy e Carrillo, 199; Baldisserotto, 2002).  

Uma série de mecanismos de ajuste está envolvida no processo de 

maturação gonadal e desova, basicamente através de controles hormonais 

(Zohar, 1989; Honczaryk, 1995). A informação ao chegar ao hipotálamo, faz 
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com que este sintetize os fatores liberadores que vão determinar a atividade 

hipofisária. Os hormônios gonadotróficos, liberados pela hipófise, passarão à 

circulação sanguínea dirigindo-se às gônadas onde vão estimular a produção 

de esteróides sexuais, que serão responsáveis pela maturação dos gametas 

(Peter e Yu, 1997). O hormônio natural liberador da gonadotrofina, conhecido 

também como GnRH, é produzido no hipotálamo. 

Para a maioria dos peixes, o processo de ovulogênese é um pouco 

diferente quando comparado ao de mamíferos, pois ocorrem duas ondas 

hormonais bem definidas, sendo a primeira constituída pelo hormônio 

denominado GtHI (hormônio gonadotrófico I), em que ocorre a deposição de 

vitelo no ovócito, e a segunda denominada GtHII (hormonio gonadotrófico II), 

que é responsável pela maturação final dos ovócitos e ovulação (Redding e 

Patino, 1993; Zohar et al., 1995; Amano et al., 2002). 

Segundo Rankin e Jensen (1996), os espermatozóides dos peixes são 

originados de células germinativas, as quais passam por uma série de 

mudanças denominadas espermatogênese. Essas mudanças consistem na 

proliferação inicial de espermatogônias, com repetidas divisões mitóticas até 

formar os espermatócitos primários, que irão se transformar em espermatócitos 

secundários. A divisão destes resulta na produção de espermátides, que 

sofrem metamorfose e formam os espermatozóides. A formação dos ovócitos 

tem o mesmo princípio que a formação dos espermatozóides. As células 

germinativas dão origem às ovogônias por um processo de multiplicação, logo 

após inicia-se o processo de crescimento, formando o ovócito primário e, em 

seguida, ocorre a formação do ovócito secundário, dando início ao processo de 

maturação final até a formação do ovócito. 

O fígado responde aos estímulos hormonais e promove a síntese e 

exportação de vitelogenina, que é uma molécula constituída de várias classes 

de compostos acumulados de proteína, material lipídico, carboidratos, grupos 

fosfato e sais minerais (Wallace, 1985; Mommsen e Walsh,1988). A molécula 

de vitelogenina acumula-se no ovócito quando este está em desenvolvimento. 

A produção de vitelogenina e sua deposição no saco vitelínico são importantes 

para o desenvolvimento do ovócito, e subsequente sobrevivência do embrião e 



 

 

 

 

5 

da larva de peixes (Mommsen e Walsh,1988; Silva et al., 2004; Khan et al., 

2005). No mecanismo da vitelogênese, pela influência de hormônios da adeno-

hipófise, as células do folículo liberam estrógeno na corrente sanguínea, os 

quais ativam o complexo de genes da vitelogenina, que volta para o ovócito 

com ajuda da gonadotrofina I (GTH I) (Silva et al., 2004), e é depositado no 

pólo vegetativo do ovócito em desenvolvimento (Wallace, 1985; Mommsen e 

Walsh,1988). 

A fase final de maturação dos ovócitos é caracterizada pela migração da 

vesícula germinal (núcleo) para a periferia celular e a sua posterior 

desintegração, quando os ovócitos estão prontos para serem eliminados do 

envelope folicular (Vazzoler, 1996). A liberação dos ovócitos na luz do ovário 

se dá após uma pequena hidratação dos ovócitos, promovendo o aumento de 

volume destes, e o consequente rompimento do envelope folicular. Essa fase é 

conhecida como ovulação (Woynarovich e Horváth, 1983).  

Após o rompimento da ligação com as células foliculares, os ovócitos 

deixam de manter uma ligação com a corrente sanguínea que lhes proporciona 

suprimento alimentar e possibilita as trocas gasosas. As reservas alimentares 

do ovócito garantem a sobrevivência até o início da alimentação exógena, que 

ocorre dias depois da ovulação, porém, as trocas gasosas que passam a 

ocorrer por difusão direta, definem um curto tempo para a eliminação de 

ovócitos viáveis (Harvey e Carolsfeld, 1993; Vazzoler, 1996). 

 

1.3 Desenvolvimento embrionário e larval de peixes 

O desenvolvimento embrionário dos peixes se estende da fertilização à 

eclosão (Shardo, 1995). A fertilização é um processo de fusão celular (Ohta, 

1991), que inicia com o contato entre um espermatozóide e um ovócito e 

resulta na união dos núcleos destas células (Schatten, 1999; Moore, 2001). 

Com o processo de fertilização, uma série de eventos ocorre, incluindo 

despolarização da membrana plasmática do ovo, penetração do 

espermatozóide, exocitose do conteúdo dos alvéolos corticais, formação do 

espaço perivitelino e posterior divisão meiótica (Iwamatsu, 1992). 
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Na maioria dos peixes teleósteos, o espermatozóide penetra no ovócito 

por uma abertura denominada micrópila, localizada na sua superfície. A 

micrópila consiste em uma depressão em forma de funil, presente no córion 

(Kudo, 1980, Hart, 1990, Iwamatsu, 2000). Após a entrada do primeiro 

espermatozóide pela micrópila, inicia-se no ovócito uma movimentação 

citoplasmática intensa em direção à micrópila, formando os pólos animal e 

vegetativo (Kemmel et al., 1995; Leme dos Santos, 1996). 

As principais etapas do desenvolvimento embrionário dividem-se em: a) 

ovo recém fertilizado – período entre fecundação e diferenciação do pólo 

animal, representado pelo blastodisco sobre o pólo vegetativo, no qual se 

localiza o vitelo; b) segmentação – caracterizada por sucessivas clivagens do 

blastodisco, originando os blastômeros; c) blastulação – quando blastodisco 

apresenta-se estratificado, com pequenas cavidades entre os blastômeros e 

presença de lâmina sincicial perivitelina; d) gastrulação – quando as células do 

blastodisco movimentam-se e separam-se em epiblasto e hipoblasto, com o 

epiblasto e a lâmina sincicial perivitelina expandindo-se sobre o vitelo até o 

fechamento do blastóporo, que marca a extremidade caudal do embrião; e) 

organogênese – desde o aparecimento dos primeiros somitos (que podem 

surgir já na gastrulação tardia) até a eclosão, com formação dos esboços dos 

órgãos das larvas (Bern e Avtalion, 1990; Ribeiro et al., 1995; Ohta e 

Nashrozawa, 1996; Lopes et al., 1995; Romagosa et al., 2001; Nakatani et al., 

2001; Freire-Brasil et al., 2002; Ganeco, 2003; Vasques, 2003). 

Kendall et al. (1983), dividiu o período larval de peixes em estágios de 

desenvolvimento, denominados de larval vitelino, pré-flexão, flexão e pós-

flexão, baseados, principalmente, em estruturas morfológicas comuns a 

determinados momentos e com significância morfológica e funcional no ciclo de 

vida dos peixes. Durante esse período, características de peixes adultos vão, 

gradualmente, se desenvolvendo, ocorrendo um processo de transformação 

até o período juvenil (Andrade-Talmelli et al., 2001; Nakatani et al., 2001). O 

período juvenil é caracterizado quando os espécimes se parecem com 

pequenos adultos, com todos os raios de nadadeiras e escamas formados, 
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esqueleto completamente ossificado, padrão de pigmentação e forma do corpo 

similar ao do adulto (Kendall et al., 1983). 

Após o nascimento, as larvas de peixes apresentam baixa capacidade 

natatória, seus sistemas sensorial, circulatório, muscular e digestório estão 

incompletos e o vitelo é sua única fonte de nutrição. Algumas características 

como padrão de pigmentação, tamanho e forma do corpo, e número de 

miômeros são resultados da sua herança genética (Gisbert et al., 2002; Pinder 

e Gozlan, 2004; Reynalte-Tataje et al., 2004, Maciel, 2006). 

Para que as larvas tenham um bom desenvolvimento inicial é importante 

que o ovo tenha acumulado uma boa reserva de vitelo e, para isto, é 

importante uma dieta adequada e de qualidade para os reprodutores, tanto 

para machos quanto para as fêmeas (Silva, 2004). 

O desenvolvimento embrionário e larval de peixes foi estudado em 

várias espécies, dentre elas, Prochilodus lineatus (Castellani et al., 1994), C. 

macropomum (Albuquerque et al., 1994; Ribeiro et al., 1995), Piaractus 

mesopotamicus e o hibrido tambacu (Ribeiro et al., 1995), Pimelodus 

maculatus (Luz et al., 2001), e com os Bryconíneos, B. cephalus (Lopes et al., 

1995; Romagosa et al., 2001; Vasques, 2003), B. orbignyanus (Nakatani et al., 

2001; Ganeco, 2003; Reynalte-Tataje et al., 2004, Maciel, 2006), B. insignis 

(Andrade-Tamelli et al., 2001) e B. amazonicus (Neumann, 2008; Oda, 2009). 

 

1.4 Alimentação e nutrição de reprodutores  

O processo de reprodução artificial de diversas espécies de peixes 

apresenta vários problemas que levam a disfunções do processo reprodutivo, 

tais como: ausência de vitelogênese e maturação final dos ovócitos em fêmeas 

e reduzida capacidade de realizar a espermatogênese e espermiação dos 

machos, levando a produção de sêmen de baixa quantidade e qualidade 

(Mylonas e Zohar, 2001). Nesse sentido, a adequada manutenção alimentar e 

nutricional dos estoques de reprodutores são importantes, pois influenciam, 

diretamente, no desempenho reprodutivo dos peixes (Watanabe e Vassalo-

Agius, 2003).  
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 A nutrição dos reprodutores tem efeito significativo sobre o 

desenvolvimento inicial das formas jovens (Izquierdo et al., 2001; El-Sayed e 

Kawana, 2008), principalmente com relação ao crescimento e maturação 

gonadal (Khan et al., 2004; Zakeri et al., 2011); a fecundidade (Kritsanapuntu, 

2007; Coldebella et al., 2011), sobre a qualidade dos gametas, dos embriões e 

das larvas, em termos de crescimento, sobrevivência e desenvolvimento da 

bexiga natatória (Zakeri et al., 2009; Povoa et al., 2011). 

Os efeitos negativos da nutrição inadequada dos peixes sobre o processo 

reprodutivo podem ocorrer em função da influência do desbalanço de 

nutrientes sobre o sistema endócrino do eixo hipotálamo – hipófise – gônadas 

ou pela restrição de componentes bioquímicos responsáveis pela ovulogênese 

e espermatogênese (Izquierdo et al., 2001, Reidel et al., 2010). A limitação da 

qualidade ou quantidade do alimento pode induzir à absorção de ovócitos 

vitelogênicos, resultando em menor número de ovócitos maduros ou podendo 

ainda atuar em alguma fase metabólica anterior, impedindo o início da 

vitelogênese (Harvey e Carolsfeld, 1993; Zaniboni-Filho e Nuñer, 2004).  

A relação entre a nutrição e a qualidade das proles é estabelecida nas 

fêmeas devido às reservas do reprodutor serem mobilizadas e transportadas 

para os ovos (Harvey e Carosfeld, 1993, Bouque e Phelps, 2007). As reservas 

mobilizadas servirão como fontes de nutrientes no período inicial de 

desenvolvimento (Mazorra et al., 2003; Zakeri et al., 2011), quando as larvas 

permanecem dependentes das reservas endógenas, até o desenvolvimento 

funcional do trato digestório, quando se inicia a alimentação exógena 

(Watanabe e Kiron, 1994, Hoshiba, 2007).  

Apesar da escassez de trabalhos realizados na avaliação do 

desempenho reprodutivo de machos, sabe-se que a nutrição e o manejo 

alimentar exercem influência sobre a qualidade do sêmen (Ferrell, 1991; 

Izquierdo et al., 2001; Canyurt e Akhan, 2008). Em peixes, esta influência 

relaciona-se principalmente com o volume de sêmen liberado, concentração e 

motilidade espermática (Billard et al., 1995) e composição química do sêmen 

(Asturiano et al., 2001). 
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 Um aspecto importante, e ainda pouco entendido, na reprodução dos 

peixes é, sem dúvida, a nutrição dos reprodutores. As exigências de nutrientes 

para a fase de reprodução são diferentes daqueles para outras etapas do 

desenvolvimento, como pós-larvas, juvenis e engorda (Izquierdo et al., 2001; 

Abidin et al., 2006; Lupatsch et al., 2010). Além disso, muitas das deficiências e 

problemas nutricionais encontrados em cada uma dessas fases estão 

diretamente relacionadas com o estado nutricional dos reprodutores (Watanabe 

e Kiron, 1994; Izquierdo et al., 2001). Assim, reprodutores em bom estado 

nutricional terão melhor desempenho na reprodução, enquanto que animais 

com deficiências nutricionais, geralmente, têm seu potencial reprodutivo 

reduzido.  

Estudos sobre nutrição de reprodutores são relativamente caros para 

conduzir e limitados a algumas espécies, devido à necessidade de instalações 

de grandes dimensões, manutenção de grandes grupos de peixes adultos e 

aos elevados custos de produção para conduzir experimentos de alimentação 

prolongada (Brooks et al. 1997; Alvarez- Lajonchere, 2006; Navarro et al., 

2006a). Os estudos têm demonstrado que o desempenho reprodutivo e a 

qualidade dos gametas são influenciados por nutrientes como proteína, lipídios, 

minerais, vitaminas, relação energia:proteína, relação proteína:carboidrato e 

tamanho do peixe (Fernadez-Palacio et al., 1997; Gunasekera e Lam, 1997;; 

Siddiqui et al., 1998; Al-Hafedh et al., 1999; Fontaínhas-Fernandes et al., 2000; 

Manissery et al., 2001; El-Sayed et al., 2003, 2005; El-Sayed e Kawana, 2008; 

Pereira et al., 2009; Bombardelli et al., 2009, Reidel et al., 2010; Zakeri et al., 

2011; Povoa et al., 2011 ). 

O desenvolvimento desta área da nutrição data de mais de duas 

décadas, quando se verificou que a falta de dietas adequadas para 

reprodutores se tornaria um fator limitante no desempenho reprodutivo de 

espécies marinhas (Watanabe, 1985; Watanabe e Vassalo-Agius, 2003) e de 

água doce (Woynarovich e Horváth, 1983). Os primeiros estudos foram 

realizados no Japão, utilizando a espécie Pagrus auratus (Watanabe et al., 

1984). Esses estudos demonstraram que dietas artificiais adequadas, durante o 
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período de pré desova, apresentaram grande efeito na qualidade de ovos e 

larvas. 

As exigências de proteínas para crescimento e ganho de peso de 

diferentes espécies já estão praticamente estabelecidas, porém, pouco se sabe 

sobre as exigências deste nutriente para reprodutores de peixes. Estudos 

realizados por De Silva e Radampola (1990), Bhujel et al. (2001), El-Sayed et 

al. (2003) e El-Sayed (2006) concluíram que a exigência de proteína para o 

ótimo desempenho reprodutivo de tilápia Oreochromis niloticus em termos de 

qualidade química dos ovócitos, taxas de fertilidade e de eclosão e crescimento 

das larvas, está entre 35 e 40% de proteína bruta. Zakeri et al. (2009) relataram 

que, os melhores resultados para as taxas de fecundidade, fertilização, eclosão 

e sobrevivência larval de Acanthopagrus latus foram obtidas a partir da dieta 

com 40% de proteína e 20% de lipídeo. Ao contrário, Coldebella et al.(2011), 

trabalhando com Rhandia quelen, demonstraram que os diferentes níveis 

protéicos das dietas (28, 34 e 40%) não apresentaram efeitos significativos 

sobre as principais variáveis reprodutivas e fisiológicas. 

As Vitaminas C e E juntas, agem como agentes antioxidantes, 

imunoestimulantes, produção de colégeno, que melhoram a qualidade das 

larvas de peixes, ambas têm papel protetor contra os radicais livres e protegem 

os ácidos graxos essenciais (Izquierdo et al., 2001, Rotta, 2003) Nascimento 

(2010) concluiu que a vitamina E melhorou o desempenho reprodutivo de 

fêmeas de O. niloticus, indicando que o melhor nível de inclusão para a essa 

espécie está entre 300 e 500 mg/kg da dieta. A suplementação da vitamina C 

em dietas de machos de truta arco-iris, Onchorynchus mykiss, foi estudada por 

Canyurt e Akhan (2008), sendo que o nível de 800 mg/kg afetou positivamente 

a qualidade espermática da espécie. 

Entre os componentes nutricionais dos reprodutores, os lipídios são os 

que afetam, drasticamente, a composição dos ovos, por serem essenciais na 

formação das células e membranas dos tecidos (Fernandez-Palacios et al, 

1995; Navas et al, 1997; Furuita et al., 2007). Diversos estudos têm mostrado 

que a quantidade e a qualidade nos lipídios dos alimentos, bem como o regime 

alimentar durante a gametogênese, geram impacto, principalmente na desova 
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e qualidade dos ovos (Watanabe e Vassalo-Agius, 2003; Ling et al., 2006; 

Bombardelli, 2008; Hachero-Cruzado et al., 2009; Zakeri et al., 2009). Os 

efeitos de ácidos graxos da família ômega-3 sobre a qualidade de ovos e 

espermatozóides de truta arco-íris, O. mykiss, foram estudados por Vassalo-

Agius et al. (2001a). Zakeri et al., (2011) demonstraram  que diferentes 

concentrações de lipídeos apresentaram efeitos significativos sobre a 

composição e qualidade dos ácidos graxos dos ovos e larvas de 

Ancanthopagrus latus. 

Vários estudos têm sido realizados sobre a alimentação de matrinxã em 

ambiente de cultivo, sendo o primeiro realizado por Saint-Paul e Werder (1977). 

Outros autores realizaram estudos relacionados à alimentação na natureza e 

sobre a nutrição da espécie, como Cyrino et al (1986), Borgethi et al, (1991), 

Honczaryk (1994); Izel et al. (1996), Pereira-Filho et al. (1995); Pereira-Filho 

(1996); Gomes et al (2000); Pezzato et al (2000), Pizango-Paima et al (2001), 

Salum et al (2002), Izel et al (2004), Hoshiba et al (2007). Entretanto, esses 

estudos se referem ao estabelecimento das exigências nutricionais para larvas 

ou juvenis, visando à obtenção de coeficientes técnicos para melhor 

desempenho em crescimento e engorda da espécie.  

Em contrapartida, são poucos os dados na literatura sobre práticas de 

alimentação e nutrição de reprodutores de matrinxã, com vistas à obtenção de 

uma dieta específica que promova melhorias no desempenho reprodutivo da 

espécie em cativeiro. Carvalho (2001) demonstrou que, em B. amazonicus, 

uma restrição alimentar de 40%, ao longo de um ano, não afetou o perfil dos 

níveis plasmáticos de testosterona, o desenvolvimento gonadal dos indivíduos, 

nem o Índice Gonadossomático (IGS), em ambos os sexos. Carvalho e Urbinati 

(2005) e Camargo et al., (2008) estudaram o efeito da restrição alimentar sobre 

o crescimento, desenvolvimento gonadal e composição muscular da matrinxã, 

e concluíram que é possível estabelecer formas de manejo alimentar, através 

da restrição alimentar/realimentação, mais econômicas, sem afetar os 

processos fisiológicos importantes, tanto para o crescimento como para a 

reprodução. Silva et al. (2008) observaram que matrinxãs submetidas a 

regimes alternados de restrição alimentar (2 a 3 dias) não tiveram sua 
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preparação à desova afetadas, comparadas com peixes alimentados sem 

restrição. Ochoa (2002) verificou que a restrição alimentar moderada e 

alternada não influenciou a maturação final e o desempenho reprodutivo de 

machos de matrinxã. 

Ainda nos dias atuais, as rações utilizadas, em escala comercial para a 

nutrição de reprodutores de peixes têm sido as mesmas utilizadas para a fase 

de crescimento. Portanto, a importância de estudos que avaliem dietas 

adequadas para os reprodutores, pois o desbalanço nutricional pode causar 

efeito deletério à atividade reprodutiva (Izquierdo et al., 2001).    

 

1.5  Proteína e energia no desempenho reprodutivo de peixes  

As proteínas correspondem ao nutriente de máxima importância na 

nutrição dos peixes, pois são os componentes constituintes do organismo 

animal em todas as fases de desenvolvimento, e responsáveis pela formação 

de enzimas e hormônios (Pezzato, 1995). Além disso, as proteínas estão 

presentes nos ovos de peixes como lipoproteínas, hormônios e enzimas, 

determinando a qualidade do ovo e, consequentemente, a produção de peixes 

em larga escala (Brooks et al., 1997, Chong et al., 2004). As proteínas atuam 

como uma fonte de aminoácidos e reservatório de materiais utilizados durante 

atividades biossintéticas essenciais para as primeiras fases da embriogênese e 

desenvolvimento larval (Metcoff, 1986; Khan et al., 2005). O valor nutricional da 

proteína é baseado na quantidade de aminoácidos presentes na fonte protéica, 

particularmente o conteúdo dos aminoácidos essenciais e sua disponibilidade 

biológica. Uma proteína que tenha uma composição de aminoácidos bastante 

semelhante às necessidades de aminoácidos da espécie cultivada é descrita 

como sendo de alto valor nutritivo (Pezzato, 1996; Parra, 2007; Borghesi, 

2008). 

Os níveis adequados de proteína nas dietas para peixes dependem do 

equilíbrio entre energia e proteína, definido pela relação energia;proteína (E:P) 

(Borghesi, 2008). Nesse sentido, dietas com uma alta relação E:P, resultam em 

menor consumo de ração pelos peixes, gerando maior deposição de gordura 

visceral e ingestão insuficiente de proteínas e outros nutrientes essenciais. Por 
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outro lado, dietas com baixa relação E:P, afetam o desempenho zootécnico dos 

peixes, uma vez que parte da proteína será usada como fonte de energia 

(Meyer e Fracalossi, 2004; Cho et al., 2005; Borghesi, 2008). 

O desenvolvimento eficiente e saudável de machos e fêmeas em 

cativeiro depende do fornecimento de dieta capaz de satisfazer as 

necessidades básicas para crescimento e reprodução. Os níveis de proteína e 

energia, bem como a relação entre estes nas dietas, assumem um importante 

papel na nutrição e reprodução de peixes (Pezzato, 1999; Navarro et al., 2003; 

Bombardelli et al., 2009; Reidel et al, 2010). Tem-se verificado que a relação 

energia:proteína, em dietas para peixes, tem variado entre 8,55 a 12,35 kcal de 

ED.kg-1 de proteína bruta, independentemente do hábito alimentar da espécie 

(Pezzato et al., 2000). Ono et al. (2008) verificaram que diferentes níveis de 

relação energia:proteína afetaram a digestibilidade dos nutrientes da dieta de 

juvenis de Arapaima gigas, observando que o nível de E:P de 9 kcal/g 

apresentaram os menores coeficientes de digestibilidade aparente. 

No processo da gametogênese, os tecidos adiposo e muscular são os de 

maior importância para que aminoácidos e ácidos graxos sejam transformados, 

pelo fígado, em proteínas e lipídios para os ovócitos (Wiegand, 1996; Caballero 

et al., 2004). Este processo implica em uma intensa proliferação e expansão do 

retículo endoplasmático no fígado, onde ocorre a biossíntese da vitelogenina, o 

que requer grandes quantidades de energia metabólica (Sargent, 1995). 

A composição da vitelogenina apresenta variações entre espécies, onde 

19 a 22% são lipídios e o restante são proteínas, sendo que 60% ou mais da 

porção lipídica, dependendo da espécie, é composto por fosfolipídios e o 

restante por triacilgliceróis (Wiegand, 1996). Alguns estudos sugerem que 

aminoácidos livres também sejam utilizados como fonte primária de energia 

para o desenvolvimento embrionário em larvas de peixes marinhos e de água 

doce (Ronnestad et al., 1994; El-Sayed e Kawana, 2008; Kaushik e Seiliez, 

2010; Telehea e Fontaine, 2011). 

O desenvolvimento gonadal e especialmente a qualidade da desova 

depende da qualidade nutricional das dietas para reprodutores (Watanabe e 

Kiron, 1994; Izquierdo et al., 2001). Deve-se ressaltar também a importância de 
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uma alimentação adequada das matrizes, visto que, na maturação das 

gônadas, cada ovócito incorpora vitelo, que fornecerá nutrientes e energia para 

o desenvolvimento larval (Al Hafedh et al., 1999; Bourque e Phelps, 2007; 

Lupatsch et al., 2010;  Reidel et al., 2010). Desse modo, matrizes mal nutridas 

podem gerar ovos e larvas com quantidades de vitelo insuficiente, podendo 

comprometer o processo reprodutivo, originando animais com menores 

chances de sobrevivência, ou ainda com potencial zootécnico aquém do seu 

potencial genético (Gunasekera et al., 1996; Khan et al., 2004; Abidin et al., 

2006; Bombardelli et al., 2009). A manutenção da qualidade nutricional dos 

reprodutores também afeta o funcionamento e a morfologia de órgãos como o 

fígado, importante no metabolismo e no fornecimento de energia (Caballero et 

al., 2004). 

Exigências de proteínas ou aminoácidos para crescimento de diferentes 

espécies têm sido estabelecidas com sucesso, porém, as exigências destes 

nutrientes para reprodutores de peixes ainda não estão bem compreendidas, 

pois os mecanismos biológicos, como a maturação gonadal, são processos 

extremamente complexos e dependentes de vários fatores (Chong et al., 2004; 

Khan et al., 2005; Zakeri et al., 2011). Na literatura, alguns estudos 

demonstram os efeitos da inclusão de proteína sobre o desempenho 

reprodutivo de peixes (Sidiqui et al., 1998; Al-Hafedh et al., 1999, El-Sayed et al 

,2003; Khan et al, 2004; Khan et al, 2005; Abidin et al., 2006; Parra, 2007; El-

Sayed e Kawana, 2008; Reidel et al., 2010; Zakeri et al., 2011; Coldebella et 

al., 2011).  

Reidel et al. (2010), estudando o efeito da proteína e energia sobre o 

desempenho reprodutivo de Rhamdia quelen, demonstraram que a dieta com 

35% de proteína bruta combinada com 3250 kcal/Kg de energia digestível 

apresentou melhores resultados para o desenvolvimento gonadal e 

vitelogênese final da espécie.  Em outro estudo com R quelen, Coldebella et 

al., (2011), mostraram que os diferentes níveis de proteína nas dietas (28, 34 e 

40%), apresentaram efeitos semelhantes nos parâmetros reprodutivos, 

concluindo que o nível protéico de 28% foi suficiente para a manutenção e 

reprodução das fêmeas da espécie.  
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El-Sayed e Kawanna (2008) estudaram o efeito de diferentes níveis de 

proteína e energia sobre o desempenho reprodutivo de O. niloticus , concluindo 

que a eclodibilidade dos ovos aumentou, significativamente, com o aumento da 

proteína na ração, sendo que o melhor resultado do plantel de tilápias, criadas 

em um sistema de recirculação, foi atingido com o nível de 40% de proteína e 

relação E:P de 23,6 g/mj. Os níveis de energia das rações influenciaram a 

qualidade seminal de machos de O. niloticus, estimulando a produção de 

espermatozóides e a melhora dos índices de normalidade da morfologia 

espermática em níveis energéticos próximos a 3.450 kcal/kg de ração 

(Bombardelli et al., 2010). Navarro et al., (2006), demonstraram que os níveis 

de energia digestível de 2.800 e 2.900 kcal de ED/kg e relação E:P de 10 e 

10,35 promoveram  maior desenvolvimento testicular de Leporinus 

macrocephalus.  

Dessa forma, estes estudos demonstram a importância do 

desenvolvimento de dietas que atendam as exigências nutricionais dos 

reprodutores de espécies de interesse para a piscicultura. Para matrinxã, 

determinar os níveis da relação E:P para a dieta dos reprodutores contribuirá 

na maximização da sua produção através de técnicas de manejo eficientes e 

protocolos específicos para a reprodução da espécie. Como resultado, uma 

maior oferta de alevinos poderá ser disponibilizada ao produtor e, 

consequentemente, aumentar a produção de matrinxã na região.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito de diferentes níveis protéicos e da relação energia digestível: 

proteína bruta no desempenho reprodutivo da matrinxã, Brycon amazonicus. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar o efeito da proteína e da relação energia digestível: proteína bruta 

sobre as variáveis reprodutivas de fêmeas de matrinxã; 

 

• Avaliar o efeito da proteína e da relação energia digestível: proteína bruta 

sobre a qualidade espermática de matrinxã; 

 

• Determinar o nível protéico mais adequado para reprodutores de matrinxã; 

 

• Determinar a composição centesimal dos ovos; 

  

• Analisar a morfometria dos ovos e larvas 

 

• Determinar os Indices Gonadossomático e Hepatossomático 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Instalações 

O experimento foi realizado na Fazenda Santo Antônio, localizada na 

rodovia AM 010, Km 112, Manaus, AM. A Fazenda Santo Antônio é 

especializada na produção em escala comercial de alevinos de matrinxã, onde 

há infraestrutura adequada para reprodução e manutenção de reprodutores, 

além de ter parte de suas instalações preparadas para atividades de pesquisa 

e ensino.  

Para o experimento, foi utilizado um viveiro escavado de 1.200 m2, com 

profundidade média de 1,5 metros. Esse viveiro foi subdividido em 12 parcelas 

experimentais de dimensões iguais de 100 m2 (10m x 10m), com telas 

plásticas. A água utilizada para abastecimento do viveiro foi canalizada de um 

reservatório da fazenda. 

A similaridade da condição ambiental em viveiros escavados foi testada 

por Corrêa Filho (1994), que concluiu que os mesmos podem ser utilizados 

para comparação entre réplicas, em observações experimentais.  

 

3.2 Peixes 

Para o experimento, foram utilizados 120 peixes, com densidade de 

estocagem de 10 peixes por parcela experimental (1 peixe/10 m2), com 

proporção sexual de 4 machos e 6 fêmeas. A média de peso dos peixes 

submetidos aos tratamentos foi de 1019, 31 ± 190,13 g. 

A densidade de estocagem utilizada neste experimento está relacionada 

com as práticas de manejo adequadas para reprodutores (Honczaryk e Inoue, 

2009) e para manter as variáveis físicas e químicas da água em níveis 

adequados para a espécie.  

Os animais foram alimentados diariamente, uma vez ao dia, às 16:00 

horas, com uma taxa de arraçoamento de aproximadamente 1% da biomassa 

ao dia. Os reprodutores foram submetidos às dietas experimentais no período 

de 05 de julho de 2010 a 10 de janeiro de 2011. 
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3.3 Delineamento Experimental 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 

constituído de quatro tratamentos, sendo quatro dietas isocalóricas contendo 

32, 36, 40 e 44% de proteína bruta (PB), e energia digestível (ED) de 3100 

kcal/kg de ração, correspondendo às relações ED/PB 9,7; 8,6; 7,7 e 7,0 kcal/g, 

respectivamente (Tabela 1). Cada tratamento teve três repetições. 

 

3.4 Dietas experimentais 

Todas as rações foram formuladas com os mesmos ingredientes, tendo 

como único componente animal a farinha de resíduos de peixes e acrescidas 

de complexo vitamínico/mineral específico para peixes e reforçadas com 

vitaminas C e E. As rações foram processadas por extrusão nas instalações da 

Coordenação de Pesquisas em Aquicultura/CPAQ-INPA.  

 

Tabela 1. Ingredientes e proporções utilizados nas formulações das rações 

experimentais. 

Ingrediente (% da mistura) 
Nível de proteína bruta na dieta (%) 

32 36 40 44 

Fubá de Milho 20,7 19,7 17,7 15,2 

Farelo de soja 36,0 38,0 40,0 42,0 

Farelo de trigo 21,0 15,0 9,0 3,0 

Farinha de peixe 10,0 15,0 20,0 25,0 

Protenose 4,0 6,0 9,0 12,0 

Fosfato bicálcico 2,5 1,5 0,5 0,0 

Óleo de canola 5,0 4,0 3,0 2,0 

Premix vitamínico e mineral 0,8 0,8 0,8 0,8 

Total 100 100 100 100 

Vitamina C (mg/kg) 120 120 120 120 

Vitamina E (mg/kg) 200 200 200 200 

Energia digestível (ED) 3100 3100 3100 3100 
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Tabela 2. Composição centesimal das dietas experimentais com diferentes 

níveis de proteína bruta (PB) e relação Energia Digestível:Proteína Bruta 

(ED:PB) 

Composição (%) 
Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g)  

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

Umidade  8,5 10,3 10,3 13,0 

Proteína Bruta 32,3 36,4 39,9 44,1 

Extrato Etéreo 6,4 5,8 7,0 5,9 

Fibra Bruta 3,5 2,0 1,7 0,6 

Cinzas 8,2 6,9 7,5 7,8 

Extrato Não-Nitrogenado 41,1 38,6 33,6 28,6 
  

 

3.5 Variáveis físicas e químicas da água 

Para a obtenção dos dados de temperatura (°C), oxigênio dissolvido 

(mg/L) e pH, foram utilizados medidores multiparamétricos digitais da marca 

YSI (Yellow Spring Instrument). O monitoramento dessas variáveis foi realizado 

semanalmente em todas as parcelas, às 7:00 e 16:00 horas.  

As análises de alcalinidade (CaCO3/L) e dureza (CaCO3/L), foram 

determinadas por meio de titulação segundo Boyd e Tucker (1992). A 

concentração de amônia total (NH3 + NH4
+) foi determinada pelo método 

colorimétrico segundo Verdouw et al. (1978) e a concentração de nitrito (NO2
-) 

pelo método colorimétrico de Boyd e Tucker (1992). A coleta de água para as 

análises dessas variáveis foi realizada às 16 horas. 

 

3.6 Composição centesimal  

As análises da composição centesimal das rações experimentais e da 

composição corporal dos reprodutores foram realizadas segundo metodologia 

(kcal/Kg) 

Relação ED:PB (kcal/g) 9,7 8,6 7,7 7,0 



 

 

 

 

20

descrita na A.O.A.C (1995). As análises foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição de Peixes da Coordenação de Pesquisas em Aquicultura da CPAQ-

INPA. Amostras em triplicata de cada uma das rações e dos filés de dois 

peixes, por tratamento, foram trituradas, homogeneizadas e liofilizadas para 

determinação das seguintes variáveis: 

 

3.6.1 Umidade 

A umidade foi determinada submetendo as amostras à temperatura de 

105 °C até atingir peso constante. 

 

3.6.2 Proteína Bruta (PB) 

Foi determinada a partir do nitrogênio total, pelo método Micro- Kjehldal. 

As concentrações de proteína bruta foram obtidas multiplicando-se o valor de 

nitrogênio total pelo fator de conversão 6,25. 

 

3.6.3 Extrato Etéreo (EE) 

 Os teores de extrato etéreo (fração lipídica) foram determinados por 

extração contínua com o solvente éter de petróleo num extrator intermitente, 

aparelho Soxhlet. 

 

3.6.4 Fibra Bruta (FB) 

 Foi determinado resíduo por digestão ácido-básica de acordo com o 

método de Weende (Estação Experimental de Agricultura de Weende – 

Alemanha). 

 

3.6.5 Cinzas 

 As concentrações de cinza total foram determinadas em amostras 

incineradas em mufla à temperatura de 550°C durante 3 horas. 

 

3.6.6 Extrato não-Nitrogenado (ENN) 
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 Os valores do extrato não-nitrogenado (carboidratos) foram obtidos pelo 

cálculo da diferença entre a totalidade do peso seco de cada amostra menos 

os valores percentuais de umidade, PB, EE, FB e cinzas. 

 

3.7 Índice Gonadossomático (IGS) e Índice Hepatossomático (IHS) 

De cada tratamento, foram sacrificadas três fêmeas para a retirada das 

gônadas e do fígado. Esses órgãos foram pesados para o cálculo dos Índices 

Gonadossomático (IGS) e Hepatossomático (IHS), pelas seguintes fórmulas: 

 

IGS= peso das gônadas (g) / peso corporal (g) x 100 

IHS= peso do fígado (g) / peso corporal (g) x 100 

 

3.8 Identificação de reprodutores maduros sexualmente 

Na segunda fase do experimento, após o período de alimentação, os 

peixes foram induzidos à reprodução. Os reprodutores aptos à reprodução 

induzida foram selecionados nas próprias parcelas, adotando como critério de 

identificação dos reprodutores maduros sexualmente, os caracteres sexuais 

secundários presentes no período de reprodução da espécie, tais como papila 

genital avermelhada e dilatada, volume e flacidez ventral para identificação das 

fêmeas maduras. Para os machos, o critério para maturidade sexual foi a 

emissão de sêmen, de coloração branca e aparência densa, que fluía com 

facilidade e abundância após leve pressão no abdômen (Romagosa et al., 

2001). 

 

3.9 Reprodução induzida 

Os reprodutores selecionados foram transportados em caixas de isopor 

para o Laboratório de reprodução da fazenda, onde foram induzidos com 

extrato hipofisário de carpa (EHC). Nas fêmeas foram aplicadas duas doses, 

com intervalo de 12 horas entre as duas aplicações, sendo a primeira dose de 

0,5 mg de EHC/kg de peixe, e a segunda dose de 6 mg de EHC/kg de peixe. 

Nos machos foi realizada a aplicação de uma dosagem de 1 mg de EHC/kg de 
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peixe, simultaneamente à segunda dose das fêmeas. O extrato hipofisário foi 

ministrado, via injeções, debaixo da nadadeira peitoral dos reprodutores.  

Atingidas as horas-graus necessárias para a ovulação, os peixes foram 

anestesiados antes da extrusão. A extrusão foi realizada pressionando-se a 

região do abdômen, por detrás da nadadeira peitoral. Nos machos ocorreu a 

espermiação pelo mesmo processo. Após a extrusão, os ovócitos foram 

acondicionados em bacias plásticas, pesados e, em seguida, receberam o 

sêmen. A fertilização dos ovos foi realizada rapidamente com movimentos 

suaves, misturando o sêmen aos ovócitos. 

Após a hidratação, os ovos foram transferidos para incubadoras cônicas 

de fibra, tipo funil, com capacidade para 60 litros. As incubadoras foram ligadas 

a um sistema aberto de renovação de água, captada de uma caixa d’ água 

suspensa. A água utilizada nas incubadoras teve o fluxo monitorado, devido à 

alta sensibilidade dos ovos e para manter constantes as taxas de oxigênio.  

 

3.10 Variáveis reprodutivas 

Após a desova, antes da fertilização, foram fixados em formol 

tamponado 4%, amostras de um (1) grama de ovócito de cada fêmea, para 

determinação do número total de ovócitos produzidos por fêmea e cerca de 60 

ovócitos de cada desova para determinação do diâmetro (Nakatani et al., 

2001). Essas variáveis foram medidas em microscópio óptico, com objetiva 4X.        

O desempenho reprodutivo das fêmeas foi avaliado com base nas 

seguintes variáveis: 

 

• Fecundidade absoluta = número total de ovócitos produzidos por cada fêmea; 

• Fecundidade relativa = número total de ovócitos produzidos por cada fêmea, 

expresso em termos de ovócitos/ unidade de peso corporal da fêmea (g);   

• Índice de desova = peso da ova x 100/peso corporal da fêmea: este índice 

indica o rendimento da desova (em percentagem) em relação ao peso corporal; 

• Número de ovócitos por g de desova; 

• Diâmetro dos ovócitos (mm); 
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• Taxa de fertilização = número de ovos fertilizados x 100/número total de 

ovos), calculada 7 horas pós-fertilização; 

• Taxa de eclosão = número de ovos eclodidos x 100/ número total de ovos.  

Momentos antes da eclosão, amostras foram retiradas para determinação da 

taxa de eclosão, considerando as larvas livres e em movimento dentro dos 

ovos, como larvas aptas a eclosão. 

 

3.11 Análise da composição centesimal dos ovos 

A determinação da composição centesimal dos ovos foi realizada no 

Laboratório de Nutrição de Peixes da CPAQ -INPA, seguindo a metodologia 

descrita por Lu et al. (2004), onde foi coletada para análise, uma amostra de 25 

g de ovos de cada tratamento. Os ovos foram analisados segundo A.O.A.C. 

(1995), como descrito no item 3.5.2. 

 

 3.12 Desenvolvimento larval nas incubadoras 

Para verificar o desempenho das larvas nas incubadoras, em relação ao 

desenvolvimento, foram coletadas amostras de 30 larvas de cada desova no 

momento da eclosão, e a cada 6 horas até completar 36 horas de vida. As 

larvas foram fixadas em formol tamponado 4% para análise do comprimento 

total das larvas. Para isso utilizou-se um microscópio óptico com objetiva 4X.  

 

3.13 Avaliação espermática 

Para a coleta do sêmen, os reprodutores foram anestesiados com 

eugenol. Durante as coletas, a região urogenital dos peixes foi seca e limpa 

com papel toalha, tomando cuidado para evitar a contaminação do sêmen com 

urina, sangue e fezes. O sêmen foi coletado utilizando seringas descartáveis 

graduadas através de extrusão manual (Billard et al., 1995). Avaliou-se as 

seguintes variáveis seminais: motilidade progressiva, tempo de motilidade e 

concentração de espermatozóides. 

 

• Motilidade espermática 
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Para a avaliação da motilidade e do tempo de motilidade foi utilizada 

água destilada como solução ativadora. Para isso, em uma lâmina de 

microscopia ótica, 2 µL de sêmen foram diluídos em 200 µL de água destilada. 

Em seguida, coberto por uma lamínula e analisado sob microscópio óptico com 

com objetiva de 40X, avaliando-se por método subjetivo. O tempo de 

motilidade espermática foi medido com auxilio de um cronômetro comum, 

acionado, simultaneamente, com o início da ativação espermática até o 

momento em que os espermatozóides cessavam os movimentos no campo 

óptico (Hilbig et al., 2008). 

A análise da percentagem de motilidade progressiva baseou-se na 

estimativa da percentagem de células móveis no campo focalizado, utilizando 

uma escala arbitrária de 0 a 5, sendo 0 = sem motilidade; 1= 10 - 20%; 2= 20 - 

40%; 3= 40 – 60%; 4= 60 – 80% e 5= > 80% de células espermáticas móveis 

(Ninhaus-Silveira et al., 2006).  

 

• Concentração espermática 

Parte do sêmen coletado foi fixado em formol salina tamponada 4%, na 

proporção de 5 µL de sêmen para 5000 µL de formol, para uma diluição de 

1:1000 (Streit Jr. et al., 2004). Para a contagem das células espermáticas foi 

utilizada uma câmara hematimétrica de Neubauer (espermatozóides.mL-1) 

conforme Wirtz e Steinmann (2006).   

 

3.14 Análise estatística 

As variáveis expressadas em valores percentuais foram submetidas à 

transformação arco-seno antes das análises. Previamente, os dados de cada 

variável foram considerados homocedásticos pelo teste de Levene (p<0,05).  

Os tratamentos foram submetidos à análise de variância, anova 

unifatorial (p<0,05), para todas as variáveis. As médias, quando diferentes, 

foram comparadas pelo teste de Tukey (Zar, 1996).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Qualidade da água 

 

As variáveis físicas e químicas da água permaneceram dentro dos 

valores recomendados para o cultivo de peixes tropicais (Boyd, 1990; Sipaúba - 

Tavares, 1995; Kubtiza, 2003) e para o bom desenvolvimento da espécie (Da 

Silva et al., 2005; Camargo et al., 2008). Durante todo o experimento, os 

valores de pH, temperatura, oxigênio dissolvido, alcalinidade, dureza, amônia 

total e nitrito, não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) entre os 

tratamentos (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Variáveis físicas e químicas da água do viveiro com criação de 

reprodutores de matrinxã, Brycon amazonicus, alimentados com diferentes 

relações de energia e proteína durante seis meses de experimento.  

Variáveis 
Horário 

 
(h) 

Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g) 

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

pH 
07:00 5,91±0,72 5,87±0,97 6,02±0,91 5,94±0,85 

16:00 6,21±1,08 6,14±1,12 6,25±1,05 6,18±1,08 

Temperatura (°C) 
07:00 28,27±1,25 28,64±1,52 28,31±1,44 28,82±1,79 

16:00 31,28±1,49 31,09±1,36 31,53±1,71 31,27±1,46 

O2 Dissolvido 
(mg/L) 

07:00 3,52±1,15 3,22±1,48 3,18±1,74 3,34±1,65 

16:00 7,16±1,84 7,27±1,83 7,01±1,88 7,11±1,76 
Alcalinidade  
mg CaCO3/L 16:00 32±2,4 34±2,2 32±2,0 33±1,8 
Dureza  
mg CaCO3/L 16:00 45±3,1 44±2,8 46±3,5 46±3,3 

Amônia (mg/L) 16:00 0,38±0,18 0,39±0,22 0,39±0,15 0,40±0,16 

Nitrito (mg/L) 16:00 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001 0,01±0,001 
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 Médias ± desvio padrão.  
 

 

 

Os valores de temperatura e oxigênio dissolvido apresentaram variações 

diárias, sendo os menores valores observados no período da manhã e os 

maiores no período da tarde, no entanto, essa ocorrência é natural em regiões 

tropicais (Ono e Kubitza, 2003), e não apresentam efeitos diretos no 

desenvolvimento gonadal da espécie B. amazonicus (Camargo et al., 2008). 

Segundo Ostrensky e Boerger (1998) e Frasca-Scorvo (2001) a matrinxã 

apresenta ótimo crescimento em temperaturas que variam entre 28 e 32°C, já 

Guimarães e Storti Filho (2003) relatam que temperaturas entre 18 e 36°C são 

toleráveis por matrinxãs jovens. A temperatura da água entre todos os 

tratamentos apresentou picos mínimos e máximos de 26,6 e 33,7 °C, com 

médias variando de 28,27±1,25 a 31,53±1,71°C, respectivamente (Tabela 3). 

Essa variável é uma das mais importantes para desencadear o processo 

metabólico em peixes, bem com para a maturação gonadal (Batlouni et al., 

2006; Romagosa e De Andrade, 2008; Honji, 2009). A amplitude de 

temperatura observada nesse trabalho é semelhante à mantida 

experimentalmente por Siddiqui et al. (1998) e é considerada ideal para a 

reprodução de peixes (Bhujel, 2000; Little e Hulata, 2000) e para o adequado 

desenvolvimento embrionário e larval de B. amazonicus (Ganeco, 2007).  

As concentrações de oxigênio dissolvido, entre os tratamentos, 

mantiveram-se dentro dos limites consideradas satisfatórias para o bom 

desenvolvimento dos peixes (Boyd, 1990; Castagnolli, 1992; Kubitza, 2003). De 

acordo com Arana (2004), em viveiros de piscicultura, os processos internos de 

consumo e de produção de oxigênio, pela comunidade fitoplanctônica, 

geralmente, são mais importantes que os processos de difusão desse gás. 

Durante o estudo, o oxigênio dissolvido variou entre 3,18±1,74 e 7,27±1,83 

(Tabela 3), verificando-se o menor valor às 07:00 horas e o maior, às 16:00 

horas. Essa variação diária ocorre devido aos processos de fotossíntese e de 

respiração do fitoplâncton, que libera oxigênio para a água durante o dia, mas 

apenas o consome durante a noite (Kubitza, 2003). 
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De acordo com Soares (1989), a matrinxã pode sobreviver em águas com 

menores teores de oxigênio dissolvido que outras espécies de zona temperada 

poderiam suportar. Os níveis de oxigênio apresentados mostraram-se 

adequados. Segundo Dabrowski et al. (2003), deve-se manter o controle dos 

níveis de oxigênio dissolvido nos tanques de reprodutores, pois há evidencias 

que concentrações menores que 4 mg/L afetam negativamente a maturação 

gonadal e a sobrevivência de embriões de peixes.  

Em ambiente de cultivo, às variações do pH da água são uma função do 

manejo utilizado e da dinâmica ambiental, o que pode influenciar direta ou 

indiretamente os peixes durante as diversas fases de seu desenvolvimento 

(Ferreira et al., 2001). Neste estudo, a amplitude dos valores médios de pH da 

água foram 5,87±0,97 pela manhã e 6,25±1,05 à tarde (Tabela 3). A diminuição 

nos valores de pH observadas no início da manhã ocorreram por causa do 

aumento na concentração de CO2 na água, decorrente da fotossíntese e da 

respiração dos organismos (Vinatea-Arana, 2004). Este parâmetro também 

permaneceu dentro do limite considerado adequado para o crescimento de 

peixes tropicais (Kubitza, 2003). Contudo, não existem estudos que confirmem 

se o intervalo de pH adequado para o crescimento é o mesmo para a 

reprodução (Bhujel, 2000). Jezierska e Bartnicka (1995), estudando ovos de 

carpa comum, Cyprinus carpio, em pH ácido (4,5-5,5), controle (8,0-8,2) e 

alcalino (9,0-10,5), e em temperatura constante (20ºC), obtiveram uma menor 

taxa de fertilização nos ovos submetidos a pH ácido e uma taxa maior no 

controle, além de observarem deformidades nas larvas, em pH alcalino. 

Ferreira et al. (2001) também registraram a influência do pH sobre a fertilização 

dos ovos de Jundiá, Rhamdia quelen. 

Os valores médios das variáveis alcalinidade, dureza, amônia total e 

nitrito da água do viveiro experimental mantiveram-se dentro da faixa ideal para 

o adequado desenvolvimento dos peixes, segundo Kubtiza (2003). Embora não 

seja relatada a concentração letal de amônia para a matrinxã em viveiros 

escavados, Carneiro e Urbinati (2001) sugerem que esta espécie pode tolerar 

até 0,7 mg/L por 24 horas em condições experimentais.  
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4.2 Indice Gonadossomático (IGS) e Indice Hepatossomático (IHS) 

 
Neste estudo, foi utilizado o Índice Gonadossomático (IGS) como 

indicador quantitativo da atividade reprodutiva de B. amazonicus, pois a 

maturação das células germinativas ocorre simultaneamente ao aumento do 

peso das gônadas. Assim, valores crescentes de IGS estão associados à 

maturação dos gametas (Romagosa, 1998; Batlouni et al., 2006).  

Em relação ao IGS, durante a maturação final, os valores médios foram 

significativamente (p<0,05) superiores (13,97 ± 0,73) no tratamento com 40% 

de PB, e inferiores (7,59 ± 0,88) no tratamento com 32% de PB. Os valores 

médios do IHS variaram de 0,84 ± 0,15, na dieta com 32% de PB, a 0,92 ± 0,08 

na dieta com 44% de PB, sem que tenham sido verificadas diferenças 

significativas entre os tratamentos (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Valores de Índice Gonadossomático (IGS) e Hepatossomático (IHS) 

de reprodutores de matrinxã alimentados com diferentes relações de energia e 

proteína durante seis meses de experimento.  

Variável 
Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g) 

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

IGS (%)  7,59 ± 0,88a 11,45 ± 0,92b 13,97 ± 0,73c 10,13 ± 0,43b 

IHS (%) 0,84 ± 0,15 0,94 ± 0,06 0,86 ± 0,14 0,92 ± 0,08 

Médias ± desvio padrão. Letras diferentes, na linha, diferem estatisticamente 
entre si (P<0,05). 

 

No processo de maturação gonadal, ocorre aumento gradativo dos 

valores de IGS, cujo pico coincide com o estádio de maturação mais avançado 

das fêmeas. O valor médio do IGS dos animais alimentados com 40% de PB e 

relação ED:PB  de 7,7 Kcal/g na dieta, foi superior aos valores médios  dos 

demais tratamentos. Este resultado difere dos resultados obtidos em outros 

estudos. Reidel et al. (2010) observaram que a dieta com 35% de proteína e 
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3250 Kcal/g aumentou significativamente o IGS das fêmeas de jundiá (R. 

quelem). Para Ctenopharyngodon idella, os maiores valores do IGS foram 

encontrados nas fêmeas que receberam as dietas com 30 e 35% de proteína 

(Khan et al., 2004). Além da influência das concentrações de proteína na dieta, 

Navarro (2008), encontrou melhores resultados para o índice gonadossomático 

de tilápia (Oreochromis niloticus), alimentadas com 150 mg de vitamina E/kg de 

ração. 

O índice hepatossomático (IHS) representa o percentual de massa do 

fígado em relação ao peso corporal. Este índice é uma forma de quantificar o 

estoque de glicogênio (Cyrino et al., 2000), que é uma das muitas formas de 

armazenamento da energia consumida pelo peixe, é encontrado, em grande 

quantidade, nos tecidos do fígado e no músculo dos peixes (Navarro et al., 

2006b). A análise do IHS demonstrou que não houve alterações no 

desenvolvimento e no peso do fígado das fêmeas de matrinxã entre todos os 

tratamentos. Bombardelli et al. (2010), avaliando o desempenho reprodutivo e 

zootécnico de machos de O. niloticus, demonstrou que o índice 

hepatossomático não foi influenciado pelos níveis crescentes de energia 

digestível das rações. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Coldebella et al. (2011).  

A semelhança no IHS e as diferenças no IGS, observadas nos diferentes 

tratamentos, mostram a capacidade do organismo em se ajustar à condição 

alimentar imposta. Apesar de não haver informações suficientes sobre as 

necessidades nutricionais de matrinxã durante as fases da maturação gonadal, 

esses resultados são indicativos da eficiência das dietas testadas para a 

manutenção da homeostase fisiológica, provavelmente atendendo às 

exigências nutricionais da espécie, de modo a não prejudicar seu 

desenvolvimento gonadal.  

 

4.3 Desempenho reprodutivo 

Neste trabalho, o comprimento e o peso dos reprodutores de matrinxã 

submetidos às diferentes dietas não apresentaram diferenças significativas 

(Tabela 5). De acordo com Izquierdo et al. (2001) os peixes, durante a fase 
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reprodutiva, utilizam grande parte dos nutrientes consumidos para o 

desenvolvimento dos gametas e não para o crescimento e ganho de peso 

muscular. Zakeri et al. (2009), também não verificaram diferenças no ganho de 

peso de reprodutores de A. latus, alimentados com dietas com diferentes níveis 

de proteína e de lipídeos.  Bombardelli (2007) encontrou resultados 

semelhantes para reprodutores de O. niloticus. 

 

Tabela 5. Desempenho reprodutivo de matrinxãs, B. amazonicus, alimentados 

com diferentes relações de energia e proteína durante seis meses de 

experimento. 

Variável Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g)  

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

Comprimento 
(cm) 

42,36 ± 2,32 38,33 ± 3,44 39,38 ± 3,04 40,43 ± 3,60 

Peso (g) 1417,14 ± 221,64 1511,67 ± 435,45 1341,25 ± 291,86 1520,00 ± 346,60 

Fêmeas 
desovantes (%) 

67 67 67 60 

Fecundidade 
Absoluta (x 103) 

186,25 ± 65,25ab 257,54 ± 65,25ab 276,49 ± 82,07b 189,82 ± 50,21a 

Fecundidade 
relativa 

130,82 ± 18,66a 179,48 ± 55,81ab 203,79 ± 29,35b 123, 26 ± 39,48a 

Índice de 
desova (%) 

9,93 ± 2,04a 12,57 ± 3,11ab 14,36 ± 2,75b 9,60 ± 3,35a 

Diâmetro dos 
ovócitos (mm) 

1,14 ± 0,13 1,16 ± 0,08 1,16 ± 0,12 1,15 ± 0,11 

Ovócitos/g de 
desova 

1338,57 ± 162,02 1328,87 ± 138,29 1342,62 ± 194,72 1310,24 ± 203,07 

Fertilização (%) 63,03 ± 14,66a 81,23 ± 9,86bc 86,10 ± 7,24c 70,48 ± 8,63ab 

Eclosão (%) 59,94 ± 8,05a 74,36 ± 8,62bc 79,28 ± 7,22c 65,74 ± 8,39ab 
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Médias ± desvio padrão. Letras diferentes, na linha, diferem estatisticamente 
entre si (P<0,05).  

 

O percentual de fêmeas desovantes, verificado neste experimento, foi de 

60% para os reprodutores alimentados com 44% de PB e 67% para os demais 

tratamentos (Tabela 5), os quais podem ser considerados satisfatórios. 

Bombardelli et al. (2009), avaliando o desempenho reprodutivo de O. niloticus, 

alimentadas com rações com diferentes níveis de energia digestível, 

verificaram percentual de fêmeas desovantes entre 44,05 e 68,33%. Ao 

alimentaram reprodutores de O. niloticus, com rações com 3.100 Kcal de 

energia digestível e diferentes níveis protéicos,  Sidiqui et al. (1998) verificaram 

que 60% das fêmeas desovaram. 

As desovas de matrinxãs ocorreram com aproximadamente 142,5 horas-

grau, correspondendo a 5 horas após a aplicação da segunda dose hormonal, 

com temperatura média da água em 28,5 ºC. Honczaryk e Inoue (2009), 

trabalhando com essa mesma espécie, obtiveram desovas entre 135 e 165 

horas-grau, em temperaturas que variaram de 29 a 31 ºC.  

Para este estudo, fecundidade absoluta foi definida como o número de 

ovos produzidos por fêmea, e fecundidade relativa o número de ovos por 

unidade de peso corporal (g). As taxas de fecundidade absoluta e relativa das 

matrizes alimentadas com dieta de diferentes níveis de proteína bruta são 

apresentadas na Tabela 5. 

O número de ovos produzidos por fêmea aumentou com a elevação do 

nível protéico da dieta, porém, somente aquelas alimentadas com 40% de PB 

apresentaram aumento significativamente (p<0,05). A fecundidade relativa foi 

mais elevada nos níveis com 36 e 40% de PB nas dietas dos peixes, sendo  

este último nível estatisticamente superior aos demais (p<0,05). Os tratamentos 

com 36 e 40% de PB na dieta corresponderam, respectivamente, a uma 

produção média de 179,48 ± 55,81 e 203,79 ± 29,35 ovos/g de peso corporal 

da fêmea.  Os peixes alimentados com 32 e 44% de PB na dieta apresentaram 

os menores valores de fecundidade absoluta e relativa (Tabela 5).  

 Entre as diversas variáveis reprodutivas, a fecundidade tem sido 

amplamente utilizada para determinar a qualidade dos ovos de peixes 



 

 

 

 

32

(Izquierdo et al., 2001), e pode ser afetada pela ausência de algum 

componente nutricional na dieta dos reprodutores (Al Hafedh et al., 1999; 

Fernández-Palacios et al., 1995; Khan et al., 2004). De acordo com a literatura, 

a redução na fecundidade em várias espécies de peixes marinhos, podem ser 

causadas tanto pela influência de um nutriente no desequilíbrio do sistema 

endócrino cérebro-hipófise-gônadas ou pela restrição na disponibilidade de um 

componente bioquímico para a formação do ovo (Sidiqui et al., 1998; Salze et 

al., 2005; Abidin et al., 2006; Povoa et al., 2011; Zakeri et al., 2011). Isso 

justifica a necessidade de dietas balanceadas com níveis ótimos de proteína 

bruta e energia para reprodutores. 

Efeitos da proteína sobre a fecundidade têm sido verificados para 

diversas espécies de peixes. Zakeri et al. (2009) demonstraram que a 

fecundidade relativa foi significativamente maior para as matrizes de A. latus 

alimentadas com dietas com 40% de proteína, em relação àquelas alimentadas 

com 50 e 60% de proteína nas dietas. El-Sayed e Kawana (2008), avaliando o 

efeito dos níveis de proteína e energia no desempenho reprodutivo de O. 

niloticus, concluíram que a fecundidade foi significativamente maior para a 

dieta com 40% de proteína e relação E:P de 23,6 Mj/g. Para L. rohita, as dietas 

com 25 e 30% de proteína apresentaram os maiores valores de fecundidade 

(Khan et al., 2005). Manissery et al., (2001) relataram as melhores taxas de 

fecundidade de C. carpio foram alcançadas a partir da dieta com 35% de 

proteína.  

No presente estudo, não houve uma correlação positiva entre as taxas 

de fecundidade e o peso corporal das fêmeas (fecundidade relativa) em todos 

os tratamentos. Portanto, o número significativamente maior de ovos 

produzidos por B. amazonicus alimentados com 40% de PB e relação ED:PB 

de 7,7 Kcal/g na dieta, não tem relação com o tamanho corporal das fêmeas, 

mas com o melhor efeito nutricional desta dieta sobre o desenvolvimento 

gonadal da espécie. Esse resultado é corroborado pelo índice de desova, o 

qual não foi influenciado pelo peso corporal dos peixes, mas pelas dietas 

testadas, no qual o nível de 40% de PB e relação ED:PB de 7,7 Kcal/g 

apresentou valor médio desta variável reprodutiva significativamente maior, 
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14,36 ± 2,75% (p<0,05), em relação aos demais tratamentos (Tabela 5). Esses 

resultados corroboram àqueles descritos por Gomes (1998) para B. cephalus, 

que liberaram massa de ovócitos correspondente a aproximadamente 10% do 

peso das fêmeas.  

Os ovócitos de matrinxã apresentaram-se esféricos e translúcidos com 

coloração esverdeada, semelhante ao relatado para outras espécies do gênero 

Brycon (Lopes et al., 1995; Andrade-Talmelli et al., 2001; Romagosa et al., 

2001; Ganeco, 2003). Vários autores afirmam que o tamanho de ovos em 

peixes pode ser influenciado pelas condições físicas e fisiológicas dos 

reprodutores, devido à alimentação, idade, critérios de seleção e condições 

ambientais (Kjorsvik et al., 1990; Brooks et al., 1997; Bonislawska et al., 2000). 

No entanto, neste trabalho, o diâmetro dos ovócitos das matrizes de matrinxã 

não foi influenciado pela dieta (p>0,05). Resultados semelhantes foram obtidos 

para matrizes de R. quelem, quando alimentadas com 28, 34 e 40% de 

proteína (Coldebella et al., 2011) e para tilápia do nilo (O. niloticus) com níveis 

de 25 a 40% El-Sayed et al. (2003; 2005).  

As médias do diâmetro dos ovócitos não foram significativamente 

diferentes entre os tratamentos, sendo 1,14 ± 0,13 mm o menor diâmetro, 

observado na dieta com 32% de PB, e o maior foi 1,16 ± 0,08 mm, observado  

nas desovas das fêmeas alimentadas com 36% de PB na dieta (Tabela 5). 

Estes resultados não diferem dos valores encontrados em outros estudos. 

Vazzoler (1996), observou que o diâmetro médio do ovócito maduro de B. 

orbignyanus foi de 1,55 mm e Romagosa et al. (2001) relataram que os 

ovócitos de B. cephalus apresentaram diâmetro médio de 1,01mm.  

De acordo com Coleman e Galvani (1998), o tamanho do ovo pode 

afetar o desempenho reprodutivo, porém, no presente trabalho, esta variável 

não afetou as taxas de fecundidade, fertilidade e eclosão. Em relação à 

sobrevivência larval, Charnov (1993), cita que o tamanho do ovo e a idade de 

maturação do reprodutor também podem ter função na taxa de mortalidade das 

larvas pós-eclodidas. Segundo Gisbert et. al (2000), o tamanho do ovo não 

influencia na sua sobrevivência. Wootton (1994) relata que este pode 

influenciar no tamanho larval em peixes teleósteos. Já Sprigate e Bromage 
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(1985), afirmam que o tamanho do ovo não afeta a qualidade dos ovos nem 

das larvas, corroborando o presente estudo.  

A quantidade de ovócitos por grama de desova não apresentou 

diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05), cujos valores médios 

variaram de 1310,24 ± 203,07 a 1342,62 ± 194,72 ovócitos/g de desova, sendo 

o maior valor observado para a dieta com 40% de proteína. Segundo Vazzoler 

(1996), a quantidade de ovócitos/g desses gametas tem correlação inversa 

com seu tamanho, no entanto, nesse trabalho esta variável não está 

diretamente ligada ao tamanho dos peixes.  

O monitoramento da água nas incubadoras apresentou valores médios 

de temperatura e oxigênio dissolvido de 29,1 ± 1,4 ºC e 8,8 ± 2,5 mg/L, 

respectivamente. Esses valores estão dentro da faixa considerada adequada 

para o desenvolvimento da espécie (Ganeco, 2007). A temperatura exerce 

grande influência no desenvolvimento embrionário de peixes, ocorrendo maior 

período de desenvolvimento em temperaturas mais baixas (Faustino et al., 

2007). No presente estudo, o período embrionário, desde a fertilização até o 

momento de eclosão das larvas, compreendeu um período de 11 horas e 30 

minutos, com temperatura média da água em torno de 29 ºC. Honczaryk e 

Inoue (2009) observaram para essa mesma espécie, que a eclosão ocorreu 

entre 10 e 12 após a fertilização, com temperatura variando de 29 a 31 ºC. 

Lopes et al. (1995) verificaram que, numa temperatura de 28 a 30 ºC, o pacu 

(P. mesopotamicus) e o tambaqui (C. macropomum) eclodiram em 12 a 14 

horas após a fertilização, e quando a temperatura da água diminuiu para 25-

26ºC, o tempo de desenvolvimento embrionário aumentou para 16 a18 horas. 

Os mesmos autores relataram ainda que, numa temperatura média de 30 ºC, o 

período de desenvolvimento embrionário de B. cephalus foi de 10 horas e 30 

minutos. 

As taxas de fertilização e eclosão apresentaram diferenças significativas 

entre os tratamentos (p<0,05), conforme a tabela 5. A dieta com 40% de PB e 

relação ED:PB de 7,7 Kcal/g apresentou os melhores resultados, com taxa de 

fertilização de 86,10 ± 7,24% e eclosão de 79,28 ± 7,22%. Os menores valores 

médios das taxas foram apresentados pela dieta com 32% de PB e relação 
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ED:PB de 9,7 Kcal/g, sendo 63,03 ± 14,66% e 59,94 ± 8,05% para fertilização e 

eclosão respectivamente. 

Além de sua importância estrutural, funcional e energética, a proteína 

tem papel fundamental na fertilização e no desenvolvimento normal do embrião 

(Izquerdo et al., 2001). De acordo com a figura 2, observa-se que a taxa de 

fertilização não seguiu uma tendência linear com o aumento do teor de proteína 

na dieta, cujo valor médio estatisticamente mais elevado foi obtido na dieta com 

40% de PB e relação ED:PB de 7,7 Kcal/g, evidenciando a  influencia dessa 

dieta sobre esta variável reprodutiva. Reprodutores de O. niloticus, quando 

receberam dietas com níveis elevados de proteína e energia, conseguiram 

desovar uma certa quantidade de ovos, porém observou-se, que o excesso de 

proteína e energia das dietas foi investido em crescimento somático, 

influenciando negativamente nos índices reprodutivos (Bhujel et al., 2001; 

Lupatsch et al., 2010. Este estudo demonstra que níveis de proteína abaixo de 

36% e acima de 40% influenciam negativamente o desempenho reprodutivo de 

B. amazonicus.  

 

y = -0,5283x2 + 40,832x - 702,97
R² = 0,98

40

50

60

70

80

90

100

32 36 40 44

T
a
x
a
 d
e
 F
e
rt
ili
d
a
d
e
 (
%
)

Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g)

(9,7)                      (8,6)                      (7,7)                      (7,0)

 

 

Figura 2. Taxa de fertilização dos ovos de B. amazonicus em relação aos 

diferentes níveis de proteína bruta e relação ED:PB das dietas. 
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No presente trabalho pôde-se perceber que, de maneira semelhante à 

taxa de fertilização, a dieta com nível de proteína bruta de 40% e relação 

ED:PB de 7,7 Kcal/g aumentou as taxas de eclosão dos ovos de matrinxã em 

torno de 20% em relação à dieta com menor teor protéico (32% e relação 

ED:PB de 9,7 Kcal/g) e 14% em relação à dieta com maior teor de proteína 

bruta (44% e relação ED:PB de 7,0 Kcal/g) (Figura 3), evidenciando, assim, 

que existem níveis minimos e máximos críticos que afetam as variáveis 

reprodutivas dos peixes como fecundidade, fertilização e eclosão.  
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Figura 3. Taxa de eclosão dos ovos de B. amazonicus em relação aos 

diferentes níveis de proteína bruta e relação ED:PB das dietas. 

 

Segundo Kjorsvik et al. (1990), a taxa de fertilização é um parâmetro 

bastante utilizado para avaliar a qualidade da prole, a qual se torna 

determinante quando os ovos dos teleósteos são deixados pela fêmea e o 

processo de fertilização é completo. O presente estudo corrobora com este 

autor, onde a taxa de fertilização foi diretamente relacionada com a qualidade 

dos ovos de matrinxã.  
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O aumento das taxas de fertilização e eclosão com o aumento do teor 

protéico nas dietas para peixes tem sido relatado em vários trabalhos (Santiago 

et al., 1985; Gunasekera et al., 1996b; El-Sayed et al., 2003; Khan et al., 2004; 

Khan et al., 2005; Abidin et al., 2006;  El-Sayed e Kawana, 2008; Zakeri et al., 

2009). Para L. rohita, alimentados com dieta variando de 20 a 40% o nível 

protéico, as dietas com 30 e 35% de proteína apresentaram as melhores taxas 

de fertilização e eclosão (Khan et al., 2005). Manisseri et al. (2001), relataram 

que em C. carpio a maior taxa de fertilização foi obtida com a dieta de 35% de 

PB, observando-se uma diminição significativa nessa variável ao aumentar o 

nivel de proteina na dieta para 45%. Ao contrário, Chong at al. (2004), 

estudando o peixe ornamental Xiphophorus helleri,  verificaram que, em dietas 

com 20 a 60% de PB, o incremento nas taxas de fecundidade, fertilidade, 

eclosão e produção de larva foram diretamente proporcionais aos níveis 

protéicos e que 60% de PB foi a dieta com melhor resultado.  

Os peixes em geral, gastam uma quantidade substancial de energia para 

a reprodução. A dieta da matrinxã, no ambiente natural, é constituida 

especialmente por frutos, sementes, folhas e insetos (Goulding, 1980; Borges, 

1986), indicando que esse tipo de alimento é de baixo conteúdo protéico e alto 

em energia, satisfazendo suas exigências nutricionais para crescimento e para 

a reprodução por meio de migrações (Arias-Castellanos e Vásquez, 1988; 

Pizango-Paima et al., 2001). Nesse sentido, em sistemas de criação, as dietas 

devem atender as exigências em proteína e energia para os reprodutores, pois 

se esta não for suficiente para manter as atividades envolvidas no processo 

reprodutivo, a proteína será catabolizada e utlizada como fonte de energia, 

podendo comprometer o desempenho reprodutivo dos peixes (Cho, 1992; 

Zakeri et al., 2009). Portanto, os níveis de proteína e a relaçao ED:PB nas 

dietas para reprodutores deve ser considerado com um fator nutricional 

importante.   

No presente estudo, a dieta com menor teor de proteína bruta (32%) e 

maior relação ED:PB (9,7 kcal/g) e a dieta com maior teor protéico (44%) e 

menor relação ED:PB (7,0 kcal/g) resultaram em uma diminuição significativa 

no desempenho reprodutivo das matrizes de matrinxã. Portanto, para matrinxã, 
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o aumento de energia na dieta, além de 9,7 kcal/g, quando a proteína é baixa 

(32%) ou sua redução para 7,0 kcal/g, quando o teor protéico é elevado (44%), 

não são necessários. Estes resultados estão de acordo com os resultados de 

Bhujel et al. (2001), que relataram que o excesso e a carência de energia para 

reprodutores de tilápia, alimentados com diferentes níveis de proteína, 

resultaram em baixo desempenho reprodutivo. El-Sayed e Kawana (2008) 

encontraram melhor desempenho reprodutivo de O. niloticus quando foram 

alimentados com dieta de 40% de PB e relação E:P de 23, 6 mj/g. 

A relação energia:proteina (kcal de energia/g de proteína) para 

reprodutores de C. macropomum e P. brachypomus foi estudada por 

Lochmann (2001), sugerindo uma relação de 8,7 kcal/g como ideal para 

reprodutores das duas espécies. Vásquez e Zacarias (1996b) avaliando o 

efeito de três dietas com níveis crescentes de proteína bruta (%) e energia 

disgestível (kcal/kg) (25,4 e 2605; 32,8 e 3415; 38,2 e 3828) sobre a 

reprodução de P. brachypomus, não encontraram diferenças na aparência 

histo-morfológica do ovário, mas observaram que as fêmeas do tratamento 

com 25,4% de PB e 2605 kcal/kg apresentaram melhores resultados para as 

variáveis diâmetro dos ovócitos, percentagem de eclosão, sobrevivência e 

tamanho larval, indicando que os reprodutores da espécie não necessitam de 

elevados níveis de PB e ED na dieta.  

Para matrinxã, os valores intermediários de proteína bruta e relação 

ED:PB apresentaram melhor desempenho reprodutivo, sendo a dieta com 40% 

de proteína bruta e relação ED:PB de 7,7 kcal/g foi a mais eficiente, 

evidenciando que aos requerimentos de proteína e energia dos reprodutores, 

tanto para manutenção como para produçao de gametas, foram atendidos. 

Esses resultados corroboram com outros descritos na literatura, cujas 

exigências de proteínas nas dietas de reprodutores variam de 30 a 40%, 

dependendo da espécie (Gunasekera et al., 1995; Sidiqui et al., 1998; Al 

Hafedh et al., 1999; Bujhel et al., 2001; El-Sayed et al., 2003; Khan et al., 2005; 

Zakeri et al., 2009; Reidel et al., 2010). 

 

4.4 Composição centesimal 
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No presente estudo, foram observadas diferenças significativas (p<0,05) 

na composição centesimal dos ovócitos de matrinxã (Tabela 6). O teor de 

umidade foi maior nos ovócitos dos reprodutores alimentados com 44% de PB 

e relação ED:PB de 7,0 kcal/g na dieta. Com a elevação dos níveis de proteína 

bruta nas dietas, observou-se crescimento linear nos niveis de proteina bruta 

dos ovócitos de matrinxã, portanto, as dietas com 40 e 44% de proteina bruta 

apresentaram as maiores concentrações desse nutriente na composição 

centesimal dos ovócitos, correspondendo a 63,20 ± 0,73 e 64,90 ± 0,36% da 

matéria seca respectivamente. Os valores do extrato etéreo variaram de 10,90 

± 2,10 a 14,20 ± 2,36%, prevalecendo os maiores valores para as dietas 

intermediárias, 36 e 40% de PB. O nível de cinzas não apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos. 

.  

Tabela 6. Composição centesimal de ovócitos de matrinxã, B. amazonicus, 

alimentados com diferentes níveis de proteína bruta e relação ED:PB.  

Composição (%) 
Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g) 

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

Umidade 61,40 ± 1,41a 60,10 ± 1,48a 62,50 ± 1,36a 64,00 ± 1,15b 

Proteína Bruta* 62,00 ± 0,85a 62,80 ± 0,56a 63,20 ± 0,73ab 64,90 ± 0,36b 

Extrato Etéreo* 12,00 ± 2,17ab 14,20 ± 2,36b 13,20 ± 2,23b 10,90 ± 2,10a 

Cinzas* 6,10 ± 0,12 6,60 ± 0,21 6,50 ± 0,14 6,50 ± 0,18 
Valores expressos em % da matéria seca. Médias ± desvio padrão. Letras 

diferentes, na linha, diferem estatisticamente entre si (P<0,05).  

 

A composição centesimal dos ovócitos é frequentemente analisada para 

avaliar sua qualidade, pois esta deve satisfazer as necessidades nutricionais 

para a fase embrionária e larval dos peixes (Parrish et al., 1994; Bell et al., 

1997; Furuita et al., 2002; Li et al., 2005). El-Sayed e Kawana (2008) relataram 

que o nível de proteína dos ovócitos de O. niloticus foi afetado pelo teor de 
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proteína e energia das dietas, aumentando significativamente com a elevação 

da proteína das dietas. Khan et al. (2004) obtiveram resultados semelhantes 

para C. idella, onde as dietas com maior nível de proteína, 35 e 40%, 

apresentaram maiores valores deste nutriente na composição centesimal dos 

ovos. Gunasekera et al. (1996), constataram que o teor de proteína nos ovos 

de tilápias alimentados com uma dieta contendo 35% de PB foi 

significativamente superior àqueles alimentados com dietas de 10 e 20% de 

PB. Portanto, no presente trabalho, os valores dos ovócitos de matrinxã 

alimentados com diferentes níveis de proteína na dieta corroboram com esses 

resultados da literatura, cuja dieta com 44% de PB e relação ED:PB de 7,0 

kcal/g foi significativamente maior (p<0,05) comparada àquelas obtidas em 32 

a 40% PB. 

A influência do teor de proteína das dietas sobre a composição em 

proteína dos ovos de peixes ainda não está totalmente esclarecida. Khan et al. 

(2005) relataram melhores níveis nutricionais na composição centesimal, 

inclusive proteína, para os reprodutores de L. rohita alimentados com 40% de 

proteína na dieta em relação àqueles alimentados com baixos níveis protéicos. 

Por outro lado, Zakeri et al. (2009) não encontraram efeito do nível de proteína 

da dieta sobre a composição centesimal dos ovos de A. latus. Os autores 

observaram valores semelhantes para proteína, lipídio e umidade nos ovos de 

tilápia alimentados com rações com diferentes níveis de proteína para todos os 

tratamentos. Observações semelhantes foram descritas para O. mykiss 

(Washburn et al., 1990), D. labrax (Cerda et al., 1994) e O. niloticus 

(Gunasekera et al., 1996; El Sayed et al., 2003). Essas diferenças podem estar 

relacionadas à composição da dieta, à relação energia:proteína e/ou 

delineamento experimental. 

Proteínas e lipídios são os principais componentes nutricionais do saco 

vitelino dos ovos de peixes, por isso, exercem papel fundamental na 

reprodução (Metcoff, 1986; Khan et al., 2005). Assim, o balanço entre proteínas 

e lipídios nas dietas deve ser considerado para o melhor desempenho dos 

peixes. Em concentrações inadequadas de lipídios, a proteína pode ser usada 

como fonte de energia (Cho e Kaushik, 1985; Zakeri et al., 2009) e, em 
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concentrações adequadas de lipídios, a proteína pode ser poupada para outras 

funções (Satpath et al., 2003; Zakeri et al., 2009). Para os ovócitos de matrinxã, 

os teores de lipídios (extrato etéreo), apresentaram maiores concentrações nas 

dietas com 36 e 40% de PB, e significativamente menor para a dieta com 44% 

de PB.  

Os resultados desse estudo corroboram as hipóteses de que a proteína 

dos ovócitos aumenta significativamente com o aumento do teor protéico nas 

dietas. No entanto, não se pode afirmar que os ovócitos produzidos pelas 

matrizes de matrinxã alimentadas com 44% de PB na dieta, são de melhor 

qualidade em relação àqueles produzidos por fêmeas alimentadas com menor 

teor protéico na dieta. Gunasekera et al (1996) relataram que existe um nível 

de saturação protéica para peixes, que, combinado com outros nutrientes, 

exercerá um melhor desempenho na reprodução. Segundo esses autores, 

dietas com baixo teor de proteína bruta (ex. 32% de PB neste estudo), não são 

capazes de atingir este ponto de saturação, no entanto, ao atingirem, dietas 

com níveis protéicos mais elevados não exerceriam efeito nas variáveis 

reprodutivas. Isto pode explicar a ausência de efeitos significativos da dieta 

com 44% de PB sobre as demais variáveis reprodutivas discutidas 

anteriormente.  

A composição centesimal do músculo dos reprodutores de matrinxã está 

representada na tabela 7. O teor de umidade foi significantemente maior na 

dieta de 40% de PB e relação ED:PB de 7,7 kcal/g (p<0,05). O teor de proteína 

bruta foi estatisticamente diferente para a dieta com maior nível protéico, 44% e 

relação ED:PB de 7,0 Kca/g (p<0,05). Os valores de extrato etéreo e cinzas 

não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. 

 

Tabela 7. Composição centesimal do músculo de reprodutores de matrinxãs, B. 

amazonicum, alimentados com diferentes níveis de proteína bruta e relação 

ED:PB.  
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 *Valores expressos em % da matéria seca. 
Médias ± desvio padrão. Letras diferentes, na linha, diferem estatisticamente entre si (P<0,05).  

 

Os nutrientes presentes nas dietas afetam a composição centesimal do 

músculo de reprodutores, principalmente os níveis de proteína e a composição 

de aminoácidos (Izquierdo et al., 2001), Neste estudo, somente a umidade e a 

proteína foram influenciadas pela dieta. Resultados semelhantes foram 

relatados por Khan et al. (2005), para reprodutores de L. rohita, onde o teor de 

proteína foi significante maior no músculo dos reprodutores alimentados com 

30% de PB na dieta, enquanto o teor de umidade diminuiu com os níveis 

crescentes de proteína da dieta. El-Sayed e Kawana, (2008) relataram que o 

conteúdo de proteína no músculo de reprodutores de O. niloticus aumentou 

significativamente com a elevação do teor protéico das dietas. Em A. latus, o 

conteúdo de lipídeos foi o único nutriente significativamente afetado pela dieta 

com diferentes concentrações de proteína e lipídio (Zakeri et al., 2009). 

O crescimento e o anabolismo dos peixes são sustentados a partir da 

energia fornecida do catabolismo da proteína e de outras fontes de energia das 

dietas. Isso significa que a exigência de proteína dos peixes é afetada pela 

energia da dieta (Cho, 1992; Borghesi, 2008). No presente estudo, o teor 

protéico do músculo dos reprodutores de matrinxã aumentou de acordo com o 

aumento do teor protéico das dietas. Os peixes alimentados com a dieta de 

32% de PB e relação ED:PB de 9,7 kcal/g apresentaram o menor teor protéico 

na composição corporal. Analisando as demais variáveis reprodutivas (Tabela 

5), verifica-se que esse baixo nível protéico foi insuficiente para atender as 

necessidades nutricionais dos reprodutores de matrinxã, afetando 

Composição (%) 
Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g)  

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

Umidade  72,48 ± 1,16a 72,9 ± 0,69a 73,05 ± 0,10b 71,83 ± 1,19a 

Proteína Bruta* 74,05 ± 0,17a 76,20 ± 0,28a 77,82 ± 0,29a 80,62 ± 2,17b 

Extrato Etéreo* 14,15 ± 2,76 13,55 ± 0,88 12,82 ± 1,12 13,7 ± 1,67 

Cinzas* 5,55 ± 0,46 5,72 ± 0,26 5,77 ± 0,26 5,40 ± 0,08 
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negativamente o completo desenvolvimento gonadal e maturação dos ovócitos. 

Resultados negativos no desempenho de reprodutores, alimentados com 

baixos níveis de proteína, foram relatados para O. niloticus (Al Hafedh et al., 

1999; El-Sayed et al., 2003; El-Sayed e Kawana, 2008), L. rohita (Khan et al., 

2005), Mystus nemurus (Abidin et al., 2006) e R. quelen (Reidel et al., 2010). 

Os lipídios estocados nos teleósteos suprem a energia necessária para 

a maturação gonadal (Shulman, 1974; Parra, 2007). Apesar de não ter sido 

demonstrado diferenças no teor de lipídios para matrinxã, na ocasião da 

desova, o lipídio muscular parece ter pouca ou nenhuma relação com o 

aumento do conteúdo de lipídio gonadal. De acordo com Kjesbu et al. (1991), o 

fornecimento de lipídios para as gônadas, durante o processo de maturação 

gonadal, é proveniente do fígado. 

 

4.5 Avaliação espermática 

Os resultados da avaliação espermática dos reprodutores de matrinxã 

estão apresentados na tabela 8. As variáveis analisadas apresentaram 

diferenças estatísticas entre os níveis de proteína bruta e relação ED:PB das 

dietas.  

 

Tabela 8. Variáveis espermáticas dos reprodutores de matrinxã, B. 

amazonicus, alimentados com dietas com diferentes níveis de proteína e 

relação energia:proteína. sptz = espermatozóide. 

Variáveis 
Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g) 

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

Comprimento 
(cm) 

37,33 ± 1,21 37,67 ± 4,50 36,67 ± 4,41 39,4 ± 4,93 

Peso (g) 
1098,66 ± 

232,41 
1125,46 ± 

341,18 
1180,50 ± 

271,72 
1214,45 ± 
351, 04 

Motilidade  4a 5b 5b 4a 
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Tempo de 
motilidade (s) 

37 ± 3a 42 ± 3b 44 ± 5c 38 ± 4ab 

Concentração  
(sptz x 109.mL-1)  

6,18 ± 0,96a 8,34 ± 1,11b 9,89 ± 1,08c 6,82 ± 1,16ab 

 

 

O comprimento e o peso dos reprodutores não apresentaram diferenças 

entre os tratamentos. De acordo com os resultados apresentados na tabela 8, 

foi constatado que as variáveis analisadas do sêmen de matrinxã foram 

significativamente maiores no grupo de animais alimentados com as dietas com 

36 e 40% de proteína bruta (p<0,05). 

O sêmen dos peixes consiste em espermatozóides e plasma seminal (ou 

fluido seminal) (Ciereszko et al., 2000). O fluido seminal é constituído por 

compostos orgânicos e inorgânicos, entre estes íons, aminoácidos livres, 

lipídeos, carboidratos e proteínas, as quais são o constituinte orgânico em 

maior abundância e que dão suporte aos espermatozóides, mantendo a 

motilidade, a viabilidade e a aptidão para a fertilização (Wojtczak et al., 2005; 

Pilch e Mann, 2006).  

Entre as funções e características influenciadas pelas proteínas do 

plasma seminal encontram-se a motilidade espermática (Curi et al., 2003), a 

integridade genômica (Chen et al., 2002) e a interação com o ovócito (Yuan et 

al., 2003). Defeitos nas proteínas espermáticas podem comprometer a 

motilidade dos espermatozóides, a capacidade de fertilização e também 

eventos biológicos que ocorrem logo após a fertilização (Zilli et al., 2005). 

Lahnsteiner et al. (2004) demonstram que algumas proteínas estão associadas 

com o prolongamento da viabilidade dos espermatozóides de O. mykiss. 

Embora a nutrição e o manejo alimentar exerçam influência sobre a qualidade 

do sêmen (Izquierdo et al., 2001) e sobre o processo de espermatogênese 

(Reidel et al., 2010), o efeito da interação entre proteína e energia sobre as 

variáveis espermáticas de peixes ainda não foi descrito na literatura. Em 

peixes, essa influência relaciona-se, principalmente, com o volume de sêmen 

liberado, concentração, motilidade espermática (Billard et al., 1995; Canyurt e 
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Akhan, 2008; Bombardelli et al., 2010) e composição química do sêmen 

(Asturiano et al., 2001; Campos, 2007). 

A variável mais utilizada para a avaliação espermática é a motilidade, 

uma vez que os espermatozóides com alto padrão de mobilidade são um pré-

requisito para a fertilização (Rurangwa et al., 2004). Os resultados encontrados 

para a motilidade e o tempo de motilidade variaram de acordo com o nível 

protéico, apresentando melhores resultados para as dietas intermediárias, 

corroborando, assim, o efeito positivo da dieta com 40% de PB e relação 

ED:PB de 7,7 kcal/g sobre as taxas de fertilização e eclosão. Os valores de 

motilidade foram semelhantes aos encontrados por Ochoa (2002) para a 

espécie B. cephalus, submetida à restrição alimentar, no entanto, os valores da 

concentração espermática foram superiores aos relatados pela referida autora.  

A duração da motilidade do sêmen de teleósteos de água doce de 

fertilização externa é bastante reduzida, entre 1 e 2 minutos (Billard e Cosson, 

1992) e variável entre as espécies. A duração média da motilidade do sêmen 

de B. amazonicus pode variar de 33 (Pardo-Carrasco et al., 2006) a 58 

segundos (Cruz-Casallas et al., 2004). Neste trabalho, os valores médios desta 

variável foram significativamente maiores para as dietas com 36 e 40% de 

proteína bruta, 42 ± 3 e 44 ± 5 segundos respectivamente. 

Segundo Galo (2009), a concentração espermática é uma das principais 

variáveis para avaliar a qualidade seminal de peixes. No entanto, Maria (2005) 

afirmou que essa não é considerada uma medida especifica da capacidade de 

fertilização do sêmen e que pode ter uma ampla variação dentro de 

determinadas espécies de peixes, num mesmo individuo ao longo da vida, e 

com o método de indução da espermiação. Para a matrinxã, os valores médios 

de concentração espermática variaram de 6,18 ± 0,96 a 9,89 ± 1,08 sptz x 

109.mL-1 , a partir das dietas com 32 e 40% de proteína bruta respectivamente. 

Estes valores corroboram àqueles obtidos por Cruz-Casallas et al., (2006a); 

Ninhaus-Silveira et al., (2006a); Pardo Carrasco et al., (2006); Cruz-Casallas et 

al., (2007), para essa mesma espécie. 

Estes resultados sugerem que as dietas avaliadas proporcionaram um 

bom estado nutricional dos reprodutores, potencializando as respostas 
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biológicas dos machos de matrinxã e favorecendo melhorias na qualidade do 

sêmen. Embora peixes de cativeiro não façam migração reprodutiva que exige 

maior gasto de energia, o processo de maturação dos gametas requer alto 

custo energético a ser compensado pela alimentação (El-Sayed e Kawana, 

2008). As exigências energéticas para a reprodução das fêmeas são muito 

maiores do que as dos machos, sendo que a mesma dieta pode ocasionar 

efeitos diferenciados sobre o sucesso reprodutivo de machos e fêmeas da 

mesma espécie de peixe (Bromley et al., 2000; Ochoa, 2002; Bombardelli et al., 

2009; 2010). Portanto, esses resultados corroboram com aqueles obtidos no 

desempenho reprodutivo das fêmeas, onde os melhores resultados foram 

obtidos nas dieta com 40% de PB e relação ED:PB de 7,7 kcal/g.  

 

4.6 Desenvolvimento Larval 

As médias de comprimento das larvas de matrinxã, ao longo do 

desenvolvimento larval, foram significativamente influenciadas pelas dietas 

(p<0,05). No momento da eclosão (0 h), as larvas dos reprodutores 

alimentados com 40% de PB e relação ED:PB de 7,7 kcal/g na dieta 

apresentaram os maiores valores de comprimento total, enquanto aquelas 

alimentadas com 32% de PB e 9,7 kcal de relação ED:PB na dieta 

apresentaram os menores valores (Tabela 9).   

 

Tabela 9. Comprimento (mm) das larvas de matrinxã, B. amazonicus, 

alimentadas com dietas com diferentes níveis protéicos e relação energia 

digestível:proteína bruta, ao longo do desenvolvimento larval.  

Eclosão 
(h) 

Nível protéico (%) e Relação ED:PB (Kcal/g) 

32 (9,7) 36 (8,6) 40 (7,7) 44 (7,0) 

0 3,21 ± 0,10a 3,32 ± 0,08ab 3,59 ± 0,13b 3,43 ± 0,08ab 

6 3,83 ± 0,12a 3,98 ± 0,15a 4,27 ± 0,14b 4,15 ± 0,12ab 

12 4,57 ± 0,11a 4,70 ± 0,10ab 4,94 ± 0,09b 4,85 ± 0,11b 

18 4,99 ± 0,13a 5,12 ± 0,07ab 5,39 ± 0,22b 5,25 ± 0,09b 
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24 5,44 ± 0,28a 5,54 ± 0,14a 5,75 ± 0,25b 5,64 ± 0,10b 

30 6,04 ± 0,17 6,08 ± 0,18 6,28 ± 0,17 6,19 ± 0,21 

36 6,34 ± 0,19a 6,43 ± 0,06a 6,70 ± 0,23b 6,59 ± 0,11b 

 

 

As caracteristicas morfológicas, fisiológicas e bioquímicas das larvas 

estão direta ou indiretamente relacionadas com o estado nutricional dos 

reprodutores (Carrillo et al., 2000; Izquierdo et al., 2001). Várias análises têm 

sido propostas para definir a qualidade das larvas (Kjorvik et al., 2003; 

Lahnsteiner e Patarnello, 2004), incluindo o diâmetro dos ovócitos, 

fecundidade, taxa de fertilização, taxa de eclosão e desenvolvimento larval 

(Carrillo et al., 2000). Neste estudo, o comprimento médio das larvas dos 

reprodutores, alimentados com maior conteúdo protéico na dieta (40 e 44%), 

mantive-se, ao longo das horas após eclosão, estatisticamente, acima da 

média dos demais tratamentos, com exceção em 30 h após a eclosão, que não 

houve diferença nos tratamentos (Figura 4). 
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Figura 4. Desenvolvimento das larvas de matrinxã, B. amazonicus, 

alimentadas com dietas com diferentes níveis protéicos e relação energia 

digestível:proteína bruta, até 36 horas após a eclosão.  

 

Os resultados encontrados para a matrinxã comprovam que a qualidade 

e o desenvolvimento das larvas de peixes também podem ser influenciados 

pela dieta imposta aos reprodutores, pois até o início da alimentação exógena, 

as larvas dependem exclusivamente dos nutrientes presentes no saco vitelino. 

Resultados semelhantes foram relatados por El-Sayed et al. (2003) e El-Sayed 

e Kawana (2008), que demonstraram que a dieta com diferentes níveis 

protéicos desempenharam um importante papel na qualidade e 

desenvolvimento das larvas de O. niloticus.  

A fase larval das espécies do gênero Brycon tem se mostrado a principal 

limitante tecnológica para sua criação, devido ao canibalismo que tem início 35-

36 horas após a eclosão das larvas (Gomes et al., 2000; Leonardo et al., 2008). 

No presente estudo, em todos os tratamentos, foram verificados casos de 

canibalismo das larvas de matrinxã na amostragem com 36 horas após a 

eclosão. Este momento é considerado crítico para a espécie, devido à redução 

na taxa de sobrevivência provocada pelo seu comportamento agressivo.  
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5. CONCLUSÕES 
 
 

O nível de proteína e a relação energia digetivel:proteína bruta 

influenciaram significativamente o desempenho reprodutivo de B. amazonicus. 

O melhor desempenho reprodutivo  foi alcançado com a dieta com 40% de 

protéina bruta e relação ED:PB de 7,7 kcal/g. Portanto, sugere-se essa dieta 

para reprodutores de matrinxã, embora suas exigênciais nutricionais não 

estejam totalmente estabelecidas. 

Este estudo indica que o aperfeiçomento  nas práticas de nutrição de 

reprodutores, elevam seu  desempenho reprodutivo, por isso, mais estudos são 

necessários para estabelecer as relações nutricionais e seus efeitos nas 

diferentes fases da reprodução de matrinxã. O conhecimento acerca das 

necessidades nutricionais de reprodutores pode possibilitar o desenvolvimento 

de dietas que melhoram o desempenho reprodutivo de matrinxã e de outros 

peixes de água doce.  
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