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RESUMO 

 

CAVALCANTE, Sidney Sales. Caracterização das subpopulações espermáticas do 

tambaqui e sua correlação com a fertilidade. Sergipe: UFS, 2014. 40p. (Dissertação – 

Mestrado em Zootecnia)  

 

A análise de subpopulações espermáticas é uma abordagem relativamente nova que 

consiste na avaliação da coexistência de diferentes espermatozoides agrupados por 

similaridade. Essa caracterização permite explorar a heterogeneidade dos espermatozoides 

existentes em uma amostra seminal, de forma que seja revelado o seu potencial de 

fertilidade. O objetivo do presente estudo foi identificar e caracterizar as subpopulações 

espermáticas no sêmen de tambaqui (C. macropomum) quanto à cinética e avaliar sua 

correlação com a fertilidade, bem como analisar as alterações decorrentes do processo de 

criopreservação na distribuição das subpopulações espermáticas. Foram avaliados 59.767 

espermatozoides do sêmen in natura e 50.680 espermatozoides do sêmen descongelado de 

61 peixes por meio da análise em sistema computadorizado (CASA). Os dados de cinética 

espermática gerados foram tabulados, analisados, relativizados e avaliados pelo método de 

análise de agrupamento two-step cluster. Para a correlação com a fertilização, 15 animais 

com qualidades espermáticas distintas, foram selecionados e avaliados quanto ao seu 

desempenho na fertilização a partir de amostras seminais in natura. Esses procedimentos 

permitiram a identificação de três subpopulações espermáticas no sêmen in natura de 

tambaqui, sendo duas delas, altamente correlacionadas com a fertilidade. A subpopulação 1 

correspondeu a 28,81% do total de espermatozoides analisados e foi a menos abundante. 

Baixos valores de velocidade curvilinear – VCL: 58,92 µm/s, linearidade – LIN: 23,15%, 

retilinearidade – STR: 40,01% e de frequência de batimento flagelar – BCF: 6,79 Hz 

caracterizaram os espermatozoides desta subpopulação como lentos, não lineares e não 

progressivos, onde não foi observada correlação significativa com a fertilidade (r= 0,28). A 

subpopulação 2, representou 31,61% do total de espermatozoides analisados os quais 

foram classificados como rápidos, não lineares, não progressivos e com alta frequência de 

batimento flagelar (VCL: 114,10 µm/s, LIN: 46,77%, STR: 59,17% e BCF: 21,49 Hz), 

sendo observada alta correlação positiva com a fertilidade (r= 0,93). Já a subpopulação 3, 

apresentou maior percentual de espermatozoides analisados (39,58%), caracterizados como 

rápidos, lineares, progressivos e com alta frequência de batimento flagelar (VCL: 134,11 

µm/s, LIN: 81,41%, STR: 86,57% e BCF: 26,73 Hz), sendo observada também alta 

correlação positiva com a fertilidade (r= 0,79). Após o descongelamento do sêmen de 

tambaqui, foi possível identificar apenas duas subpopulações espermáticas com 

homogeneidades distintas. A subpopulação 1, representou 33,24% dos espermatozoides 

analisados os quais  foram caracterizados como lentos, não lineares, não progressivos e 

com baixa frequência de batimento flagelar (VCL: 52,96 µm/s, LIN: 20,70%, STR: 

41,70% e BCF: 5,61Hz). A subpopulação 2 correspondeu a 66,76% dos espermatozoides 

analisados os quais foram caracterizados como rápidos, lineares, progressivos e com alta 

frequência de batimento flagelar (VCL: 121,57 µm/s, LIN: 69,02%, STR: 77,09% e BCF: 

26,00 Hz). Conclui-se que o sêmen de tambaqui possui três subpopulações espermáticas 

caracterizadas pelo padrão de movimento, sendo duas delas, representadas por 

espermatozoides rápidos, diretamente relacionados com a fertilidade. O processo de 

criopreservação reduz o número de subpopulações espermáticas e altera o padrão de 

linearidade e progressividade dos espermatozoides. 

 

Palavras chave: Colossoma macropomum, sêmen, criopreservação, motilidade, velocidade. 
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ABSTRACT 

 

CAVALCANTE, Sidney Sales. Caracterização das subpopulações espermáticas do 

tambaqui e sua correlação com a fertilidade. Sergipe: UFS, 2014. 40p. (Dissertation – 

Master in Zootecnia) 

 
The analysis of sperm subpopulations is a relatively new approach that consists of evaluating the 
coexistence of different sperm grouped by similarity. This characterization allows us to explore 
the heterogeneity of existing sperm in a semen sample, so it is revealed your fertility potential. 
The aim of this study was to identify and characterize sperm subpopulations in semen tambaqui 
(C. macropomum) regarding the kinetics and evaluate its correlation with fertility, as well as 
analyzing the changes arising from the cryopreservation process in the distribution of sperm 
subpopulations. 59 767 sperm semen in natura and 50,680 of the thawed sperm of 61 fish 
through analysis in a computerized system (CASA) were evaluated. The kinetic data generated 
sperm were tabulated, analyzed, and evaluated relativized by the method of analysis of two-step 
cluster grouping. For correlation with fertilization, 15 animals with distinct sperm qualities were 
selected and evaluated for their performance in fertilization from seminal fresh samples. These 
procedures allowed the identification of three sperm subpopulations in semen in natura 
tambaqui, two of which are highly correlated with fertility. The first subpopulation corresponded 
to 28.81% of the total analyzed sperm and it was less abundant. Low values of curvilinear velocity 
- VCL: 58.92 mM / s, linearity - LIN: 23.15%, straightness - STR: 40.01% and beat cross frequency - 
BCF: 6.79 Hz characterized the sperm of this subpopulation as slow progressive non-linear and 
not, where no significant correlation was observed with fertility (r = 0.28). The second 
subpopulation represented 31.61% of the examined spermatozoa which were classified as rapid, 
non-linear, non-progressive and high beat cross frequency (LCV: 114.10 mM / s, LIN: 46.77% STR: 
BCF and 59.17%: 21.49 Hz), high positive correlation was observed with fertility (r = 0.93). Already 
a subpopulation 3, had a higher percentage of sperm analyzed (39.58%), characterized as fast, 
linear, progressive and high beat cross frequency (VCL: 134.11 mM / s, LIN: 81.41%, STR : BCF and 
86.57%: 26.73 Hz), being also observed high positive correlation with fertility (r = 0.79). After 
thawing semen tambaqui, we could identify only two sperm subpopulations with distinct 
heterogeneity. The first subpopulation, representing 33.24% of the analyzed sperm which were 
characterized as slow, non-linear, non-progressive and low beat cross frequency (VCL: 52.96 mM / 
s, LIN: 20.70%, STR: and 41.70% BCF: 5,61Hz). The second subpopulation corresponded to 66.76% 
of the analyzed sperm which were characterized as fast, linear, progressive and high beat cross 
frequency (VCL: 121.57 mM / s, LIN: 69.02%, STR: 77, and 09% BCF: 26.00 Hz). It is concluded that 
semen tambaqui has three sperm subpopulations characterized by movement pattern, two of 
which are represented by rapid sperm directly related to fertility. The cryopreservation process 
reduces the number of sperm subpopulations and alters the pattern of linearity and progressivity 
of spermatozoa. 

 

Keywords: Colossoma macropomum, semen cryopreservation, motility, speed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A crescente população mundial e a busca por alimentos mais saudáveis têm 

impulsionado o desenvolvimento de medidas para elevar a produção de pescado. Nesse 

contexto, a piscicultura tem alcançado notoriedade no cenário nacional, onde novas 

tecnologias de cultivo têm sido desenvolvidas e os processos produtivos de espécies com 

grandes potenciais zootécnicos melhorados. 

 O tambaqui Colossoma macropomum, espécie nativa produzida comercialmente em 

vários estados brasileiros foi estabelecida em programas de melhoramento em nível 

nacional em 2008. O programa conta com a parceria de muitas instituições de pesquisa e 

ensino, privadas ou não. Desde então, estudos e técnicas vêm sendo aprimorados com o 

intuito de gerar linhagens de animais melhorados geneticamente, assim como 

disponibilizar sêmen de peixes de alto desempenho zootécnico para o agronegócio da 

piscicultura (Maria et al., 2009; 2011).  

 Embora as técnicas de reprodução artificial estejam estabelecidas para o tambaqui, 

novos estudos devem ser realizados visando minimizar os problemas relacionados ao 

manejo dos reprodutores, como por exemplo: a determinação da qualidade seminal, a 

relação do número de espermatozoides por ovócito e a análise da capacidade de 

fertilização, pois já é sabido que esses parâmetros são variáveis entre espécimes em 

decorrência de fatores como idade, maturação, distâncias entre os gametas, motilidade 

espermática, o tipo e o volume de solução utilizada para iniciar a fertilização, entre outros.  

 Diante das reduções nas taxas de fertilização em procedimentos de reprodução 

artificial seja com sêmen in natura ou criopreservado, estudos têm sido intensificados 

visando uma melhor caracterização espermática por meio de análises computadorizadas. 

Esses dados associados a métodos estatísticos multivariados permitem a diferenciação de 

agrupamentos espermáticos contidos em uma amostra seminal. 

 A análise de subpopulações espermáticas tem sido tratada como uma abordagem que 

consiste na avaliação do agrupamento de espermatozoides por similaridade, ou seja, 

elementos análogos entre si permanecem num mesmo grupo, enquanto que, os distintos são 

alocados em grupos diferentes. Sua identificação por meio da utilização de métodos 

estatísticos multivariados associados a dados de morfologia, integridade da membrana e de 

cinética espermática em sistema computadorizado, tem possibilitado predizer com mais 

precisão tanto a qualidade do sêmen quanto o potencial reprodutivo de um individuo.  
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 Vários estudos realizados com peixes (MARTINEZ-PASTOR et al., 2008; BEIRÃO 

et al., 2009; BEIRÃO et al., 2011; KANUGA et al., 2012), e também com outros 

vertebrados, como bovinos (MUIÑO et al., 2008), caprinos (DORADO et al., 2010), 

ovinos (BRAVO et al., 2011; MARTÍ et al., 2012), cães (PEÑA et al., 2012) e equinos 

(QUINTERO-MORENO et al., 2003; DORADO et al., 2013) tem relatado que a presença 

de diferentes subpopulações espermáticas presentes no sêmen possuem correlação positiva 

com a fertilidade, qualidade da amostra ou qualidade do reprodutor. Porém, até o presente 

momento, existe carência de trabalhos dessa natureza para espécies de peixes nativos do 

Brasil. 

 O objetivo do presente estudo foi o de identificar e caracterizar as subpopulações 

espermáticas no sêmen in natura de tambaqui (C. macropomum) quanto à cinética e avaliar 

sua correlação com a fertilidade, bem como analisar as alterações decorrentes do processo 

de criopreservação na distribuição das subpopulações espermáticas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 Espécie em estudo: Tambaqui 

 

 O Tambaqui, Colossoma macropomum, peixe endêmico da Bacia Amazônica é uma 

espécie migratória, pertencente à família Characidae e subfamília Serrasalminae. Distribui-

se na porção tropical da América do Sul e na Amazônia Central (BUCKUP et al., 2007). 

Segundo Costa et al. (2001), essa espécie pode atingir mais de um metro de comprimento e 

peso aproximadamente de 30 kg, sendo à esta conferido o status de maior caracídeo da 

América do Sul e o segundo maior peixe de escama da Bacia Amazônica (GOULDING e 

CARVALHO, 1982). 

 Considerada uma das principais espécies de peixe nativo produzido no Brasil em 

2011, sua participação representou 20,4% da produção da aquicultura continental do país a 

qual foi de aproximadamente 545 mil toneladas de pescado (MPA, 2011). Dotada de 

excelentes características para a piscicultura, o tambaqui possui boa adaptação a alimentos 

artificiais, facilidade em produzir alevinos, rusticidade e resistência a enfermidades. Por 

isso têm sido bastante disseminada e produzida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 

(ARAÚJO-LIMA e GOMES, 2005; SANTOS et al., 2006; MARIA et al., 2010a; VIEIRA 

et al., 2011; LEITE et al., 2013).  
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 De uma forma geral, quando o tambaqui é submetido à indução hormonal por meio 

da aplicação de extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC), apresentam boas características 

seminais como: grande volume de sêmen (7 a 13 mL), viabilidade espermática (> 95%) e 

motilidade espermática subjetiva em torno de 96% (Maria et al., 2010b). Contudo, tem 

sido verificado que as variações existentes na qualidade espermática ocorrem ao longo do 

ano (VIEIRA et al., 2011). Explicações para essa inconstância pode está relacionada dentre 

outros fatores ao período reprodutivo dessa espécie que nas regiões onde as estações do 

ano são bem definidas sua reprodução ocorre na primavera, enquanto que nas regiões 

Centro-Oeste, Note e Nordeste do Brasil esse período concentra-se de maio a agosto 

(STREIT JÚNIOR et al., 2012). Porém, vale resaltar que no nordeste existem relatos de 

machos espermiando ao longo do ano (VIEIRA et al., 2011). 

 Diante disso, C. macropomum tem sido alvo de estudos por pesquisadores 

brasileiros, os quais objetivam compreender as relações reprodutivas, seja com o 

desenvolvimento de pesquisas como aquelas sobre desenvolvimento embrionário 

(BOTERO et al., 2004), caracterização seminal e indução hormonal (MARIA et al., 

2010a) ou no desenvolvimento de metodologias voltada para a criopreservação seminal 

(CARNEIRO et al., 2012).  

 

 2.2 Reprodução artificial com sêmen in natura e criopreservado 

 

 O estudo da biologia do sêmen de peixes vem sendo desenvolvido há várias décadas 

visando o melhor aproveitamento dos machos e a redução dos problemas ocorridos no 

processo de fertilização. As avaliações da motilidade, da morfologia e da concentração 

espermática são essenciais dentro do exame andrológico, no qual a partir da determinação 

da qualidade seminal, pode-se estabelecer correlação com a taxa de fertilização. Além 

disso, a compreensão das diferenças quanto à fertilidade do sêmen auxiliam na 

caracterização dos machos, uma vez que pode ser revelado o potencial fertilizador de cada 

indivíduo. Essas diferenças, por sua vez, também podem subsidiar tanto a formação do 

plantel de reprodutores geneticamente selecionados, quanto na redução dos custos 

relacionados à sua manutenção (RURANGWA et al., 2004). 

 A qualidade atribuída ao espermatozoide está especialmente relacionada à sua 

capacidade em obter sucesso na fertilização do ovócito. Dessa forma, qualquer parâmetro 

físico quantificável que se correlacione diretamente com a sua capacidade de fertilização 

pode ser potencialmente utilizado como uma medida de avaliação, pois, tem sido 
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verificado que algumas espécies como a exemplo dos peixes, os espermatozoides mais 

rápidos apresentam maior correlação positiva com a fertilização e a fecundação 

(RURANGWA et al., 2004, GALLEGO et al., 2013). 

 Para as espécies de peixes, o principal parâmetro a ser analisado é a motilidade, 

principalmente por apresentar uma correlação direta com o sucesso da fertilização 

(COSSON et al., 1999; RURANGWA et al., 2004; BEIRÃO et al., 2011). Contudo, diante 

dos avanços nos estudos de avaliação espermática em sistemas computadorizado, tem sido 

mostrado que as velocidades espermáticas (VCL, VSL e VAP) também apresentam 

correlações positivas com a fertilidade dos peixes (VIVEIROS et al., 2010). 

 As avaliações da qualidade dos espermatozoides de peixes têm impulsionado o 

aprimoramento dos métodos de fertilização, de preservação de gametas e também do 

desenvolvimento de novas técnicas como o monitoramento do impacto de poluentes 

ambientais no desempenho reprodutivo de peixes. Entretanto, deve-se ter cautela quanto às 

medidas indiretas dessa avaliação, pois a qualidade dos ovócitos pode variar a ponto de 

afetar a taxa de fertilização (RURANGWA et al., 2004). 

 A mensuração da qualidade espermática é fundamental para o processo de 

reprodução artificial das espécies de peixes, seja durante os procedimentos de fertilização 

de um determinado lote de ovócitos ou na seleção e otimização do uso de reprodutores 

geneticamente selecionados (BOMBARDELLI et al., 2006; BOBE e LABBÉ, 2010). 

 Os espermatozoides de peixes são imóveis no trato genital masculino, adquirindo 

motilidade só após o contato com a água, cuja osmolaridade diferencia-se daquela do 

plasma seminal ocasionando a ativação da motilide espermática (MARIA et al., 2006). Em 

peixes de água doce, o plasma seminal possui uma osmolaridade maior do que a da água, 

ocorrendo então um choque hiposmótico para a ativação. Em peixes marinhos, ocorre o 

contrário, isto é, o inicio do seu movimento é dependente da elevação da pressão osmótica 

do meio de ativação, podendo a motilidade diminuir em função do tempo pós-ativação 

(COSSON et al., 2008). 

 Diante da constante busca por melhores biotécnicas voltadas à criopreservação de 

material biológico, seja de animais destinados à produção ou conservação, a comunidade 

científica tem aperfeiçoado cada vez mais as pesquisas a fim de obter resultados mais 

expressivos. 

 O processo de criopreservação de espermatozoide é uma técnica que consiste na 

conservação de material genético em nitrogênio líquido a -196ºC de forma que, a 

viabilidade mantenha-se por tempo indeterminado (MARIA et al., 2011). Dentre suas 
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vantagens pode-se destacar a facilidade no transporte e disseminação de gametas, 

eliminação da necessidade de transportar reprodutores e matrizes, exclusão de problemas 

oriundos da assincronia reprodutiva entre machos e fêmeas e a disposição de gametas de 

animais selecionados. Outra contribuição dessa técnica é a possibilidade de estocagem e 

manutenção de material genético de animais que não estão mais aptos à reprodução ou 

vivos, por tempo indeterminado (MURGAS et al., 2007; MARIA et al., 2009). Além disso, 

essa prática proporciona a disponibilização de genes que, na piscicultura, possibilita o 

aumento da variabilidade genética de uma população (CARNEIRO, 2007). 

 Protocolos de criopreservação de sêmen vêm sendo utilizados e testados para várias 

espécies de peixes. No entanto, para que o processo de criopreservação contribua 

significativamente para a preservação do sêmen, são imprescindíveis os conhecimentos 

acerca dos diluidores e crioprotetores mais adequados, do tempo de equilíbrio e das taxas 

de congelamento e descongelamentos específicos para a espécie a ser estudada (MARIA et 

al., 2011). 

 Murgas et al. (2007) verificaram que além da toxicidade de diferentes soluções de 

congelamento a utilização de diferentes ativadores (água destilada e bicarbonato de sódio 

nas concentrações 60 mM e 119 mM), alteram consideravelmente o comportamento 

espermático do sêmen de Prochilodus lineatus. A água destilada gerou aumento na 

redução da taxa de motilidade em 22%, enquanto que as concentrações de bicarbonato de 

sódio acarretaram numa redução de aproximadamente 15%. Já quanto à duração da 

motilidade essas reduções foram ainda mais expressivas ocasionando uma diminuição 

entorno de 50%, após o processo de criopreservação.  

 Outros autores têm percebido que substâncias diluidoras e crioprotetoras também 

podem ocasionar alterações na qualidade espermática após o descongelamento. Carneiro et 

al. (2012), ao estudarem o efeito de diluidores e crioprotetores no sêmen de tambaqui, 

verificaram que amostras seminais diluídas em solução de glicose associadas ao dimetil 

sulfóxido (DMSO) implicou numa maior redução da motilidade espermática quando 

comparado às amostras diluídas em solução de glicose combinada com metilglicol.   

 Em virtude da grande variação e especificidade dos protocolos de criopreservação 

utilizados, a padronização dos métodos de congelamento/descongelamento a serem 

adotados é o ponto chave para o sucesso dos resultados de fertilização nos procedimentos 

de reprodução artificial, sendo que o seu negligenciamento poderá acarretar na redução da 

viabilidade, motilidade progressiva e fertilidade dos espermatozoides, assim como no 

aumento de patologias secundárias (STREIT JÚNIOR et al., 2009, MARIA et al., 2011). 
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 2.3 Avaliação computadorizada da cinética espermática 

 

 Os componentes básicos requeridos pelo sistema de análise espermática assistida por 

computador (CASA) consistem geralmente de uma câmera de vídeo acoplada a um 

microscópio, um software e um computador. O CASA tem a capacidade de fornecer 

informações precisas sobre diferentes características do movimento dos espermatozoides, 

os quais, na análise subjetiva, não seriam possíveis de serem obtidos.  A principal função 

da câmera de vídeo acoplada ao microscópio é capturar imagens dos espermatozoides 

contidos na amostra. Esse processo é realizado com base no número de imagens o qual é 

estabelecida pelo analista e posteriormente, digitalizada no computador (AMANN e 

KATZ, 2004). 

 Com o auxílio do processamento digital de imagens e posterior avaliação, tornou-se 

possível obter uma identificação mais precisa de parâmetros de concentração, morfologia, 

motilidade total (MT - %) e motilidade progressiva (MP - %) de uma amostra. Contudo, 

essa técnica vem sendo, cada vez mais, empregada na identificação de características 

individuais de espermatozoides a partir da velocidade curvilinear (VCL - µm/s); 

velocidade em linha reta (VSL – µm/s); velocidade do trajeto médio (VAP - µm/s), 

linearidade (LIN - %), retilinearidade (STR %), índice de oscilação dos espermatozoides 

(WOB - %), amplitude do deslocamento lateral da cabeça (ALH - µm) e frequência do 

batimento flagelar (BCF - Hz). Dessa forma, a capacidade do sistema CASA em classificar 

diferentes grupos de subpopulações espermáticas oferece uma oportunidade para se 

estabelecer diferentes critérios e aspectos dos espermatozoides correlacionados com a 

fertilidade (KATHIRAVAN et al., 2011), podendo assim, ser mais discriminante do que 

aqueles comumente utilizados. 

 

 2.4 Análises e métodos estatísticos multivariados 

 

 As pesquisas desenvolvidas com peixes, em sua maioria, utilizam-se de valores 

médios dos parâmetros disponibilizados pelo sistema CASA referente à cinética, tratando a 

amostra como homogênea. Todavia, com a ênfase dada recentemente ao estudo de 

subpopulações espermáticas pode-se confirmar que o sêmen é composto por grupos de 

células heterogêneas, cujas características e/ou proporções podem variar entre espécies 

(TAHARA et al., 2010) assim como, dentro de um mesmo indivíduo (KANUGA et al., 

2012). 
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 A análise de subpopulações espermáticas é uma abordagem que consiste na avaliação 

da coexistência de diferentes espermatozoides agrupados por similaridade. No entanto, 

para se estabelecer a presença de subpopulações espermáticas, pesquisadores têm utilizado 

análises e métodos estatísticos multivariados associados aos dados gerados pela 

interpretação de parâmetros como: integridade da membrana plasmática (MENDOZA et 

al., 2012), resistência da membrana ao choque osmótico (CABRITA et al., 2005), 

morfologia (TUSET et al., 2008) e da cinética espermática por meio do sistema CASA 

(BRAVO et al., 2011). Essa abordagem, por sua vez, permite a diferenciação entre 

espermatozoides e/ou grupos destes dentro de uma amostra de sêmen, seja in natura ou 

descongelada. Contudo, para se realizar uma análise de qualidade deve-se levar em 

consideração o conhecimento acerca do funcionamento do sistema CASA, o significado 

dos parâmetros proferidos por esse sistema e a espécie a ser estudada (MARTÍNEZ-

PASTOR et al., 2011). 

 Diante dos diferentes métodos de agrupamentos abordados na literatura (Martinez-

Pastor et al., 2008; Bravo et al., 2011; Beirão et al., 2011, Kanuga et al., 12), o 

recomendado é, inicialmente, analisar os dados para posterior definição do método a ser 

utilizado. Alguns métodos podem ser mais sensíveis aos valores discrepantes da amostra, 

enquanto que outros requerem uma transformação logarítmica, z-transformação ou desvio 

absoluto médio. No entanto, sua escolha deve preservar a distribuição multimodal, a qual 

se espera para os dados do CASA (MARTÍNEZ-PASTOR et al., 2011). 

 A coexistência de diferentes subpopulações de espermatozoides definidas por 

parâmetros de cinética tem sido relatada em várias espécies de vertebrados (BEIRÃO et 

al., 2011, KANUGA et al., 2012, DORADO et al., 2013). Quintero-Moreno et al. (2004), 

além de definirem três subpopulações de espermatozoides para o sêmen suíno, concluíram 

que a otimização da análise obtida por testes estatísticos combinados entre si, por meio de 

técnicas de regressão, pode servir como uma ferramenta de previsão da fertilidade in vivo. 

Muiño et al. (2008), estudando o sêmen de bovino, identificaram quatro tipos de 

subpopulações de espermatozoides, as quais diferiram por amostras e indivíduos sendo 

que, quando submetidas ao processo de criopreservação, sua distribuição era 

significativamente alterada. Essas alterações também foram observadas nas amostras de 

sêmen criopreservado de equino (FLORES et al., 2008), carneiros (BRAVO et al., 2011, 

MENDOZA et al., 2012) e cão (PEÑA et al., 2012). 

 Beirão et al. (2011), após a aplicação do método de análise de agrupamento two-step 

cluster nos dados gerados a partir da avaliação do sêmen criopreservado de Sparus aurata, 
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evidenciaram a coexistência de três subpopulações de espermatozoides com capacidade de 

fertilização distintas. Esse fato foi atribuído aos tipos de crioprotetores, às taxas de 

congelamento e às embalagens utilizadas no processo de criopreservação. Já Kanuga et al. 

(2012) utilizaram o método estatístico de agrupamento k-means cluster para analisar a 

influência de diferentes soluções ativadoras na distribuição das subpopulações existentes 

no sêmen de Oncorhynchus mykiss. Com base nas análises, esses autores, relataram a 

coexistência de três diferentes subpopulações de espermatozoides independentemente da 

solução de ativação utilizada. Porém, a correlação entre a distribuição dos espermatozoides 

nas subpopulações e a natureza do meio mostrou que diferentes soluções ativadoras podem 

interferir negativamente na composição e proporcionalidade dos espermatozoides dentro 

das subpopulações. 

 Embora a explicação para a existência das subpopulações espermáticas não esteja 

bem definida, acredita-se que a manutenção desta heterogeneidade possa ser importante 

para manter os aspectos de qualidade no sêmen (FLORES et al., 2008), podendo essa 

também, estar relacionada com a resistência ao processo de criopreservação (MUIÑO et 

al., 2008) e a capacidade de fertilização da amostra (QUINTERO-MORENO et al., 2003). 

 Nesse sentido, a determinação de subpopulações a partir de características do 

movimento espermático poderá ajudar na avaliação da qualidade do sêmen e do seu 

potencial de fertilização uma vez que, esse conhecimento da heterogeneidade celular 

possibilitará a seleção de indivíduos e de protocolos de criopreservação que proporcionem 

melhores resultados na reprodução artificial do tambaqui. 
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ARTIGO

 

Caracterização das subpopulações espermáticas do tambaqui Colossoma macropomum no 

sêmen in natura e criopreservado e sua correlação com a fertilidade 

 

Resumo 

 

 O objetivo do presente estudo foi identificar e caracterizar as subpopulações espermáticas no 

sêmen de tambaqui (C. macropomum) quanto à cinética e avaliar sua correlação com a 

fertilidade, bem como analisar as alterações decorrentes do processo de criopreservação na 

distribuição das subpopulações espermáticas. Foram avaliados 59.767 espermatozoides do 

sêmen in natura e 50.680 espermatozoides do sêmen descongelado de 61 peixes por meio da 

análise em sistema computadorizado (CASA). Os dados gerados foram tabulados, analisados, 

relativizados e avaliados pelo método de agrupamento two-step cluster. Para a correlação com 

a fertilização foram utilizadas amostras de sêmen in natura de 15 peixes com qualidades 

espermáticas distintas. Três subpopulações espermáticas foram identificadas no sêmen in 

natura de tambaqui. SP1 (28,81%) do total de espermatozoides analisados e foi a menos 

abundante. Baixos valores de velocidade curvilinear – VCL: 58,92 µm/s, linearidade – LIN: 

23,15%, retilinearidade – STR: 40,01% e de frequência de batimento flagelar – BCF: 6,79 Hz 

caracterizaram os espermatozoides desta subpopulação como lentos, não lineares e não 

progressivos, onde não foi observada correlação significativa com a fertilidade (r= 0,28). SP2, 

representou 31,61% do total de espermatozoides analisados os quais foram classificados como 

rápidos, não lineares, não progressivos e com alta frequência de batimento flagelar (VCL: 

114,10 µm/s, LIN: 46,77%, STR: 59,17% e BCF: 21,49 Hz), sendo observada alta correlação 

positiva com a fertilidade (r= 0,93). Já a subpopulação 3, apresentou maior percentual de 

espermatozoides analisados (39,58%), caracterizados como rápidos, lineares, progressivos e 

com alta frequência de batimento flagelar (VCL: 134,11 µm/s, LIN: 81,41%, STR: 86,57% e 

BCF: 26,73 Hz), sendo observada também alta correlação positiva com a fertilidade (r= 0,79). 

Após o descongelamento do sêmen de tambaqui, foi possível identificar apenas duas 

subpopulações espermáticas com homogeneidades distintas. SP1 representou 33,24% dos 

espermatozoides analisados os quais  foram caracterizados como lentos, não lineares, não 

progressivos e com baixa frequência de batimento flagelar (VCL: 52,96 µm/s, LIN: 20,70%, 

STR: 41,70% e BCF: 5,61Hz). SP2  correspondeu a 66,76% dos espermatozoides analisados 

os quais foram caracterizados como rápidos, lineares, progressivos e com alta frequência de 

batimento flagelar (VCL: 121,57 µm/s, LIN: 69,02%, STR: 77,09% e BCF: 26,00 Hz). 

Conclui-se que o sêmen de tambaqui possui três subpopulações espermáticas caracterizadas 

pelo padrão de movimento, sendo duas delas, representadas por espermatozoides rápidos, 

diretamente relacionados com a fertilidade. O processo de criopreservação reduz o número de 

subpopulações espermáticas e altera o padrão de linearidade e progressividade dos 

espermatozoides. 

 

Palavras chave: Sêmen, motilidade, velocidade, linearidade. 

 

*Artigo formatado segundo normas da revista Theriogenology 
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1 Introdução 

 

 A análise de subpopulações espermáticas é uma abordagem que consiste na avaliação da 

coexistência de diferentes espermatozoides agrupados por similaridade. Porém, para que se 

evidenciem as peculiaridades existentes nos grupos, faz-se necessária a interpretação dos 

parâmetros em equipamentos precisos a exemplo do sistema de análise espermática assistida 

por computador (CASA). Esses dados associados a métodos estatísticos multivariados têm 

auxiliado na identificação de agrupamentos espermáticos no sêmen in natura ou 

criopreservado de várias espécies de vertebrados [1,2,3,4,5,6].  

 A maioria das pesquisas desenvolvidas nas diferentes espécies, a exemplo dos peixes têm-

se valido dos valores médios de cinética, tratando a amostra como homogênea. Todavia, com 

a ênfase dada recentemente ao estudo de subpopulações espermáticas, pode-se concluir que o 

sêmen é composto por grupos de células heterogêneas as quais podem variar entre espécies 

[7] assim como, dentro de um mesmo indivíduo [4], certamente em consequência das 

conhecidas diferenças morfológicas e amostrais.  

 Métodos estatísticos de agrupamento empregados na análise do sêmen de Solea 

senegalensis revelaram quatro subpopulações espermáticas com diferentes padrões de 

movimento [1]. Já para Oncorhynchus mykiss, foram identificadas três subpopulações 

espermáticas, independente da solução utilizada na ativação do movimento espermático [4]. 

Em ambos os estudos, ficou constatado que diferentes tipos de ativadores podem interferir 

negativamente na composição e proporcionalidade dos espermatozoides dentro das 

subpopulações [1,4], sendo que as variáveis inerentes ao processo de criopreservação podem 

aumentar as alterações na proporcionalidade das subpopulações a ponto de afetar a qualidade 

da amostra e a fertilização [8]. 

 A explicação para a existência das subpopulações espermáticas ainda não é consensual no 

meio científico, entretanto, acredita-se que a manutenção desta heterogeneidade possa ser 

importante para manter os aspectos de qualidade no sêmen [9], pois, sua relação com a 

capacidade de fertilização [10] e resistência ao processo de criopreservação [11], tem se 

mostrado relevante.  

 A escolha de se trabalhar com o tambaqui C. macropomum, está relacionado a grande 

importância econômica e ecológica que essa espécie possui no agronegócio brasileiro bem 
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como na necessidade de desenvolver metodologias que auxiliem na determinação do potencial 

fertilizante de uma dose de sêmen utilizada na reprodução artificial.  

 O objetivo do presente estudo foi identificar e caracterizar as subpopulações espermáticas 

no sêmen in natura de tambaqui (C. macropomum) quanto à cinética e avaliar sua correlação 

com a fertilidade, bem como analisar as alterações decorrentes do processo de criopreservação 

na distribuição das subpopulações espermáticas.  

 

2 Material e Métodos 

 

2.1 Animais  

 

 Todos os animais utilizados nesse estudo foram manuseados de acordo com as diretrizes 

para experimentação animal [12]. Foram utilizadas amostras de sêmen de 61 machos e 

ovócitos de uma fêmea de tambaqui, Colossoma macropomum, ambos sexualmente maduros. 

Para a seleção dos machos levou em consideração a liberação de sêmen em resposta a leve 

pressão abdominal, e para a fêmea utilizada nos ensaios de fertilização considerou-se as 

características externas tais como: ventre abaulado, poro genital dilatado e vascularizado. 

Após, estes animais foram separados e transferidos para viveiros de alvenaria com água 

corrente à temperatura entre 28° e 30°C. As atividades de coleta e avaliação dos gametas 

foram realizadas no Laboratório de Reprodução da Estação de Piscicultura Santa Clara, 

localizada no município de Propriá, e no Laboratório de Biotecnologia da Reprodução Animal 

(LABRA) da Embrapa Tabuleiros Costeiros, situada em Aracaju, ambos em Sergipe.  

 

2.2 Coleta e avaliação inicial do sêmen 

 

 Os machos selecionados para os experimentos foram induzidos à espermiação pela 

aplicação intramuscular de 2 mg de extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC) por quilo de 

peso corporal. Aproximadamente 10 horas após a hipofisação o sêmen foi coletado em tubos 

de ensaio por massagem abdominal, tomando-se os devidos cuidados para evitar 

contaminação por urina ou água. Após a coleta do sêmen, uma alíquota de 2 µl de cada 

amostra foi colocada sobre uma lâmina e observada sob um microscópio óptico (400X), sendo 

descartadas as amostras que apresentavam pré-ativação. Nas amostras que não apresentaram 
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contaminação, a taxa de motilidade espermática inicial (expressa em porcentagem de 

espermatozoides móveis), foi estimada subjetivamente, imediatamente após a adição de 500 

µl de uma solução de bicarbonato de sódio 230 mOsm. O volume seminal foi aferido em 

tubos de ensaio graduados e a concentração espermática de cada amostra de sêmen foi 

determinada em câmara de Neubauer. Os parâmetros de qualidade espermática mensurados 

no presente estudo foram conduzidos à temperatura ambiente sempre por um mesmo 

avaliador. 

 As informações de características corporais e do sêmen in natura dos machos utilizado 

nesse estudo estão apresentadas na tabela 1.  

  

Tabela 1. Peso corporal e análises do sêmen de tambaqui C. macropomum (n= 61). 

Características Média ± DP CV (%) 

Peso corporal (Kg)  6,6 ± 1,3 19,7 

Comprimento (cm) 69,3 ± 5,8 8,4 

Volume de sêmen (mL)  4,5 ± 2,5 55,6 

Concentração espermática (espermatozoides x 10
9
 ml

-1
) 

Motilidade subjetiva (%) 

 5,5 ± 4,0 

82,0 ± 4,0 

72,7 

4,8 

DP - desvio Padrão; CV – coeficiente de variação 

 

2.3 Criopreservação do sêmen 

 

 Amostras de sêmen de 61 machos foram criopreservadas de acordo com protocolo 

proposto por Carneiro et al.[13]. Para a realização desse experimento o sêmen foi diluído na 

proporção de 1:9 (sêmen: solução de congelamento) em uma solução de congelamento 

composta por: 75% de glicose a 277 mM, 10% de metilglicol e 5% de gema de ovo. Após a 

diluição, as amostras foram imediatamente envasadas em palhetas de 0,5 mL, previamente 

identificadas, e submetidas ao vapor de nitrogênio líquido N2L em botijão tipo dry shipper a -

170ºC durante 20 minutos. Posterior a esse período, as palhetas foram transferidas para um 

botijão criogênico contendo N2L a -196 ºC, onde permaneceram armazenadas até serem 

avaliadas. 

 Para o descongelamento, as palhetas foram retiradas do botijão e colocadas imediatamente 

em banho-maria a 60°C durante oito segundos. Após esse processo, as amostras foram 

depositadas em microtubos para imediata avaliação da cinética espermática. 
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2.4 Avaliação computadorizada da cinética espermática 

 

 Para a avaliação computadorizada dos parâmetros de cinética espermática, alíquotas de 2 µL 

para o sêmen in natura e 20 µL para o sêmen descongelado de cada amostra foram transferidas 

para microtubos e ativadas com 500 µL de solução de bicarbonato de sódio a 230 mOsm. 

Imediatamente após a ativação, 3 µL de sêmen diluído foram transferidos para uma câmara de 

Makler
®
 (profundidade 10µm) previamente posicionada no microscópio de contraste de fase 

(Nikon Eclipse 50i
®
, Japão). 

 O microscópio, acoplado a uma câmara de vídeo (Basler Vision Technologies
®
 602FC, 

Ahrensburg, Alemanha), gerou 100 quadros s
-1

. A gravação do vídeo foi iniciada 10 segundos 

pós-ativação. As imagens (n=50) foram analisadas usando a configuração padrão para peixes do 

software Sperm Class Analyzer (SCA
®
, Microptics, Versão 5.1 SL, Barcelona, Espanha).  

 Os parâmetros de cinética espermática avaliados foram: velocidade curvilinear (VCL); 

velocidade em linha reta (VSL); velocidade do trajeto médio (VAP); lineariedade (LIN); 

retilinearidade (STR); índice de oscilação dos espermatozoides (WOB); amplitude do 

deslocamento lateral da cabeça (ALH); frequência do batimento flagelar (BCF) e; motilidade 

espermática total (MT). Foram analisados aproximadamente 300 espermatozoides/campo, sendo 

que os espermatozoides que apresentaram VCL menor que 20 µm/s foram considerados imóveis. 

 Os valores médios dos parâmetros de cinética espermática do sêmen in natura e descongelado 

avaliados nos 61 machos utilizados no estudo estão reportados na tabela 2. 
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2.5 Avaliação da taxa de fertilização 

 

 Para o estudo da relação das subpopulações espermáticas com a fertilidade, amostras 

seminais de 15 machos foram classificadas conforme procedimentos descritos no subitem 2.6. 

Para avaliar a capacidade de fertilização do sêmen, uma fêmea foi selecionada e submetida ao 

processo de indução hormonal da desova por meio da aplicação de duas injeções 

intramusculares de extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC) nas doses de 0,5 mg e 5 mg por 

quilo de peso corporal, com intervalo de 12 horas entre as aplicações. Os ovócitos foram 

coletados por massagem abdominal, dez horas após a segunda aplicação, e armazenados em 

recipiente plástico. 

 Posteriormente, os ovócitos foram subdivididos em 15 amostras homogêneas contendo 0,5 

g (600 ovócitos) nas quais foram adicionadas alíquotas de sêmen na proporção de 2,5 x 10
5
 

espermatozoides por ovócitos. A fertilização foi iniciada após a adição de 5 mL de 

Tabela 2. Descritores estatísticos da cinética espermática de 61 machos de tambaqui C. 

macropomum obtidos a partir das análises do sêmen in natura e descongelado.  

Parâmetros 
Tipo de 

Sêmen 
Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 
Mediana Mínimo Máximo CV(%) 

MT (%) 
IN 89,16 5,43 0,84 89,20 77,80 98,70 6,09 

DESC 64,63 13,78 2,15 63,00 41,30 88,80 21,32 

VCL µm/s 
IN 106,12 41,99 0,17 108,74 20,05 348,56 39,56 

DESC 98,45 44,87 0,19 101,17 20,05 384,76 45,58 

VSL µm/s 
IN 62,88 44,57 0,18 59,54 1,98 240,26 70,88 

DESC 60,95 47,12 0,21 54,14 1,98 305,76 77,31 

VAP µm/s 
IN 87,61 45,02 0,18 91,37 1,98 278,25 51,38 

DESC 81,41 49,28 0,21 83,31 1,98 308,50 60,53 

LIN % 
IN 53,68 28,21 0,12 57,43 1,09 100,00 52,55 

DESC 52,96 30,07 0,13 56,50 0,02 100,00 56,78 

STR % 
IN 64,49 26,11 0,11 72,89 1,28 100,00 40,49 

DESC 65,33 27,27 0,12 74,54 0,05 100,00 41,74 

WOB % 
IN 78,88 19,69 0,08 85,78 2,55 100,00 24,96 

DESC 75,16 84,65 0,10 84,65 0,07 100,00 112,63 

ALH µm 
IN 1,35 0,35 0,00 1,34 0,22 2,00 25,91 

DESC 1,23 0,34 0,00 1,27 0,20 7,34 27,64 

BCF Hz 
IN 19,33 11,26 0,05 20,00 4,86 66,00 58,27 

DESC 19,22 13,15 0,05 19,57 0,01 70,00 68,42 

IN: sêmen in natura; DESC: sêmen descongelado; MT: motilidade espermática total; VCL: 

velocidade curvilinear; VSL: velocidade em linha reta; VAP: velocidade do trajeto médio; LIN: 

linearidade; STR: retilinearidade; WOB: índice de oscilação dos espermatozoides; ALH: amplitude 

do deslocamento lateral da cabeça; BCF: frequência do batimento flagelar; CV: coeficiente de 

variação. 
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bicarbonato de sódio a 230 mOsm, sendo a amostra homogeneizada durante dois minutos. 

Após a fertilização os presumidos zigotos foram transferidos para incubadoras cilíndricas de 

PVC com fundo telado (15 cm de altura x 10 de diâmetro; volume útil aproximado de 1 L) 

acopladas a um sistema de fluxo contínuo de água. A taxa de fertilização foi determinada após 

oito horas da fertilização por meio da contagem de ovos fecundados num estereomicroscópio 

(ZEISS STEMI 200-2, Alemanha) e expressa em porcentagem de ovos fertilizados 

(fechamento do blastóporo) sobre o número total de ovos. 

 

2.6 Processamento dos dados e análise estatística  

  

 A metodologia estatística empregada no presente estudo foi a análise exploratória de 

dados, estatísticas descritivas (tabelas e gráficos) e técnicas multivariadas. 

 Os dados obtidos a partir dos oito parâmetros de cinética espermática reportados pelo 

software SCA
®
, conforme descrito no subitem 2.4, foram tabulados e analisados. Os valores 

de cada parâmetro originado dos espermatozoides in natura e descongelados foram ajustados 

por meio da relativização na coluna, onde cada valor é dividido pelo somatório de todos os 

valores do parâmetro segundo metodologia descrita por McCune e Grace [14]. Essa técnica 

enfatiza as diferenças na composição relativa dos espermatozoides presentes na amostra, de 

forma que possibilite a interpretação de todos os dados em uma mesma unidade de medida.  

 Em seguida, os dados foram avaliados utilizando o método estatístico de análise 

multivariado two-step cluster disponível no software SPSS segundo procedimentos descritos 

por Beirão et al. [8] e Martinez Pastor et al. [15]. Esse método foi empregado por ser o mais 

indicado quando se trabalha com base de dados grande (> 1.000) e por projetar agrupamentos 

naturais dentro de um conjunto de dados em relação às variáveis selecionadas sendo que, os 

elementos similares entre si permanecem num mesmo agrupamento, enquanto que, os 

distintos são alocados em grupos diferentes.  

 A realização desse procedimento levou em consideração a distância entre os grupos através 

do cálculo de log-verossimilhança e o critério bayesiano de Schwarz (BIC), os quais auxiliam 

a formação dos clusters. Para o ensaio de fertilização, foram realizados o teste de correlação 

de Pearson (p<0,01) e uma análise de regressão para avaliar a relação entre o percentual de 

subpopulações espermáticas de cada animal (n=15) e sua taxa de fertilização. 
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3 Resultados 

 

3.1 Identificação e caracterização das subpopulações espermáticas do sêmen in natura. 

 

 Três subpopulações espermáticas foram identificadas após a análise realizada em 59.767 

espermatozoides móveis no sêmen in natura de tambaqui. As características das 

subpopulações estão representadas pelos valores médios dos parâmetros de cinética (Tabela 

3). 

  

Tabela 3. Valores médios das três subpopulações espermáticas móveis (SP1, SP2 e SP3) 

identificadas no sêmen in natura do tambaqui C. macropomum a partir da aplicação da análise de 

agrupamento dos dados obtidos no CASA. (n= 59.767 espermatozoides originados de 61 machos) 

Parâmetros 

Subpopulação Espermática (SP) 

SP1 (n = 17.222)  SP2 (n = 18.890) SP3 (n = 23.655) 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

VCL (µm/s) 58,92 ± 22,19 114,10 ± 34,52 134,11 ± 26,24 

VSL (µm/s) 12,96 ± 9,07 50,71 ± 20,24 108,94 ± 24,05 

VAP (µm/s) 32,62 ± 13,44 89,93 ± 29,89 125,81 ± 24,71 

LIN (%) 23,15 ± 16,13 46,77 ± 17,70 81,41 ± 9,21 

STR (%) 40,01 ± 22,79 59,17 ± 20,67 86,57 ± 7,59 

WOB (%) 57,73 ± 18,92 79,4 ± 13,33 93,87 ± 5,14 

ALH (µm) 1,16 ± 0,34 1,56 ± 0,37 1,32 ± 0,23 

BCF (Hz) 6,79 ± 4,34 21,49 ± 8,33  26,73 ± 8,86 

VCL: velocidade curvilinear; VSL: velocidade em linha reta; VAP: velocidade do trajeto médio; 

LIN: linearidade; STR: retilinearidade; WOB: índice de oscilação dos espermatozoides; ALH: 

amplitude do deslocamento lateral da cabeça; BCF: frequência do batimento flagelar; DP: desvio 

padrão; n: células móveis. 

 

 A subpopulação 1 (SP1) foi a menos abundante e correspondeu a 28,81% do total de 

espermatozoides analisados. A presença de valores baixos de VCL, LIN, STR e BCF (Tabela 

3), caracterizaram os espermatozoides como lentos, não lineares, não progressivos e com 

baixa frequência de batimento flagelar (Figura 1). A subpopulação 2 (SP2), representou 

31,61% do total de espermatozoides analisados, caracterizando-se como rápidos, não lineares, 

não progressivos e com alta frequência de batimento flagelar,  a partir da análise dos valores 

de VCL LIN, STR e BCF. A subpopulação 3 (SP3), apresentou maior número de 
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espermatozoides, e gerou um percentual correspondente a 39,58% do total analisado. Os 

espermatozoides foram classificados como rápidos, lineares, progressivos e com alta 

frequência de batimento flagelar baseado nos elevados valores encontrados para VCL, LIN, 

STR e BCF.  

 Com exceção do ALH, foi verificado que a oscilação do VCL mostrou-se determinante na 

variação dos valores das demais variáveis (VSL, VAP, LIN, STR, WOB e BCF). Foi 

observada uma grande variabilidade individual na distribuição de freqüência de 

espermatozóides dentro das subpopulações. A proporção de espermatozóides atribuida a SP1 

variou de 8 a 82% entre os machos estudados, a SP2 entre 11 e 43% e a SP3 entre 5 e 63%. 

 A partir do teste de correlação foi verificado que as subpopulações SP2 e SP3 apresentam 

alta correlação negativa (p<0,01) com a subpopulação SP1 (60 e 86%, respectivamente). 

Contudo, SP2 e SP3 não apresentaram correlação significativa entre si (p>0,05). 

 

 
 

Figura1. Ilustração do padrão de movimento dos espermatozoides de tambaqui dentro de cada 

subpopulação (SP1, SP2 e SP3) analisada no CASA. Vermelho: trajetória real percorrida pelo 

espermatozoide; verde: trajetória média percorrida pelo espermatozoide; Azul: Trajetória em 

linha reta (linha reta estabelecida entre o primeiro e o último ponto da trajetória do 

espermatozoide). 

 

3.2 Efeito da criopreservação seminal na distribuição das subpopulações espermáticas. 

 

 Duas subpopulações espermáticas foram identificadas após a análise realizada em 50.680 

espermatozoides móveis no sêmen descongelado de tambaqui. As características das 

subpopulações foram reportadas pelos valores médios dos parâmetros de cinética (Tabela 4). 

 

 

SP1 SP2 SP3 
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 A subpopulação 1 (SP1), representou 33,24% da população total de espermatozoides 

analisados. Os espermatozoides foram caracterizados como lentos, não lineares, não 

progressivos e com baixa frequência de batimento flagelar, devido aos baixos valores de 

VCL, LIN, STR e BCF (Tabela 3). A subpopulação 2 (SP2), apresentou maior número de 

espermatozoides e gerou um percentual correspondente a 66,76% do total analisado. Os 

espermatozoides foram classificados como rápidos, lineares, progressivos e com alta 

frequência de batimento flagelar, baseando-se nos elevados valores encontrados para VCL, 

LIN, STR e BCF. 

 O VCL mostrou-se determinante na variação dos valores de (VSL, VAP, LIN, STR, WOB 

e BCF) dentre as subpopulações. Quanto ao parâmetro ALH, não foi observada nenhuma 

influência da oscilação do VCL sobre seus valores médios. 

 

3.3 Relação entre as subpopulações espermáticas do sêmen in natura e a fertilidade. 

 

 As características de cinética referentes às subpopulações espermáticas das amostras de 

sêmen desses animais são descritas na tabela 6. 

 

Tabela 4.  Valores médios das duas subpopulações espermáticas móveis (SP1, 

SP2) identificadas no sêmen descongelado do tambaqui C. macropomum a partir 

da aplicação da análise de agrupamento dos dados obtidos no CASA. (n= 50.680 

espermatozoides originados de 61 machos).  

Parâmetros 

Subpopulações Espermáticas (SP) 

SP1 (n = 16.844) SP2 (n = 33.836) 

Média ± DP Média ± DP 

VCL (µm/s) 52,96 ± 23,23 121,57 ± 33,74 

VSL (µm/s) 11,40 ± 10,49 85,62 ± 37,95 

VAP (µm/s) 25,99 ± 14,90 109,00 ± 35,17 

LIN (%) 20,70 ± 14,74 69,02 ± 21,68 

STR (%) 41,70 ± 24,20 77,09 ± 20,15 

WOB (%) 49,44 ± 19,50 87,96 ± 14,44 

ALH (µm) 1,03 ± 0,35 1,33 ± 0,29 

BCF (Hz) 5,61 ± 4,42 26,00 ± 10,54 

VCL: velocidade curvilinear; VSL: velocidade em linha reta; VAP: velocidade do 

trajeto médio; LIN: linearidade; STR: retilinearidade; WOB: índice de oscilação 

dos espermatozoides; ALH: amplitude do deslocamento lateral da cabeça: BCF: 

frequência do batimento flagelar; DP: desvio padrão; n: células móveis. 
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Tabela 6. Caracterização da cinética das subpopulações espermáticas do sêmen in natura de 

tambaqui 15 machos de C. macropomum utilizados na fertilização (n= 5.375). 

Parâmetros 

Subpopulação Espermática (SP) 

SP1 (n = 1.349) SP2 (n = 1.684) SP3 (n = 2.342) 

Média ± DP Média ± DP Média ± DP 

VCL (µm/s) 52,65 ± 22,38 109,72 ± 42,16 147,27 ± 27,48 

VSL (µm/s) 10,16 ± 7,83 54,59 ± 20,89 124,86 ± 25,68 

VAP (µm/s) 29,78 ± 16,23 93,85 ± 37,64 140,36 ± 25,69 

LIN (%) 19,53 ± 13,20 53,78 ± 18,67 84,93 ± 8,56 

STR (%) 35,64 ± 21,22 62,90 ± 20,42 88,88 ± 6,97 

WOB (%) 56,13 ± 18,46 85,55 ± 10,30 95,38 ± 4,28 

ALH (µm) 1,06 ± 0,36 1,45 ± 0,36 1,33 ± 0,24 

BCF (Hz) 5,74 ± 4,16 19,03 ± 8,35 26,15 ± 8,94 

VCL: velocidade curvilinear; VSL: velocidade em linha reta; VAP: velocidade do trajeto 

médio; LIN: linearidade; STR: retilinearidade; WOB: índice de oscilação dos 

espermatozoides; ALH: amplitude do deslocamento lateral da cabeça; BCF: frequência do 

batimento flagelar; DP: desvio padrão; n: células móveis. 

 

 Os animais selecionados apresentaram qualidade espermática distinta entre si, resultando 

em maior variabilidade individual na distribuição de frequência dos espermatozoides dentro 

das subpopulações. A proporção de espermatozoides atribuída a SP1 variou de 7 a 32% entre 

os machos, a SP2 entre 8 e 40% e a SP3 entre 5 e 54%.  

 Após o desmembramento das subpopulações contidas em cada macho utilizados neste 

estudo (n=15), foi observada alta correlação significativa entre as subpopulações SP2 e SP3 e 

a taxa de fertilização (r= 0,93 e 0,79, respectivamente). A SP1, no entanto, não apresentou 

correlação significativa com a fertilização (r= 0,28) (Figura 2). 
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Figura 2. Correlação entre as subpopulações espermáticas (SP) e a taxa de fertilização obtidas 

com o sêmen in natura de tambaqui. Subpopulações 1 (SP1), 2 (SP2) e 3 (SP3). 
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4 Discussão 

 

 A avaliação computadorizada da cinética espermática associada a análises estatísticas 

multivariadas têm possibilitado a identificação e caracterização de distintos agrupamentos de 

células móveis seja no sêmen in natura ou criopreservado de um determinado animal. Esses 

métodos têm sido aplicados para peixes, como Solea senegalensis [1,16], Sparus aurata [8] e 

Oncorhynchus mykiss [4], assim como para outros vertebrados, como em caprinos [2], ovinos 

[3,17] bovinos [11], equinos [5,10] e cães [18] com a finalidade de melhorar a avaliação da 

qualidade seminal, a seleção de reprodutores e os procedimentos de fertilização artificial. 

Entretanto, este é o primeiro relato acerca do estudo de subpopulações espermáticas do 

tambaqui, Colossoma macropomum. 

 No presente estudo, as análises dos dados de cinética espermática do sêmen in natura de 

tambaqui C. macropomum permitiram a identificação de três subpopulações de 

espermatozoides distintas com predomínio de espermatozoides rápidos, lineares ou não. 

Martínez-Pastor et al. [1], analisando as características de motilidade do sêmen de Solea 

senegalensis também relataram a ocorrência das alteração acerca dos padrões de movimento 

espermático e da distribuição dos espermatozoides de peixes entre as subpopulações. Em seu 

estudo foram caracterizadas quatro subpopulações espermáticas com prevalência de 

espermatozoides rápidos e não lineares. 

 Pesquisadores têm indicado que em mamíferos, a prevalência de subpopulações de 

espermatozoides móveis com elevada velocidade e progressividade podem estar relacionadas 

com a melhor qualidade do sêmen de um reprodutor e, consequentemente com o sucesso na 

fertilização [6,10,11]. Entretanto, nosso estudo mostrou que esse pressuposto pode não 

condizer com os padrões de qualidade apresentados para peixes, pois foi verificado que dentre 

as subpopulações caracterizadas para o tambaqui, SP2 representada por espermatozoides 

rápidos, não progressivos e não linear, obteve a mais elevada correlação positiva e 

significativa com a fertilidade. Embora a subpopulação SP3 caracterizada como rápida, 

progressiva e linear, também tenha apresentado correlação positiva, seus percentuais foram 

inferiores aos de SP2. Todavia, ambas contribuíram para melhorar a qualidade da amostra 

seminal.   
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 Estudo desenvolvido no sêmen bovino mostraram que a presença de quatro subpopulações 

espermáticas coexiste tanto no sêmen in natura quanto no sêmen criopreservado. Porém, 

verificou-se que os padrões de cinética das subpopulações foram diferenciados [19].  

 Contrastando com os dados expostos, o presente trabalho mostrou que a presença e o 

padrão de cinética das subpopulações do sêmen in natura de tambaqui mostraram-se sensível 

ao processo de criopreservação. Foi verificado que as alterações inerentes a esse processo 

implicou na redução do número de subpopulações espermáticas, bem como, na alteração dos 

padrões de linearidade e progressividade das células espermáticas. Essas alterações 

possivelmente ocorreram em detrimento das crioinjúrias geradas pelo processo de 

criopreservação seminal as quais modificam as estruturas das células [18,20] devido à 

cristalização do meio intracelular e extracelular [21]. 

 Beirão et al. [8] t ambém verificaram que tanto a linearidade quanto o arranjo dos 

agrupamentos espermáticos são afetados durante o processo de criopreservação em 

decorrência das taxas de congelamento e descongelamento e embalagens utilizadas em um 

dado protocolo, podendo estes estarem relacionados a fatores fisiológicos e bioquímicos 

ligados a deterioração das estruturas celulares [2,7]. 

 Relatos de que a presença das subpopulações espermáticas pode ser originária da 

espermatogênese e que suas alterações são supostamente decorrentes da maturação dos 

espermatozoides também têm sido abordada em alguns trabalhos [4,16]. Outros autores 

acreditam que essa variação pode ser ainda maior em reprodutores utilizados na piscicultura, 

pois os métodos de coleta de gametas podem implicar na liberação de espermatozoides 

imaturos [1].  

 Embora a explicação para a existência das subpopulações espermáticas ainda não esteja 

bem definida, pesquisas vêm mostrando que a presença de determinadas subpopulações 

existentes no sêmen possuem alta correlação significativa com a fertilidade [10], com a 

qualidade seminal [6,9] e com a resistência ao processo de criopreservação [11,22], fatores 

esses corroborados no presente estudo. 

 A distribuição e proporcionalidade das subpopulações espermáticas entre machos foram 

relatadas em vários mamíferos como em equinos [3,7] e carneiros [13,14], porém, a dinâmica 

do aumento ou redução dos espermatozoides dentro das subpopulações ainda não foi 

totalmente explicada. Em nosso estudo com sêmen in natura, foi constatado que a SP2 e SP3 

não apresentaram correlação significativa entre si, ou seja, o aumento ou redução de uma 
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delas não influencia o aumento ou redução da outra. No entanto, quanto maior a presença de 

subpopulações com espermatozoides rápidos como os observados em SP2 e SP3 no sêmen de 

um reprodutor, melhor o seu potencial fertilizante, ou seja, a proporção de SP1 presente no 

sêmen será mínima.    

 Para obter ganhos ainda mais satisfatórios na piscicultura a determinação da proporção 

adequada entre o número de espermatozoides por ovócitos se faz necessária [17]. Assim, com 

base na equação de predição proposta em nosso estudo, foi revelado que para uma dose 

fertilizante de sêmen de tambaqui C. macropomum com a máxima taxa de fertilização 

(100%), é preciso que se tenha 43% de espermatozoides SP2 e/ou 58% de espermatozoides 

SP3.  Nesse contexto, o entendimento acerca das estruturas e variações das subpopulações 

espermáticas existentes na amostra de sêmen de tambaqui pode ser de grande valia, pois tem 

sido verificado que a contribuição das subpopulações que apresentam altas velocidades, está 

diretamente relacionada com elevadas taxas de fertilização. 
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5 Conclusão 

 

 O sêmen de tambaqui possui três subpopulações espermáticas caracterizadas 

cineticamente, sendo duas delas, representadas por espermatozoides rápidos, diretamente 

relacionados com a fertilidade. Quanto maior a presença e a quantidade de subpopulações que 

contenham espermatozoides com movimentos rápidos, mais elevada é a capacidade de 

fertilização do macho. O processo de criopreservação reduz o número de subpopulações 

espermáticas e altera o padrão de linearidade e progressividade dos espermatozoides. 
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