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RESUMO: O trabalho foi conduzido com o objetivo de determinar a relação entre número de 

espermatozoides por ovócitos (dose inseminante) e volume de água adequada para uso na 

fertilização artificial da piabanha, Brycon insignis. Para a reprodução artificial, foram utilizados seis 

fêmeas e onze machos selecionados dos próprios tanques de criação da Estação de Hidrobiologia e 

Aquicultura da CESP - Paraibuna/SP. As fêmeas receberam duas dosagens hormonais (0,5 e 5,0 mg 

de EBHc/Kg de peso vivo) e os machos uma (2,5 mg de EBHc/Kg de peso vivo), posteriormente 

alocados em tanques e aquários. Os gametas foram coletados por extrusão após 160 horas-grau. Os 

ovócitos foram distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema 

fatorial (4x4) constituído de quatro doses inseminantes de 50.000, 350.000, 650.000 e 950.000 

espermatozoides móveis por ovócito (representando 2,00, 14,03, 26,06 e 28,09 μL de sêmen, 

respectivamente), e ativados com quatro volumes diferentes de água (1 mL, 5 mL, 10 mL e 15 mL/g 

de ovócitos), sendo realizadas três repetições para cada. Considerou-se como uma unidade 

experimental uma incubadora (1,5mL de água) contendo 1g de ovócitos fertilizados com a 

respectiva dose inseminante estimada e volume de água. Em função do número de ovócitos totais 

presentes em cada incubadora após a contagem das taxas de fertilização, realizou-se o cálculo da 

quantidade de espermatozoides móveis/ovócito/mL de água aos quais foram considerados como a 

variável independente dentro da análise de regressão segmentada (piecewise regression). Verificou-

se efeito significativo para taxa de fertilização (P<0,05; R = 69,5%) e taxa de eclosão (P<0,05; R = 

64,2%). Para o percentual de larvas normais não verificou-se efeito (P>0,05) (58,9±15,7%). A partir 

das análises aplicadas, verificou-se efeito crescente linear das taxas de fertilização e eclosão até 

152.172 e 130.870 espermatozoides móveis/ovócito/mL de água, respectivamente. A partir destas 

doses, o aumento linear foi menos acentuado e com menor coeficiente angular. Sendo assim, 

recomenda-se que nos procedimentos de fertilização da espécie que haja o controle da quantidade 

de sêmen, ovócitos e água no meio fertilizante, correspondendo a relação aproximada de 0,3:1:1 de 

sêmen:ovócitos:água. 
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