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RESUMO 

Estratégia reprodutiva do peixe hermafrodita mussum, Synbranchus marmoratus (Bloch, 

1795) (Osteichthyes: Synbranchidae) foi verificada, com exemplares capturados no período 

de julho de 2011 á outubro de 2013, em duas bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte, 

Brasil. Foram verificados as medidas morfométricas, a taxonomia, proporção sexual, relação 

peso-comprimento, primeira maturação sexual (L50), estágios de desenvolvimento gonadal, 

índice gonadossomático (IGS), o fator de condição (K), índice hepatossomático (IHS), 

fecundidade e período reprodutivo da espécie, além das variáveis ambientais e analises de 

otólitos. Os resultados desta pesquisa geraram dados que estão apresentados sob a forma de 

seis artigos científicos, um capítulo de livro e quatro resumos internacionais. O primeiro 

artigo abordou aspectos sobre a biologia reprodutiva de S. marmoratus, que confirmou quatro 

tipos sexuais na sua população, sendo caracterizado como um hermafrodita protogínico 

diândrico. O segundo artigo verificou as mudanças sazonais do fator de condição, dos índices 

gonadossomático e hepatossomático de S. marmoratus durante um periodo anual, mostrando 

que o crescimento foi do tipo alométrico negativo e o período reprodutivo foi compreendido 

entre julho e agosto, quando o IGS teve seus maiores valores. O terceiro artigo explica sobre a 

estratégia reprodutiva de equilíbrio (K) de S. marmoratus. O quarto artigo descreve a 

histologia do desenvolvimento gonadal e inversão sexual de S. marmoratus, mostrando que 

durante a inverção sexual acontece uma etapa de mudanças histologicas nas gônadas das 

fêmeas. O quinto artigo descreve e compara a estrategia reprodutiva de sete espécies de peixes 

do semiarido incluindo S. marmoratus, um estrategista de equilíbrio, que apresenta baixa 

fecundidade e desova total. O sexto artigo indica a idade média em que as fêmeas mudam de 

sexo e crescimento de S. marmoratus através da analise de otólitos, mostrando que as fêmeas 

mudam de sexo entre cinco e seis anos e o crescimento da espécie é lento. O capítulo de livro, 

aborda a dinâmica de mudança de sexo das fêmeas de S. marmoratus, mostrando que os 

indivíduos intersexos são os que apresentam tecido masculino e feminino nas suas gônadas. S. 

marmoratus e uma espécie hermafrodita sequencial protogínica diândrica, que apresenta uma 

estratégia reprodutiva de equilíbrio que mostra à adaptação da espécie a região semiárida. 

Palavras-chave: S. marmoratus, hermafrodita sequêncial, histologia gonadal, otólitos, 

estratégia reprodutiva. 
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ABSTRACT 

Reproductive strategy of the hermaphroditic fish, the marbled swamp eel, Synbranchus 

marmoratus (Bloch, 1795) (Osteichthyes: Synbranchidae) was verified, with individuals 

captured from July, 2011 to October, 2013, from two hydrographic basins of Rio Grande do 

Norte, Brazil. The following aspects of the study species were verified, morphometric 

measurements, taxonomy, sex ratio, length-weight relationship, body size at first sexual 

maturity (L50), gonadal development stages, gonadosomatic index (GSI), the condition factor 

(K), hepatosomatic index (HSI), fecundity and the reproductive period, besides the 

environmental variables and otolith analyses. The data obtained from the results of this 

research are presented in the form of six articles, one book chapter  and four international 

abstracts. The first article deals with the reproductive biology of S. marmoratus, which 

confirmed four different sexual types of individuals in the sampled population, and 

characterized the species as a protogynic hermaphrodite with diandria. The second article 

presents the seasonal changes of the condition factor, gonadosomatic and hepatosomatic 

indices of S. marmoratus during an annual period. The growth was negatively allometric and 

the reproductive period was during July and August, when the GSI had its peak values. The 

third article explains about the equilibrium strategy (K) adapted by S. marmoratus. The fourth 

article describes the histological aspects of gonad development during sex reversal of S. 

marmoratus. The fifth article presents and compares the reproductive strategies adapted by 

seven fish species including S. marmoratus of the semi-arid region. S. marmoratus presentes 

equilibrium strategy with low fecundity and total spawning. The sixth article indicates that 

sex reversal ocourrs in females at a mean age of five and six years based on otolith studies. 

The book chapter is based on sex change dynamics of S. marmoratus females, showing that 

the transitional individuals presented both ovarian and testicular tissues in their gonads. S. 

marmoratus is a sequential hermaphroditic species, exhibiting protogyny, and diandry, 

presenting an equilibrium reproductive strategy. This strategy renders the species well 

adapted to the semi-arid region. 

 

Keywords: S. marmoratus, sequential hermaphrodite, gonadal histology, otoliths, 

reproductive strategy. 
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1. INTRODUCÃO  

 

1.1 Ocorrência do peixe mussum, Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 (Osteichthyes: 

Synbranchidae) no Brasil 

 

A região semiárida do Brasil abriga espécies de peixes neotropicais que ocorrem em 

diversos ecossistemas aquáticos, exibindo uma variedade de táticas e estratégias reprodutivas 

para completar seus ciclos reprodutivos. O bioma Caatinga é o principal ecossistema existente 

no nordeste brasileiro, é rico em biodiversidade e endemismo, além de ser bastante 

heterogêneo. Sua área corresponde a aproximadamente 844.453 Km
2
, seu clima predominante 

é o semiárido, com baixo índice de pluviometria. Os seres vivos do bioma Caatinga são 

obrigados a desenvolver mecanismos próprios para sobreviver, devido aos longos períodos de 

estiagem na região (LEAL et al., 2003; PRADO, 2003; CHELLAPPA et al., 2009; 

NASCIMENTO et al., 2011). As espécies de peixes que ocorrem nas bacias hidrográficas da 

Caatinga representam o resultado de processos ecológicos que determinaram as adaptações 

das espécies às condições climáticas e o regime hidrológico da região. Os processos 

antrópicos, tais como, as alterações ambientais, os programas de erradicação e introdução das 

espécies, levaram a exclusão parcial da fauna original. Com a introdução de espécies exóticas 

a ictiofauna da Caatinga teve uma grande redução em suas espécies nativas, pois as espécies 

exóticas competem por recursos, que geralmente são escassos (ROSA et al., 2003; 2004).  

 

A compilação taxonômica dos peixes que ocorrem no bioma Caatinga revelou a 

presença de 240 espécies, distribuídas em sete ordens. A ordem Siluriformes apresenta a 

maior diversidade, com 101 espécies. Characiformes apresenta a segunda maior diversidade, 

com 89 espécies. As demais ordens são representadas pelos Gymnotiformes (6), Perciformes 

(17), Myliobatiformes (1), Clupeiformes (1) e Synbranchiformes (1). Do total de espécies de 

peixes encontradas, nove são introduzidas e 136 são consideradas endêmicas para Caatinga 

(ARAÚJO; CHELLAPPA, 2002; ARAÚJO et al., 2013; ROSA et al. 2005; CHELLAPPA et 

al., 2009; CHELLAPPA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2011, NASCIMENTO et al., 

2014).  

 

Uma espécie de peixe da ordem Synbranchiformes foi encontrada no bioma Caatinga, 

sendo: mussum, Synbranchus marmoratus Bloch 1795 (Synbranchiformes: Synbranchidae). 

Esta espécie é nativa do Brasil (NELSON, 1994) e também pode ser encontrada na Argentina 
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(sul da província de Buenos Aires), Guatemala e México (LO NOSTRO; GUERRERO, 1996; 

LO NOSTRO, 2000; KULLANDER, 2003). A diversidade ictiofaunística das águas 

continentais do bioma Caatinga mostram a ocorrência de S. marmoratus em todas suas bacias 

hidrográficas (ROSA et al., 2003; ROSA, 2005; NASCIMENTO et al., 2011; 2014).  

A ordem Synbranchiformes inclui os peixes com corpo alongado, sem nadadeiras 

pélvicas e com a abertura branquial localizada no lado inferior do corpo (BRITSKI et al., 

1999). Os Synbranchiformes são amplamente distribuídos em regiões tropicais e subtropicais. 

Os membros da família Synbranchidae ocorrem em uma variedade de habitats, incluindo 

águas doces e estuarinas da América Central, América do Sul, Cuba, África Ocidental, Ásia e 

no Arquipélago Indo-Australiano (NELSON, 1994). A tabela 1 apresenta as espécies da 

ordem Synbranchiformes encontradas no Brasil (FAVORITO et al., 2005; TORRES et al., 

2005; NASCIMENTO et al., 2011).  

 

Tabela 1. As espécies da ordem Synbranchiformes / gênero Synbranchus encontradas no 

Brasil 

Gênero Espécie Ocorrência 

Synbranchus Synbranchus marmoratus 
Praticamente em todas as bacias 

hidrográficas Brasil. 

Synbranchus Synbranchus lampreia Apenas na ilha do Marajó no Pará. 

Synbranchus Synbranchus madeirae 
Amplamente distribuída pelas várzeas e 

ambientes alagados da Amazônia. 

 

 

1.2 Aspectos reprodutivos do peixe mussum, Synbranchus marmoratus 

 

A maioria das espécies de peixes mostra uma periodicidade em seu processo 

reprodutivo, iniciando seu desenvolvimento gonadal em uma época anterior àquela de 

reprodução, e completando sua maturação gonadal no momento em que as condições 

ambientais forem adequadas à fecundação e desenvolvimento de sua prole (CHELLAPPA et 

al., 1995; BARBIERI et al., 1996; BARROS et al., 2011). A partir das análises macroscópicas 

e histológicas detalhadas das gônadas é possível identificar os ciclos reprodutivos, o início da 

maturidade reprodutiva, ritmos de desova e fecundidade entre vários outros aspectos da 

biologia reprodutiva de peixes (VAZZOLER, 1996; BUENO et al., 2004; CHELLAPPA et 
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al., 2009). Estudos sobre a dinâmica da reprodução de espécies nativas são importantes por 

fornecer subsídios necessários para elaboração de programas relacionados á pesca e 

aquicultura que visam à exploração racional e à conservação da ictiofauna em ambientes 

naturais e artificiais. Dentro dessas linhas de pesquisa, destacam-se estudos que abordam o 

período de reprodução, tamanho da primeira maturação das gônadas, tipo de crescimento e as 

reservas energéticas disponíveis para o período reprodutivo (CHELLAPPA et al., 1995; 

BARBIERI et al., 1996; CHELLAPPA et al., 2003) 

 A inversão sexual é a característica marcante do hermafroditismo sequencial e oferece 

uma vantagem adaptativa aos peixes (LO NOSTRO, 2000). Existem dois tipos de 

hermafroditismo sequencial: a protandria e a protoginia. Nas espécies hermafroditas 

sequências protândricas, uma boa parte ou todos os indivíduos de uma população, 

inicialmente se reproduzem como machos passam por um processo de inversão sexual e 

posteriormente passam a se reproduzir como fêmeas. As gônadas primeiramente funcionam 

como testículos e posteriormente são reestruturadas para funcionarem como ovários. Nas 

espécies hermafroditas sequências protogínicas, uma boa parte ou todos os indivíduos de uma 

população, inicialmente se reproduzem como fêmeas passam por um processo de inversão 

sexual e posteriormente passam a se reproduzir como machos. As gônadas primeiramente 

funcionam como ovários e posteriormente são reestruturadas para funcionarem como 

testículos (BESSEAU; BRUSLÉ-SICARD, 1991; BRUSLÉ-SICARD; FOURCAULT, 1997; 

BRUSLE-SICARD et al., 1994). 

 Espécies hermafroditas sequenciais protogínicas são mais frequentes entre os peixes 

teleósteos (SADOVY; SHAPIRO, 1987). Nas espécies protogínicas diândricas, são 

encontrados dois tipos de machos, os primários que descendem de uma diferenciação direta, e 

os machos secundários, que são provenientes de fêmeas após a mudança de sexo (Figura1) 

(OKADA, 1966; LO NOSTRO, 2000; BARROS et al., 2014). O hermafroditismo sequencial 

protogínico e característico nas espécies Monopterus albus, nativa da Ásia (CHAN; 

PHILLIPS, 1967) e S. marmoratus (LIEM, 1968; CASTILHO-ALMEIDA, 1999; LO 

NOSTRO, 2000). 

Estudos que abordam os aspectos reprodutivos de S. marmoratus, são escassos no 

Brasil (ANTONELI, 2006). Um estudo pioneiro sobre a biologia reprodutiva de S. 

marmoratus foi realizado, no açude Marechal Dutra, Rio Grande do Norte (DAMASCENO, 

2008). As táticas reprodutivas e a estratégia reprodutiva, bem como, a dinâmica da inversão 

sexual de fêmea para macho secundário de S. marmoratus, foram verificadas por Barros, 
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2012; Barros et al., 2012; Chellappa et al., 2013; Barros et al., 2013a; Barros et al., 2013b; 

Barros et al., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do mecanismo de inversão sexual de S.marmoratus e 

diferença entre monoândrico e diândrico. 

 

O sucesso alcançado pelos peixes em ambientes distintos deve-se a enorme gama de 

estratégias reprodutivas desenvolvidas pelo grupo, que englobam táticas extremas embora 

estas possam variar em função do ambiente (WOOTTON, 1995). As principais táticas que 

compõem a estratégia reprodutiva das espécies de peixes são: proporção sexual, tamanho da 

primeira maturação sexual, fecundidade, tipo de reprodução, época e tipo de desova e cuidado 

parental (Figura 2) (MATTHEWS, 1998; ARAÚJO; CHELLAPPA, 2002; CHELLAPPA et 

al., 2003a; b; NASCIMENTO et al., 2012). O entendimento de tais parâmetros pode ser 

considerado como primeiro passo para o estabelecimento dos principais padrões da história de 

vida dos peixes facilitando as previsões do seu comportamento em dada área zoogeográfica 

(MAZZONI; SILVA, 2006). 
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Figura 2. Táticas reprodutivas variadas que compõem uma determinada estratégia 

reprodutiva adotada por peixes. 

Entre as teorias evolutivas sobre histórias de vida, destacam-se a teoria de r 

estrategistas e K estrategistas (MacARTHUR; WILSON, 1967; CHASE, 1999; PIANKA, 

2000). Esta teoria conceituada como um contínuo entre os dois pontos extremos onde as 

espécies se deporiam de acordo com alguns parâmetros reprodutivos e comportamentais que 

vem sendo atualmente aprimorada, discutindo-se três pontos de contínuo triangular 

(WINEMILLER; ROSE, 1992). Winemiller (1989), propôs três padrões reprodutivos para os 

peixes de água doce sul-americanos:Estratégia de equilíbrio (K) adotada pelos peixes com 

pequenas flutuações populacionais ao longo do ano, tamanho do corpo grande, classe de 

tamanho corporal uniformemente distribuída ao longo do ano, período reprodutivo 

prolongado, ovócitos grandes, desovas repetidas e cuidado parental bem desenvolvido. 

Exemplos: espécies da Ordem Characiformes e Siluriformes (BAILLY, 2006); Estratégia 

Oportunista (r) adotada pelos peixes com flutuações populacionais intermediárias, tamanhos 

do corpo pequeno, distribuição de tamanho corporal uniforme durante a estação chuvosa, 

período de desova prolongada, repetido surtos reprodutivos, lotes com ovócitos pequenos, e 

pouco ou nenhum cuidado parental. Exemplos: espécies da Ordem Characiformes, 
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Perciformes e Siluriformes (BAILLY, 2006) e Estratégia sazonal adotada pelos peixes com 

grandes flutuações em populações locais, tamanho do corpo intermediário a grande, período 

reprodutivo curto, predominância de adultos na estação seca e de juvenis na chuvosa, longo 

tempo de procriação, poucos surtos reprodutivos por ano, fecundidade intermediária a alta, 

ovócitos pequenos e pouco com nenhum cuidado parental, como por exemplo tem espécies da 

Ordem Characiformes e Siluriformes (BAILLY, 2006). 

Estudos sobre estratégias reprodutivas são de grande interesse, pois além da melhor 

compreensão da história de vida de diferentes organismos podem conduzir a implicações 

evolutivas permitindo discussões sobre os processos de evolução reprodutiva ocorridos no 

passado, que provocaram em última instância a especiação ictiológica (VASCONCELLOS, 

2003). O peixe mussum S. marmoratus, apresenta várias peculiaridades em relação ao seu 

mecanismo de reprodução, que inclui o hermafroditismo com inversão de sexo. 

 

1.3 Idade e Crescimento de S. marmoratus 

  

Os estudos que utilizam os otólitos dos peixes são de grande importância para um 

melhor entendimento sobre a idade e crescimento, que complementa às pesquisas 

relacionadas com os aspectos da biologia reprodutiva (KING, 1995; CAMPANA, 2004; 

MOYLE; CECH, 2004; ARANTES et al., 2010). Os otólitos são concreções constituídas de 

carbonato de cálcio (95%, cristalizado principalmente na forma de aragonita), matéria 

orgânica (3-5%) e elementos presentes dentro de câmaras no aparelho vestibular do ouvido 

interno dos peixes e que têm a função de controlar a posição do corpo do animal, ou seja, 

manter o equilíbrio postural e audição (CAMPANA, 2004; MOYLE; CECH, 2004). Seu 

crescimento se dá pela aposição concêntrica de uma matriz proteica chamada otolina e 

carbonato de cálcio, resultando numa estrutura de aposição na qual diferentes taxas de 

deposição de matéria orgânica e inorgânica, ao longo do tempo, traduzem-se em zonas com 

propriedades óticas distintas resultantes de alterações no crescimento, flutuações na 

temperatura, doenças, atividade reprodutiva, disponibilidade e consumo de alimento, estresse, 

entre outros.  

Os peixes ósseos apresentam três pares de otólitos simétricos denominados sagittae, 

lapillus e asteriscos, sendo que na maioria das espécies, os sagittae são os maiores e mais 

utilizados para estudos diversos (CAMPANA, 1992; CAMPANA; JONES, 1992).  Em 

peixes, os anéis de crescimento podem ser diários, anuais ou com outra periodicidade, 
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dependendo da fase de desenvolvimento do individuo, se estar na fase adulto ou juvenil. Em 

espécies de regiões tropicais a determinação da idade em peixes é um desafio, dado o fato das 

marcas de crescimento (anéis em estruturas ósseas dos peixes) não são tão evidentes quanto 

nas regiões temperadas, onde os padrões de variação sazonal de temperatura e luminosidade 

são mais conspícuos (KING, 1995). Trabalhos sobre a idade, crescimento e a estrutura dos 

otólitos do peixe mussum, S. marmoratus, ainda não foram publicados na literatura científica. 

Portanto, estudos dos otólitos do peixe mussum são importantes para entender a idade em que 

as fêmeas mudam de sexo e para conhecer a estrutura e a composição química dos otólitos 

desse peixe nativo. 

Diante desta situação, o objetivo do trabalho foi verificar a ocorrência do peixe 

mussum, S. marmoratus nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte, bem como avaliar 

a estratégia de inversão sexual durante o ciclo reprodutivo, através das suas táticas 

reprodutivas (relação peso-comprimento, tamanho da primeira maturação sexual, 

fecundidade, tipo de desova e período reprodutivo), aspectos histológicos das gônadas para 

avaliar a inversão sexual e determinar a idade dos indivíduos da população através dos 

otólitos. O presente trabalho fornece um melhor conhecimento da história de vida dessa 

espécie nativa do bioma Caatinga, Brasil. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

 Este trabalho objetivou estudar a estratégia de inversão sexual do mussum, S. 

marmoratus, Bloch 1795 (Osteichthyes: Synbranchidae) de duas bacias hidrográficas do Rio 

Grande do Norte, durante o ciclo reprodutivo, através das suas táticas reprodutivas, bem como 

idade e crescimento da espécie. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar os aspectos sobre a biologia reprodutiva de S. marmoratus; 

 

 Determinar o período reprodutivo, proporção sexual e desenvolvimento gonadal do peixe 

mussum S. marmoratus; 

 Determinar a relação peso-comprimento e tipo de crescimento do peixe mussum S. 

marmoratus. 

Artigo 1:  Biologia reprodutiva do peixe mussum, Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 no 

açude Marechal Dutra, Rio Grande do Norte, Brasil 

Artigo 2:  Seasonal changes in condition factor, gonadossomatic and hepatosomatic indices 

of the protogynous marbled swamp eel, Synbranchus marmoratus 

 Avaliar as táticas reprodutivas e determinar a estratégia reprodutiva do peixe mussum S. 

marmoratus. 

 Artigo 3:  Reproductive Characteristics and Strategies of Freshwater Fish Species from the 

Semiarid Region of Brazil  

 Identificar e caracterizar as mudanças macroscópicas e histólogicas que ocorrem na gônada 

durante a inversão sexual do peixe mussum S. marmoratus. 

Artigo 4: Histological Aspects of Gonad Development in the Diandric Protogynous 

Sequential Hermaphrodite Fish Synbranchus marmoratus (Osteichthyes: Synbranchidae) 
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1. Capítulo de livro: Histological Aspects of Gonad Development in the Diandric 

Protogynous Sequential Hermaphrodite Fish Synbranchus marmoratus (Osteichthyes: 

Synbranchidae)  

 

 

 Identificar e compara a estrategia reprodutiva de sete especie de peixes do semiarido 

incluindo S. marmoratus. 

 

 

Artigo 5:  Estudos sobre as táticas e as estratégias reprodutivas de sete espécies de peixes de 

água doce do Rio Grande de Norte, Brasil; 

 

 Estimar a idade e crescimento dos quatro tipos sexuais de S.marmoratus; 

 Determinar a idade média em que as fêmeas de S.marmoratus mudam de sexo; 

 Caracterizar do tipo de crescimento de S.marmoratus;  

 

Artigo 6:  Growth, age and dynamics of gonad development during sex reversal in the 

protogynous fish Synbranchus marmoratus from Brazil 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Áreas de Estudo 

 

O Estado do Rio Grande do Norte encontra-se em ordem inserido na Região 

Hidrográfica do Atlântico Oriental, situado entre as coordenadas 4° 49' 53'' e 6° 58' 57” 

latitude sul, e os meridianos de 35° 58' 03” e 38° 36' 12”. Dentre dezesseis bacias 

hidrográficas na área abrangida, sete são de maior relevância: Piranhas-Assu, Apodi-

Mossoró, Trairi, Ceará-Mirim, Potengi, Jacu, e Curimataú. Estas bacias hidrográficas 

adentrando em ambientes de água doce, como rios e são constituídas, em sua maioria, 

por rios intermitentes. Dentre as sete principais bacias hidrográficas do RN a bacia do 

Rio Piranhas-Assu e a bacia do rio Curimataú, foram ultilzadas como principais áreas 

de coleta dos peixes. 

A bacia do Rio Piranhas-Assu está localizada no semiárido potiguar na que está 

inserida na mesorregião centro-oeste do Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 3). O 

açude Marechal Dutra, ou Gargalheiras como é popularmente conhecido, esta localizada 

na bacia do Rio Acauã (6°24’06,87” S e 36°35’07,23” W). A barragem do açude 

Gargalheiras tem uma altura de 32,5 metros e 250 metros de comprimento, a bacia 

hidráulica ocupa uma área de 780 hectares e sua capacidade máxima de armazenamento 

chega aos 40 milhões de metros cúbicos de água (SERHID, 2014). 

A bacia do rio Curimataú compreendendo uma área de 3.310,580 Km, sendo 

77% dessa bacia localizada no estado da Paraíba e apenas 23% no estado do Rio Grande 

do Norte. Tem como rio principal o rio Curimataú (“6°18’00” S e 035°02’00” W), que 

nasce na porção nordeste do Planalto da Borborema no município de Barra de Santa 

Rosa com uma altitude aproximada de 600 metros, e alimentado por rios e riachos que 

descem das encostas desse planalto  e  seguem  em  direção  leste,  penetrando  no  

Estado do Rio  Grande  do Norte. Ao entrar no município de Canguaretema, o rio 

Curimataú alimenta outros pequenos rios, como o rio Piquiri, entre outros e  seguindo 

seu curso o rio Curimataú vai e desaguar no Oceano Atlântico, através de um estuário. 
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Figura 3. Áreas de estudo:  Os pontos são referentes a ocorrencia de S. marmoratus nas sete principais bacias do RN e as fotos mostram os locais 

de coletas; a) Rio piquiri e rio Curimataú (bacia hidrográfica Curimataú); b) Açude Marechal Dutra (bacia hidrográfica do Piranhas-Assu) 

(Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SERHID,  2014)). 

11 
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3.2 Caracterizacao da espécie em estudo  

 

O mussum, Synbranchus marmoratus (Figura 4) é uma espécie nativa do bioma 

Caatinga, que se destaca pela sua forma característica. Possui corpo cilíndrico, 

alongando, sem escamas, com nadadeiras rudimentares ou até mesmo ausentes. São 

comumente encontrados em lagos, córregos, brejos, pântanos, açudes e rios. Podem 

habitar o interior de cavernas, ou em túnel que eles constroem nas margens dos rios para 

se abrigar comportamento conhecido por “estivação”. 

 Esse comportamento ocorre principalmente na região do semiárido nordestino, 

durante o inicio da estação da seca, com baixo nível da água, quando eles constroem 

túneis, onde se enterram e passam um período de dormência durante a época de 

estiagem até que a chegada da estação chuvosa.  Este túnel, em grande parte apresenta 

um formato sub-horizontal, pode ter vários divertículos, seguidos por uma secção 

vertical que leva ao exterior por uma abertura única (Figura 5) (GRAHAM et al., 1995; 

KENNY, 1995). Embora seu metabolismo diminua muito neste período o peixe 

permanece ativo. Sua pele libera grande quantidade de muco, e assim se mantém 

umedecida, enquanto alterações na fisiologia de órgãos como rins e fígado garantem a 

sobrevivência sem alimentação (ROBINS et al., 1991).  

A respiração diferenciada habilita o mussum a migrar durante a noite de um corpo 

d’agua para outro que esteja próximo, pois consegue sobreviver com adaptações que 

permite o mesmo de respirar fora da água, graças à faringe, o estomago e o intestino, 

altamente vascularizados, que funciona como um pulmão. Quanto à reprodução e uma 

espécie hermafrodita, protogínica diândrica (LO NOSTRO, 2000; BARROS et al., 

2013). 
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Figura 4.  Espécie em estudo: mussum, S. marmoratus, taxonomia e sua distribuição geográfica (pontos amarelos no mapa). Fonte: FISHBASE, 2016 

 

Classe: Osteichthyes 

 Subclasse: Actinopterigii 

  Divisão: Teleostei 

   Superordem: Acanthoptherygii 

    Ordem: Synbranchiformes 

     Família: Synbranchidae 

      Gênero: Synbranchus 

       Espécie: Synbranchus marmoratus 

       Bloch 1795  

(Fonte: NELSON, 1994) 

 

6 cm 
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Figura 5. Representação esquemática do comportamento de estivação realizado por S. 

marmoratus na região do semiárido.  
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3.3 Captura dos peixes  

Inicialmente foram realizadas coletas pilotos dos peixes no açude, com auxílio 

dos pescadores da região que utilizaram covos, que são armadilhas confeccionadas em 

PVC, cilíndricas que medem cerca de 40 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro 

(Figura 6). Devido ao fato de S. marmoratus apresenta um habito bentônico e noturno, 

os covos foram colocados no fundo do açude no final da tarde às 17h e retirados pela 

manhã às 8h.  Depois das amostragens pilotos, foram coletados mensalmente 20 

exemplares de S. marmoratus, no período de julho de 2011 a outubro 2013 

(compreendendo períodos de chuva e de estiagem).  

 Após a captura, os peixes foram transportados em caixas térmicas com gelo para 

o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia do Centro 

de Biociências da UFRN. Em laboratório foram realizadas as medidas de comprimento 

total (cm), peso total (g) e as medidas morfométricas (cm) para a confirmação 

taxonômica da espécie em estudo. Os peixes foram dissecados para identificação do 

sexo, sendo registrado o peso das gônadas e o peso eviscerado (g). 
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Figura 6. Apetrecho de pesca utilizado para a captura dos peixes: a) vista do covo aberto; b) 

vista do covo fechado; c) vista lateral de um covo e d) ilustração do sistema de covos no 

fundo do açude. 
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3.4 Aspectos morfométricos de S. marmoratus 

 Para cada exemplar foram registradas as seguintes medidas morfométricas: 

Comprimento total (Lt): distância entre a extremidade anterior da maxila à extremidade final 

da nadadeira caudal, expressa em centímetros; Peso total (Wt): peso total do exemplar 

expresso em gramas, com aproximação em centigramas, utilizando-se balança de precisão; 

Peso das gônadas (Wg): o peso dos ovários e testículos expresso em gramas, utilizando-se 

balança de precisão; Peso do fígado (Wf): o peso do fígado expresso em gramas, utilizando-se 

balança de precisão. 

 

3.5  Proporção entre os tipos sexuais de S. marmoratus 

Os peixes foram dissecados e as gônadas removidas, pesadas e examinadas para 

identificar os sexos. A proporção foi verificada através da análise de distribuição de 

frequência relativa mensal de machos primários, fêmeas, machos secundários e intersexos. 

 

3.6 Estrutura em comprimento e peso e Relação peso-comprimento 

A estrutura em comprimento e peso dos peixes foram determinadas para as fêmeas e 

machos secundários, com base na distribuição das médias de frequências das classes, cujas 

classes foram agrupadas com intervalos adequados. A relação entre o comprimento e o peso 

total foi calculada a partir da equação de log W = log a + b log L, em que W é o peso total do 

corpo, L é o comprimento total L, a é a constante e b é o coeficiente linear de regressão 

(JOBLING, 2002). Log-log plots foram gerados para remover outliers (FROESE, 2006), e os 

limites de confiança de 95% para o anti-log a e b foram calculados para fêmeas e machos 

secundários.  

 

  3.7 Índice gonadossomático (IGS) 

 

O índice gonadossomático (GSI), que é a relação entre o peso gônadas e o peso total do 

peixe, foi calculado de acordo com Wootton et al. (1978). 

IGS =100 (Wg/ Wt),  onde,  Wg = peso da gônada em gramas; Wt = peso total de cada 

indivíduo. 
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    3.8 Índice hepatossomático (IHS) 

 

O Índice Hepatossomático (IHS) representa a razão entre o peso do fígado (Wf) e o 

peso total (Wt), é demonstrado pela equação sugerida por Wooton et al. (1978): 

IHS = 100 (Wf / Wt) onde, Wf = peso total do fígado; Wt = peso total dos indivíduos no 

instante t. 

   

3.9 Fator de condição (K) 

 

O fator de condição (K) foi calculado usando a equação K = Wt / Lt
b
. Uma única 

equação peso e comprimento (W = Al
b
) foi ajustada para estimar o valor de coeficiente b, 

utilizando-se os dados obtidos a partir de todos os indivíduos coletados (FROESE, 2006). 

onde, Wt = peso total dos indivíduos; Lt = comprimento padrão dos indivíduos; 

b = coeficiente relacionada ao crecimento. 

 

3.10 Comprimentos da primeira maturação sexual (L50)  

 Os comprimentos totais (cm), sexos e estádios de maturidade gonadal dos peixes 

foram utilizados para determinar L50 (onde 50% dos indivíduos apresentam gônadas em 

desenvolvimento). Os valores das frequências relativas foram ajustados em curvas do tipo 

sigmóide, formando pontos correspondentes a 50% (L50) de maturação gonadal 

(VAZZOLER, 1996). 

3.11  Fecundidade, tipo de desova e período reprodutivo 

 

Para estimar a fecundidade (F) foram utilizadas gônadas de (n=12) fêmeas maduras. 

Os peixes foram dissecados e seus ovários retirados, pesados e feita uma incisão longitudinal 

em suas membranas, e colocados em Solução de Gilson por 24 horas para uma completa 

dissociação dos ovócitos. Posteriormente os ovócitos dissociados foram lavados e preservados 

em álcool etílico a 70%.  Foram extraídas sub-amostras de 0,1 grama cada (três réplicas). As 

contagens dos ovócitos das sub-amostras foram feitas utilizando placas de Bogorov e um 

estéreo-microscópio uma ocular micrométrica. A fecundidade total foi estimada por regra de 

três para o peso total dos ovócitos nas gônadas. Fecundidade = [(número de ovócitos maduros 

no fragmento do ovário) x (peso total de ovário)] / (peso do fragmento do ovário).  

O tipo de desova foi avaliado através da medição do diâmetro dos ovócitos (em µm) e 

através da análise histológico do desenvolvimento dos ovócitos em µm (VAZZOLER, 1996). 
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O período reprodutivo foi determinado através da distribuição das frequências relativas (%) 

de cada estádio de maturação das gônadas e a variação da média mensal do índice 

gonadossomático (IGS), considerando os sexos separados (VAZZOLER, 1996). 

 

3.12 Variação de pluviosidade e parâmetros limnológicos 

Os dados de pluviosidade foram obtidos no Departamento de Metereologia e Recursos 

Hídricos da EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A), 

Natal/RN. Os valores dos parâmetros limnológicos das águas do açude, tais como: 

temperatura da água (ºC), oxigênio dissolvido (mgL
-1

), pH e condutividade elétrica (μScm
-1

), 

foram registrados utilizado um Kit Multiparâmetro. 

3.13 Caracterizaçao microscópica das gônadas 

Visando comprovar a época de reprodução, o sexo e o estádio de desenvolvimento 

gonadal do peixe, utilizou-se a análise microscópica das lâminas histológicas, confeccionadas 

a partir de cortes do tecido das gônadas (SMITH et al., 1996). Para a análise histológica, os 

fragmentos (25 mm) das gônadas selecionadas foram fixadas em solução de Bouin durante 12 

a 24 h, lavadas 24h em água corrente para retirar o excesso do fixador e posteriormente foram 

preservadas em álcool 70% e corados pela técnica de Hematoxilina-Eosina (HE). A descrição 

histológica das fases de desenvolvimento ovocitário foi feita utilizando-se a terminologia 

descrita por (WALLACE; SELMAN, 1981). 

 

3.14 Idade e crescimento  

Para determinacao da idade e crescimento foram usados os otolitos de S.marmoratus, 

todos os pares de otólitos (sagitta, lapilli e asterisci) foram removidos inicialmente a partir de 

um intervalo de tamanho dos peixes. O sagitta foram selecionados como o otolito mais 

adequado para a determinação da idade e ambos os otólitos sagital direito e esquerdo foram 

extraídos, porém apenas o direito foi utilizado para análise (n=52 pares) (CAMPANA, 1992). 

Os otólitos foram lavados em água corrente, secos e preservados em recipientes de plástico e 

enviados para o laboratorio do da University of South Florida, FL/USA para posteriores 

análise. No laboratório da College of Marine Science - USF, os otólitos foram limpos com 

técnica específica utilizando (H2O2), posteriormente os otólitos foram separados para a 

confecção de lâminas. Este processo passa por varias etapas dentre elas: inclusão em resina 

epoxy (cortes, escolha do corte e preparação da lâmina), na etapa de inclusão, primeiro foram 
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identificados e marcados nos otólitos a área do core (núcleo), local onde devem ser feitos os 

cortes. 

 A etapa subseqüente consiste em acondicionar os otólitos em moldes de silicone, com 

a mistura de resina epoxy, por 48h, após esse período os blocos foram retirados das formas e 

preparados para os cortes. Foram feitos três cortes (posterior, anterior e core) de 

aproximadamente 0,5 mm de espessura, com o auxilio de uma serra metalográfica de baixa 

rotação (Buehler), os cortes foram montadas numa lâmina de microscópio e poteriormnete 

foram polidos com lixas microabrasivas, usando quatro padrões de espesuras (400, 600, 800 e 

120 μm) sequencialmente. Os anéis foram contados na seção através do core (núcleo), 

utilizando microscópios compostos e luz transmitida. Dois leitores independentes contaram os 

anéis em cada otólitos sem o conhecimento do tamanho do peixe. Se as duas leituras fossem 

diferentes, ambos os leitores lêem o otólitos novamente, para um total de quatro leituras.  

3.15 Testes estatísticos 

Análise de Componentes Principais (PCA) 

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada para a ordenação de cinco 

variáveis ambientais (temperatura da água, concentração do oxigênio dissolvido, pH, 

condutividade elétrica e pluviosidade) em dois eixos fatoriais, com o objetivo de reduzir a 

dimensionalidade dos dados e descrever as relações entre estas variáveis ambientais e o 

período reprodutivo de S. marmoratus. A PCA foi realizada a partir da matriz de correlação 

linear das variáveis ambientais após a transformação logarítmica dos dados. As ordenações 

foram feitas no software XLSTAT 7.5. 

 

Kolmogorov Smirnov (KS) 

O Kolmogorov Smirnov (KS) foi utilizado para confirmar se os dados de comprimento 

total e peso total para machos e fêmeas foram normalmente distribuídos. 

 

Levene 

O Levene foi utilizado para testar a homogeneidade de variância utilizando o programa 

Simastat 3.5. Os dados de comprimento e peso total dos peixes foram logaritmizados (Logn), 

quando houve necessidade, para atender a premissa básica da normalidade. 

 

Teste (t) 
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Para verificar a existência de diferença estatistica entre o comprimento total e peso total 

para machos e fêmeas foi realizado o teste t, ao nível de significância 5%. 

 

Correlação de Pearson (r) 

A correlação de Pearson foi realizada para verificar a relação entre o comprimento total e 

peso total para machos e fêmeas.  

 

Qui-quadrado (χ
2
) 

O teste estatístico do Qui-quadrado (χ
2
) foi aplicado para determinar a diferença 

significativa entre as proporções estabelecidas entre machos e fêmeas, com 5% de 

significância utilizando o programa Statistic 7.0.  

 

Von Bertalanffy  

A curva de crescimento, bem como os parâmetros da curva, foram determinados 

através de um modelo de ajuste não-linear que utiliza um algoritmo interativo  Quasi-Newton 

implementado no programa STATISTICA (StatSoft, 1996), utilizando-se o modelo de von 

Bertalanffy: Lt = L∞[ 1-exp 
–k(t-t0)

] 

 

3.16 Normalização do texto 

 A estrutura do texto, as citações, as referências bibliográficas e a diagramação da 

dissertação foram feitas baseadas no Guia de formatação da Tese do Programa de 

Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os artigos foram elaborados 

conforme as normas das revistas contempladas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados estão sendo apresentados em forma de artigos científicos e um 

capítulo de livro. 

 

Artigo 1. Biologia reprodutiva do peixe mussum, Synbranchus marmoratus Bloch, 

1795 no açude Marechal Dutra, Rio Grande do Norte, Brasil 

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Wallace Silva Nascimento, Andréa Soares 

Araújo, Arrilton Araujo de Souza & Sathyabama Chellappa 

Artigo publicado na Revista: Biota Amazônia (ISSN: 2179-5746) v. 3, n. 1, 2013, p. 

39-47. 

 

Artigo 2. Seasonal changes in condition fator, gonadossomatic and hepatosomatic 

indeces of the protogynousmarbled swawp eel, Synbranchus marmoratus  

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araujo de Souza & Sathyabama 

Chellappa 

Artigo publicado na Revista: Animal Biology Journal (ISSN: 1949-498X) v. 4, n. 1, 

2013, p. 15-25. 

 

Artigo 3.  Reproductive Characteristics and Strategies of Freshwater Fish Species from 

the Semiarid Region of Brazil  

Autores: Sathyabama Chellappa, Wallace Silva do Nascimento, Nirlei Hirachy Costa 

Barros, Andréa Soares de Araújo & Naithirithi T. Chellappa  

Artigo publicado na Revista: Animal Biology Journal, USA.  ISSN: 1949-498X, vol. 

4, no. 2, 2013, p. 85 – 114. 

 

Artigo 4. Histological Aspects of Gonad Development in the Diandric Protogynous 

Sequential Hermaphrodite Fish Synbranchus marmoratus (Osteichthyes: 

Synbranchidae) 

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araújo de Souza, and Sathyabama 

Chellappa.  

Artigo publicado na Revista: Animal Biology Journal, USA. ISSN: 1949-498X, vol. 

3, no. 4, 2012, p. 159 – 172. 

 

 

Artigo 5.  Estudos sobre as táticas e as estratégias reprodutivas de sete espécies de 

peixes de água doce do Rio Grande de Norte, Brasil  

Autores: N. H. C. Barros, L. T. B. Lima, A. S. Araújo, L. L. Gurgel, N.T. Chellappa e 

S. Chellappa. 

Artigo publicado: Revista HOLOS / IFRN, 2016 

 

Título 6. Growth, age and dynamics of gonad development during sex reversal in the 

protogynous fish Synbranchus marmoratus from Brazil 
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Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araújo de Souza Sathyabama Chellappa 

and Ernst B. Peebles 

Artigo enviado para: Journal of Applied Ichthyology 

 

Capitulo de livro 1. Título do capítulo: Histological Aspects of Gonad Development 

in the Diandric Protogynous Sequential Hermaphrodite Fish Synbranchus marmoratus 

(Osteichthyes: Synbranchidae)  

 

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araújo de Souza, and Sathyabama 

Chellappa. Nome do livro: Biology of Semiarid Tropical Fish, pp. 35-48, Ed José Rosa 

Gomes & Sathyabama Chellappa, Nova Science Publishers, New York, USA, ISBN: 

978-1-63117-067-6, 2014. 
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RESUMO 

O presente trabalho verificou as táticas e estratégias reprodutivas de sete espécies de 

peixes de água doce do Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Para peixes de água 

doce, três padrões de estratégias reprodutivas foram propostas: (1) estrategistas de 

equilibrio (K), que são peixes de tamanho corporal grande, primeira maturação tardia, 

desovas repetidas, com longo período de vida e cuidado parental; (2) estrategistas 

sazonais, são peixes de tamanho corporal intermediário a grande, fecundidade 

intermediária a alta e sem cuidado parental; (3) estrategistas oportunistas (r), são peixes 

de pequeno tamanho corporal com primeira maturação precoce, período de vida curto, 

desovas repetidos e com pouco ou nenhum cuidado parental. Os aspectos reprodutivos 

das espécies: cará, Cichlasoma orientale (Kullander, 1983), niquim, Pimelodella 

gracilis (Valenciennes, 1835), curimatã, Prochilodus brevis (Steindachner, 1875), 

jacundá, Crenicichla menezesi (Ploeg, 1991), mussum, Synbranchus marmoratus 

(Bloch , 1795), sardinha de água doce, Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) e 

cascudo, Hypostomus pusarum (Starks, 1913) foram verificados considerando-se o 

tamanho do corpo, proporção sexual, tipo de crescimento, comprimento de primeira 

maturação sexual, aspectos do desenvolvimento das gônadas, fator de condicão, 

fecundidade e tipo de desova. Os resultados indicam que as espécies C. orientale e S. 

marmoratus podem ser considerados como estrategistas de equilibrio K, enquanto C. 

menezesi, P. brevis e H. pusarum podem ser considerados como estrategistas sazonais. 

A espécies P. gracilis e T. angulatus podem ser considerados como estrategista r. O 

presente estudo fornece informações sobre os aspectos reprodutivos dos peixes 

neotropicais de água doce do Rio Grande do Norte, Brasil. 

 

Palavras-chave: Reprodução dos peixes; estratégias reprodutivas; peixes de água doce 

do Rio Grande do Norte; aspectos reprodutivos. 
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Studies on reproductive tactics and strategies of seven freshwater fish species from 

Rio Grande do Norte, Brazil. 

ABSTRACT 

This work determined the reproductive tactics and strategies of seven freshwater fish 

species of Rio Grande do Norte, Brazil. Life history traits of freshwater fish suggest 

three reproductive strategies: (1) Equilibrium strategists (K) involving large fish with 

delayed first sexual maturity and long life); (2) seasonal strategists, fish with médium 

sized body, médium fecundity and without parental care; (3) oportunistic strategists (r), 

involving fish with small sized body, early sexual maturity and short life span. The 

present study verified the body size, sex ratio, type of growth, length at first sexual 

maturity, aspects of gonad development, condition factor, fecundity and type of 

spawning of Cichlasoma orientale (Kullander, 1983), Crenicichla menezesi (Ploeg, 

1991); graceful pimelodella, Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835), Brazilian 

bocachico, Prochilodus brevis (Steindachner, 1875), the marbled swamp eel, 

Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795), the freshwater sardine Triportheus angulatus 

(Spix & Agassiz, 1829) and armoured catfish, Hypostomus pusarum (Starks, 1913). The 

results suggest that the species C. orientale and S. marmoratus could be considered as 

equilibrium strategists (K), while C. menezesi, P. brevis and H. pusarum could be 

considered as seasonal estrategistas. P. gracilis and T. angulatus could be considered as 

oportunistic strategists (r). This study provides information on reproductive aspects of 

neotropical freshwater fish of Rio Grande do Norte, Brazil. 

 

Key words: Fish reproduction; reproductive strategies; freshwater fish of Rio Grande 

do Norte; reproductive aspects. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

‘‘As bacias hidrográficas sob o domínio do semiárido apresentam características 

peculiares, como regime intermitente e sazonal de seus rios, reflexo direto das 

precipitações escassas e irregulares, associadas à alta taxa de evaporação hídrica’’ 

(NASCIMENTO, 2010, p. 1). Esssas condições climáticas exercem importante papel na 

organização e funcionalidade dos ecossistemas aquáticos, onde as espécies presentes 

desenvolvem diversas adaptações para a sobrevivência, que acarretam em competições 

intra e interespecíficas, alterações na estrutura das comunidades, disponibilidade de 

recursos naturais e estratégias reprodutivas (LUNDBERG et al., 1998; MENESCAL, 

2002; ROSA et al., 2004 e 2005; CHELLAPPA et al., 2009). 

A ictiofauna das bacias hidrográficas do semiárido representa o resultado de 

processos ecológicos que determinaram as adaptações das espécies às condições 

climáticas e o regime hidrológico da região. ‘‘A compilação taxonômica dos peixes que 

ocorrem no bioma Caatinga revelou a presença de 240 espécies distribuídas em sete 

ordens’’(BARROS, 2012, p. 5). No Rio Grande do Norte, foram realizados vários 

estudos em relação aos aspectos reprodutivos das espécies de peixes de água doce 

(Tabela 1). Essas pesquisas têm servido de parâmetros para o entendimento dos 

mecanismos que envolvem a perpetuação, manejo e exploração racional das espécies de 

peixes de água doce do Estado. 

A estratégia reprodutiva pode ser definida como um conjunto de características 

que uma espécie deverá manifestar para ter sucesso na reprodução, de modo a garantir o 
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equilíbrio populacional. Para peixes de água doce, três padrões de estratégias 

reprodutivas são propostas: (1) estrategistas de equilibrio (K), que são peixes de 

tamanho corporal grande, primeira maturação tardia, desovas repetidas, com longo 

período de vida e cuidado parental; (2) estrategistas sazonais, são peixes de tamanho 

corporal intermediário a grande, fecundidade intermediária a alta e sem cuidado 

parental; (3) estrategistas oportunistas (r), são peixes de pequeno tamanho corporal com 

primeira maturação precoce, período de vida curto, desovas repetidos e com pouco ou 

nenhum cuidado parental (WINEMILLER & ROSE, 1992; KING; McFARLANE, 

2003; CHELLAPPA et al., 2013). 

‘‘As estratégias reprodutivas dos peixes englobam táticas extremas, que 

permitiram sua adaptação a ambientes nos quais tanto as condições bióticas, como 

disponibilidade de alimento e pressão de predação, quanto às abióticas, como 

temperatura, regime de chuvas, fotoperíodo, oxigênio disponível, dentre outras, variam 

amplamente no espaço e no tempo’’ (ARAÚJO, 2012, p. 16).   

As principais táticas que compõem a estratégia reprodutiva de peixes são: 

tamanho corporal, a relação peso-comprimento, proporção sexual, o tamanho da 

primeira maturação sexual, o desenvolvimento das gônadas, a fecundidade, índice 

gonadosomático (IGS), tipo e época de desova (CHELLAPPA et al., 2009; 

CHELLAPPA et al., 2013). Estudos sobre estratégias reprodutivas são de grande 

interesse, pois além da melhor compreensão da história de vida de diferentes 

organismos podem conduzir a implicações evolutivas permitindo discussões sobre os 

processos reprodutiva ocorridos no passado, que provocaram, em última instância, a 

especiação ictiológica. Estudos sobre a reprodução dos peixes de água doce do Rio 

Grande do Norte é considerada necessária.  

Diante disto, o presente trabalho apresenta as táticas e estratégias reprodutivas de 

sete espécies de peixes de água doce do Estado do Rio Grande do Norte: cará, 

Cichlasoma orientale (Kullander, 1983), niquim, Pimelodella gracilis (Valenciennes, 

1835), curimatã, Prochilodus brevis (Steindachner,1875), jacundá, Crenicichla 

menezesi (Ploeg, 1991), mussum, Synbranchus marmoratus (Bloch , 1795), sardinha de 

água doce,  Triportheus angulatus (Spix; Agassiz, 1829) e cascudo, Hypostomus 

pusarum (Starks, 1913). As táticas reprodutivas foram investigadas a fim de determinar 

suas estratégias reprodutivas.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Local de estudo 

 

A bacia hidrográfica de Piranhas-Assu, RN (Figura 1) está localizada entre 04° e 

08° de Latitude S e entre 36° e 39° de Longitude W, e está totalmente inserida na  

região do semiárido, abrangendo um território de 44.000 km² distribuído entre os 

Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte (CBH, 2014). 

 

→ Inserir Figura 1 

 

2.2 Espécies em estudo 
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Os exemplares dos peixes cará, C. orientale; niquim, P. gracilis; curimatã, P. 

brevis; jacundá, C. menezesi; mussum, S. marmoratus; sardinha de água doce; T. 

angulatus e cascudo, H. pusarum, foram capturados na bacia hidrográfica de Piranhas-

Assu, RN (Figura 2). Foram verificadas suas táticas reprodutivas, tais como, amplitude 

de comprimento total e o peso total, a relação peso-comprimento, tipo de crescimento, 

proporção sexual, primeira maturação sexual, desenvolvimento das gônadas, 

fecundidade, tipo de desova e o período reprodutivo.  

 

→ Inserir Figura 2 

 

2.3 Aspectos reprodutivos 

 

A relação peso-comprimento das espécies de peixes em consideração foi 

estabelecida através da equação potencial, Wt=φLsθ. Os dados de peso (Wt) e 

comprimento total (Ls) foram usados na equação potencial onde; φ é o coeficiente fator 

de condição e θ é o coeficiente angular ou coeficiente de crescimento, que permite 

determinar o tipo de crescimento de cada espécie (JOBLING, 2008; FROESE,1998). A 

proporção sexual foi dada como M:F calculada em relação ao número total de machos / 

número total de fêmeas (VAZZOLLER, 1996). A primeira maturação sexual das 

espécies (L50) foi determinada pela distribuição da freqüência relativa de machos e 

fêmeas adultos em classes de comprimento total (MORENO et al., 2005). Para o cálculo 

do fator de condição (K) das especies, utilizou-se a expressão: K = 100 (Wt / Lpb) 

(FROESE, 2006). Desenvolvimento das gônadas foi realizado através do exame 

macroscópico para a classificação do desenvolvimento gonadal. Fecundidade absoluta 

foi avaliada através do número de ovócitos que uma fêmea irá desovar no período 

reprodutivo. O tipo de desova foi avaliado através da medição do diâmetro dos ovócitos 

(em μm) e também da análise histológico do desenvolvimento dos ovócitos. O período 

reprodutivo foi determinado através da distribuição das frequências relativas (%) de 

cada estádio de maturação das gônadas e a variação da média mensal do índice 

gonadossomático (IGS), considerando os sexos separados (VAZZOLER, 1996). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Peso e comprimento dos peixes  

 

Comprimento total e o peso total para sexos agrupados de Cichlasoma orientale 

(Tabela 1). Foram registrados machos maiores e mais pesados que as fêmeas 

(GURGEL, 2010; GURGEL et al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012B). Quando os 

machos são de maior tamanho, alguns fatores atuam com maior intensidade na seleção 

sexual. Em diversas espécies de peixes, machos maiores tendem a vencer encontros 

agressivos com outros machos, manter territórios de melhor qualidade e obter melhor 

acesso às fêmeas (CHELAPPA et al., 1999; CACHO et al., 2006; CHELAPPA et al., 

2014). 
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O comprimento total e peso total para fêmeas e machos de Prochilodus brevis 

(Tabela 1). As fêmeas atingiram valores de comprimento e peso total maiores que os 

machos (NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 2010; GURGEL et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2012a; NASCIMENTO et al., 2012b). Resultados semelhantes 

foram observados em estudos com a espécie Prochilodus scrofa, em viveiros 

(GODINHO; RIBEIRO, 1985).  

O comprimento total e peso total para fêmeas e machos de Crenicichla menezesi 

(Tabela 1). Os machos são maiores do que as fêmeas (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 

2012; CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014). Geralmente, macho ciclídeos 

são maiores e mais pesados do que as fêmeas, como consequência da evolução 

comportamental em formação de pares e cuidado parental, o que aumenta o sucesso 

reprodutivo (CACHO et al., 2006; CACHO et al., 2007).  

O comprimento total e o peso total para os quatro tipos sexuais (machos 

primários, fêmeas, intersexos e machos secundários) (Tabela 1). Os machos secundários 

foram os mais pesados enquanto os machos primários apresentaram os menores pesos. 

A maior frequência de fêmeas e intersexos estiveram na amplitude de classe de 66 g a 

126 g (DAMASCENO, 2008; BARROS, 2012; BARROS et al., 2012; BARROS et al., 

2013a; BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et al., 2014). 

O comprimento total e peso total para fêmeas e machos de Triportheus 

angulatus (Tabela 1) (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 

2012b;CHELLAPPA et al., 2013). Os exemplares de T. angulatus (11 a 17,4 cm) foram 

relativamente menores do que os exemplares capturados em Porto Velho, Rondônia (7 a 

38 cm) (DORIA; QUEIROZ, 2008) e no Lago Camaleão, Manaus (3 a 25,5 cm) 

(YAMAMOTO et al., 2004) e em lagos da Amazônia Central (7 a 25,5 cm) (PRESTES 

et al., 2010).   

 O comprimento total e peso total para fêmeas e machos de Hypostomus pusarum 

(Tabela 1) (BUENO, 2004; BUENO et al., 2008; PESSOA et al., 2013). Resultados 

semelhantes foram observados em estudos realizados com a mesma espécie, no 

reservatorio de Santo Anastácio em Fortaleza, Brasil (SÁNCHEZ-BOTERO et al., 

2014). 

 

→ Inserir Tabela 1 

 

3.2 Relação peso-comprimento e o tipo de crescimento 

 

O crescimento de machos e fêmeas (sexos agrupados) de C. orientale foi de (θ= 

2,9408), indicando crescimento alométrico negativo, há um incremento corporal maior 

em comprimento do que em peso (GURGEL, 2010; GURGEL et al.,2011; 

NASCIMENTO et al., 2012B).  Para a espécie P gracilis o crescimento foi de θ= 2,827, 

do tipo alométrico negativo, indicando um maior incremento em comprimento do que 

em peso (BARROS, 2009; BARROS et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2012b) Santos 

(2005) estudando a mesma espécie no rio Amambaí, Mato Grosso do Sul (MS), 

registrou um crescimento do tipo isométrico, Portanto, Gurgel e Mendonça (2001) 
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informam que o tipo de crescimento pode estar condicionado a uma resposta adaptativa 

ao ambiente.  

Para C. menezesi, o crescimento de machos e fêmeas (sexos agrupados) foi de 

θ= 2,41, com o crescimento do tipo alometrico negativo (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et 

al., 2012; CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014).  Geralmente, ciclídeos 

macho são maiores e mais pesados do que as fêmeas, como conseqüência da evolução 

comportamental em formação de pares e cuidado parental, o que aumenta o sucesso 

reprodutivo (CACHO et al., 2006; CACHO et al., 2007). Alguns ciclídeos neotropicais 

como Cichla monoculus apresenta dimorfismo sexual, em que os machos exibem uma 

corcunda cefálica durante o período reprodutivo com acumulação de lipídios 

(CHELLAPPA et al., 2003).  

O valor do coeficiente angular de S. marmoratus mostrou que a espécie 

apresenta um crescimento do tipo alométrico negativa (θ = 2, 585), ou seja, um maior 

incremento em comprimento do que em peso. O crescimento do tipo alométrico 

negativo para S. marmoratus, é o mais esperado uma vez que a espécie apresenta o 

corpo alongado ou serpentiforme (DAMASCENO, 2008; BARROS, 2012; BARROS et 

al., 2012; BARROS et al., 2013a; BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; 

BARROS et al., 2014). 

O coeficiente angular de T. angulatus apresentou um valor de θ =1,79, indicando 

que a espécie apresenta um crescimento alométrico negativo (ARAÚJO, 2012; 

ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b;CHELLAPPA et al., 2013). Esse 

resultado indica que há um incremento maior em comprimento do que em peso, que é 

esperado para espécies com formato do corpo alongado e deprimido lateralmente 

(PRESTES et al., 2010). Para T. angulatus resultados semelhantes foram registrados 

(PRESTES et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2012). 

O coeficiente angular de H. pusarum para as fêmeas foi de θ =2,0137, com r = 

0,6345 e para machos foi de θ =2,3418 com r = 0,7260 (BUENO, 2004; BUENO et al., 

2008; PESSOA et al., 2013). A espécie H. pusarum apresenta um crescimento do tipo 

alométrico negativo, ganhando mais incremento em comprimento do que em peso, 

resultado que é esperado para espécies com formato do corpo alongado e deprimido 

(PRESTES et al., 2010). 

 

3.3 Proporção sexual 

 

A proporção sexual de C. orientale foi de 1,5M:1F,  diferindo do esperado (1:1). 

Os resultados mostram uma predominância de machos (60,2%) considerando o período 

de estudo como um todo, no trecho estudado do rio Assu (GURGEL, 2010; GURGEL 

et al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012B). Para P. gracilis a proporção sexual foi de 

1M:1F, (BARROS, 2009; BARROS et al., 2011). Para esta espécie a proporção sexual 

não diferiu significativamente do esperado, porém em fevereiro, o número de machos 

foi superior ao de fêmeas (CANTANHÊDE et al., 2007).  

A proporção sexual de P. brevis observada, foi de 1,2M:1F, diferindo do 

esperado (1:1). Durante o período de estudo, a proporção entre os sexos foi de 60% de 

machos em relação a 40% de fêmeas (NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 2010; 
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GURGEL et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012a). De acordo com Nikolsky (1963), 

esta proporção varia consideravelmente de espécie para espécie, podendo também variar 

na mesma população de um ano para outro. 

 A proporção sexual de C. menezesi foi de 1,3M:1F, com uma ligeira 

predominância do sexo masculino (57,93%) em relação ao sexo feminino (42,07%). No 

entanto, este diferença não foi estatisticamente significativa no nível 5% (χ2 = 2.51) 

(ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2012; CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 

2014). A espécie de C. menezesi apresentou uma razão sexual dentro da esperada, 

mesmo havendo uma leve predominância de machos, já que a diferença não foi 

estatisticamente significativa. 

Um total de 179 indivíduos de S. marmoratus foi capturado e observou-se que a 

população amostrada constituída de quatro tipos diferentes de sexo: machos primários 

(nascido e funcionam como machos; n = 12), as fêmeas funcionais (n = 126), os 

indivíduos intersexos (com ambos os tecidos gonadais machos e femeas; n = 14) e 

machos secundários (fêmeas que sofreran inversao sexual para machos; n = 27). Houve 

um predomínio de fêmeas, durante todo o período de amostragem (χ2 = 57,51; p = 

0,0001) (DAMASCENO, 2008; BARROS, 2012; BARROS et al., 2012; BARROS et 

al., 2013a;BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et al., 2014). 

A proporção sexual de T. angulatus foi de 1M:2F. Nos meses de julho e 

dezembro houve um predomínio de machos enquanto as fêmeas predominaram-nos 

outros meses (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b; 

CHELLAPPA et al., 2013). No presente estudo houve um predomínio de fêmeas para T. 

angulatus fato este também observado para T. trifurcatus no médio rio Araguaia 

(MARTINS-QUEIROZ, et al., 2008). 

A proporção sexual de H. pusarum foi de 1M:1,3 F, sem diferença significativa 

(χ2= 0,8) (BUENO, 2004; BUENO et al., 2008; PESSOA et al., 2013). A proporção 

sexual geralmente não difere, mas pode sofrer variações em diferentes espécies e até 

mesmo na mesma população em diferentes períodos (VINCENTINI; ARAÚJO 2003; 

ARAÚJO et al., 2012b; GURGEL et al., 2012). 

 

3.4 Primeira maturação sexual  

 

Para C. orientale, o tamanho no qual 50% das fêmeas e machos que iniciaram o 

processo de maturação gonadal foi de 7,7 ± 0,97 cm e 7,9 ± 0,77 cm de comprimento, 

respectivamente. A determinação do tamanho mínimo de captura deve ser superior aos 

tamanhos médios de maturação encontrados em C. orientale, como forma de tentar 

garantir que cada indivíduo reproduza pelo menos uma vez antes de sua captura 

(GURGEL, 2010; GURGEL et al.,2011;NASCIMENTO et al., 2012B). 

 O comprimento da primeira maturação gonadal para P. brevis foi de 19,2 ± 0,21 

cm para fêmeas e 18,6 ± 0,07 cm para machos (NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 

2010; GURGEL et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012a). Para a espécie Curimatella 

lepidura (Curimatidae) no reservatório de Juramento, Brasil, comprimento da primeira 

maturação gonadal foi de 7,7 cm para fêmeas e 7,1 cm para os machos (ALVARENGA, 

2006). As fêmeas de C. menezesi atingem a maturidade sexual com 13,8 cm fêmeas e 
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17,5 cm machos (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2012; CHELLAPPA et al., 2013; 

ARAÚJO et al., 2014). As fêmeas de C. menezesi atingem a maturidade sexual mais 

cedo do que os machos, mobilizando suas reservas de energia para o processo 

reprodutivo bem antes dos machos. No Oeste Africano o ciclídeo Chromidotilapia 

guntheri, atingem a maturidade sexual com tamanho igual para ambos os sexos, 

refletindo alocação igual de energia para a reprodução. No entanto, o tempo de 

maturação sexual está intimamente associado com o tamanho do corpo do peixe 

(BOUSSOU, 2010). Para S. marmoratus o tamanho para o qual 50% da população de 

fêmeas exibiram o processo de maturação gonadal foi de 39,5 cm de comprimento total 

e para machos secundários foi de 58,5 cm de comprimento total (BARROS et al., 2012; 

BARROS et al., 2013a;BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et 

al., 2014). 

Para T. angulatus foi observado que o valor estimado para a primeira maturação 

das fêmeas foi de 16,3 cm enquanto e para machos foi de 15,5 cm (ARAÚJO, 2012; 

ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b; CHELLAPPA et al., 2013). Para 

T. angulatus foi observado que as fêmeas maturam primeiro que os machos.  Este 

motivo pode esta relacionada ao fato do L50 e L100 serem valores adaptáveis às 

condições ambientais, disponibilidade de recursos e abundância de espécies 

(VAZZOLER, 1996; GOMIERO et al., 2008). 

 

3.5 Desenvolvimento das gônadas 

A espécie de C. orientale apresentou os quatro estádios de desenvolvimento 

gonadal: imaturo, em maturação, maturo e esgotado ou desovado (GURGEL, 2010; 

GURGEL et al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012B). A utilização de escalas 

macroscópicas contribui para o conhecimento biológico e auxilia na compreensão do 

período reprodutivo das espécies (WEST, 1990). A classificação macroscópica dos 

ovários e testículos de C. orientale sugere que ocorre certa padronização ao longo do 

desenvolvimento gonadal para cada estádio: imaturo, em maturação, maturo e esgotado 

ou desovado (CÂMARA et al.,2002; CÂMARA, 2004; CHELLAPPA et al,2005; 

PANDOLFI et al.,2009).  

A espécie P. gracilis apresentou os três estádios de desenvolvimento gonadal 

para machos e fêmeas: jovem, em maturação e maduro (BARROS, 2009; BARROS et 

al., 2011). A escala de maturidade das gônadas desempenhou importante papel na 

descrição dos fenômenos do ciclo reprodutivo de P. gracilis, contudo, a análise 

histológica é fundamental para uma melhor identificação dos estádios de 

desenvolvimento das gônadas (SANTOS, 2001; CHELLAPPA et al., 2005). A espécie 

P.brevis, apresentou os três estádios de desenvolvimento gonadal para os machos: em 

maturação, maduro e esvaziado, e para as fêmeas apenas dois estádios de 

desenvolvimento gonadal foram identificados: em maturação e maduro. Não foram 

considerados os estádios imaturos e esvaziados, por não ter sido capturado nenhum 

indivíduo fêmea em tais condições (NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 2010; GURGEL 

et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012a). 
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 O estudo macroscópico das gônadas de C. menezesi apresentou os quatro 

estádios de desenvolvimento gonadal para machos e fêmeas: imaturo, em maturação, 

maduro e parcialmente esvaziado (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2012; 

CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014). Estes resultados são consistentes 

com estudos de outros ciclídeos neotropical, como o acará bandeira, Pterophyllum 

scalare (DIAS & CHELLAPPA, 2003), o tucunaré, Cichla monoculus (CHELLAPPA 

et al., 2003), acará disco, Symphysodon discus (CHELLAPPA et al., 2005), e cará, 

Cichlasoma orientale (GURGEL et al., 2011).  

Para S. marmoratus foi detectada a presença de quatro tipos sexuais, os machos 

primários (esse tipo sexual apresenta uma característica de fácil diferenciação sendo a 

única fase em que o órgão reprodutor apresenta-se como um par de testículos); fêmeas 

(o ovário é diferenciado, sendo identificado como um único cordão que se estende por 

praticamente todo o comprimento do corpo); intersexo (indivíduos em transição, a 

gônada é caracterizada pela presença de tecido masculino e feminino) e macho 

secundário (são os indivíduos que sofreram totalmente o processo de inversão sexual a 

partir das fêmeas) (BARROS, 2012; BARROS et al., 2012; BARROS et al., 

2013a;BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et al., 2014). Foi 

realizada uma análise prévia histológica para determinar o intersexo, uma vez que, no 

trabalho, as caracteristicas macroscópicas gonadais dos indivíduos capturados, na 

maioria das vezes, não permitiram a identificação do sexo, exceto em machos primários 

que apresentaram suas gônadas como um par, um lóbulo direito e outro esquerdo. S. 

marmoratus é uma espécie hermafrodita sequencial sucessiva, desenvolvendo o tecido 

gonadal feminino, que é funcionalmente ativo por um ou mais ciclos reprodutivos, e 

logo após sofre um processo de regressão (LO NOSTRO, 2000; BARROS, 2012).  

 Para T. angulatus quatro estádios de desenvolvimento foram encontrados: 

imaturo, em maturação, maduro e parcialmente esvaziado. Para as fêmeas a frequência 

de ocorrência dos estádios de maturação gonadal mostra que o estádio imaturo ocorreu 

nos meses de março e de junho a setembro, o estádio em maturação ocorreu no periodo 

de abril a outubro e o estádio parcialmente esvaziado e maduro ocorreram apenas nos 

meses de março, abril e maio. Para os machos a frequência de ocorrência dos estádios 

de maturação gonadal mostra que estádio imaturo ocorreu no periodo de junho a 

setembro, o estádio em maturação ocorreu nos meses de março a dezembro, o estádio 

maduro e parcialmente esvaziado ocorreu nos meses de março a maio (ARAÚJO, 2012; 

ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b; CHELLAPPA et al., 2013). Para 

Hypostomus pusarum ambos os sexos apresentam quatro estádios de desenvolvimento 

gonadal, sendo: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado (BUENO, 2004; BUENO 

et al., 2008; PESSOA et al., 2013). 

 

 

 

3.6 Fator de condição (K)  
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Para C. orientale as variações temporais do fator de condição (K) demonstraram 

baixa amplitude, onde os maiores valores ocorreram de julho a novembro (K = 0,029 ± 

0,009), e os menores a partir de dezembro (K = 0,026 ± 0,002), com um pico em agosto 

(K = 0,032 ± 0,008) e um valor mais baixo em maio (K = 0,025 ± 0,001). Foi constatada 

uma relação direta entre o fator de condição e o índice gonadossomático, demonstrando 

ser um bom indicador do período de desova desta espécie (GURGEL, 2010; GURGEL 

et al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012b). O fator de condição para P. gracilis, para 

sexo agrupado, apresentou os menores valores no período de março a abril e de agosto a 

setembro, com picos nos meses de janeiro e junho. O fator de condição mostrou um 

declino durante o período reprodutivo, visto que durante esta fase as reservas 

energéticas do corpo são mobilizadas para o desenvolvimento das gônadas, que ocupam 

um grande volume dentro da cavidade abdominal (BARROS, 2009; BARROS et al., 

2011; NASCIMENTO et al., 2012b). 

Para a espécie C. menezesi, os valores de K para fêmeas variando de 1,002 ± 

0,08-2,485 ± 0,01, com uma média de 1,045 ± 0,075, e para machos de 1,05 ± 0,08-

1,478 ± 0,23, com uma média de 1.207 ± 0,14 (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2012; 

CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014). Os baixos valores de K pode ser 

relacionada com a fase pós-reprodutiva, uma vez que há uma redução da sua atividade 

metabólica e consequente declínio na atividade alimentar (SOUZA, 2008 

NORMANDO, 2009). O fator de condição de S. marmoratus para sexos agrupados 

mostrou seu menor valor no mês de agosto e em seguida dois picos, um em dezembro e 

outro em janeiro (DAMASCENO, 2008; BARROS, 2012; BARROS et al., 2012; 

BARROS et al., 2013a;BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et 

al., 2014). O fator de condição pode ser definido como o estado de bem estar do peixe, 

ou seja, como o animal aproveita os recursos disponíveis existentes numa determinada 

época do ano. É frequentemente utilizado como um indicador do período de desova, 

uma vez que neste período a intensidade alimentar pode cessar e o fator de condição 

mostra valores inferiores (CHELLAPPA et al., 1995). 

    O fator de condição das fêmeas de T. angulatus foi menor no mês de março e 

os machos no mês de setembro (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et  al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2012b; CHELLAPPA et al., 2013). O fator de condição 

apresentou valores inversamente proporcionais ao IGS. Estes resultados também 

sugerem que a redução nos valores de K reflete os custos energéticos do processo 

reprodutivo de machos e fêmeas (HUNTINGFORD et al., 2001; GOMIERO et al., 

2010). Os valores médios do fator de condição (K) para H. pusarum foram K = 0,089 ± 

0,008 para machos e K = 0,266 ± 0,034 para fêmeas. Observou-se um leve declínio 

durante o curto período de chuva nos meses de janeiro e fevereiro (BUENO, 2004; 

BUENO et al., 2008; PESSOA et al., 2013). Valores similares aos observados neste 

trabalho foram observados para Leporinus piau (Fowler, 1941), capturado no açude 

Marechal Dutra, RN (SILVA FILHO et al., 2012).   

 

3.7 Fecundidade e tipo de desova  
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A fecundidade média de C. orientale foi 756, 85 ovócitos por lote e indicou uma 

fecundidade proporcional ao seu tamanho corporal (GURGEL, 2010; GURGEL et 

al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012B). Como foram observados ovócitos em 

diferentes tamanhos sugere-se que o mecanismo de desenvolvimento ovocitário seja 

sincrônico em mais de dois grupos, tipo de desenvolvimento que caracteriza desova 

múltipla ou parcelada (VAZZOLLER, 1996). A desova parcelada de C. orientale 

acompanhou o regime pluviométrico da região, portanto a espécie está ajustada e bem 

adaptada às características ambientais da região semiárida (CHELLAPA et al., 2003).  

Para P. brevis a fecundidade absoluta apresentou uma amplitude de 52,512 a 

98,418 ovócitos vitelogênicos, com média de 75,465. A espécie apresentou desova total, 

confirmada através da distribuição de frequência relativa do diâmetro dos ovócitos 

vitelogênicos (NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 2010; GURGEL et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2012a). 

 Muitas espécies de peixes possuem desova parcelada para melhor aproveitar o 

alimento disponível, evitando a competição alimentar na fase larval. Enquanto outras 

espécies de peixes, os ovócitos são liberados em um só lote, caracterizando a desova 

total (LOWE-McCONNEl, 1987). A fecundidade média de C. menezesi apresentou uma 

amplitude de 128 (± 1,41) e 749 (± 31,81), com uma média de 372 (± 10,41) ovócitos 

maduros (ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et al., 2012; CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO 

et al., 2014).  A fecundidade é considerada baixa e a desova é parcial. A fecundidade 

baixa, e um característica das espécies que exibem período reprodutivo prolongado com 

cuidado parental (CHELLAPPA et al., 2003; OLELE, 2010). A fecundidade aumenta 

com o aumento do tamanho do corpo em C. menezesi. Nos peixes, a fecundidade é 

positivamente correlacionada com o tamanho do corpo, devido à disponibilidade de 

energia para a produção de oócitos (PATIMAR &. MOHAMMADZADEH, 2011).A 

fecundidade absoluta de P. rhomboides variou 1096-10 137 ovócitos maduros, com um 

valor médio de 6188 (± 367).  

Para S.marmoratus a fecundidade das fêmeas com o comprimento total médio 

(de 42,5 cm) variou de 311-313 ovócitos maduros, enquanto que o de fêmeas maiores 

de (51 cm) variou de 621 - 627 ovócitos maduros. Os cortes histológicos de ovário de S. 

marmoratus, mostrou a presença de ovócitos maduros e reserva ovogonia que 

caracterizam a desova do tipo total (DAMASCENO, 2008; BARROS, 2012; BARROS 

et al., 2012; BARROS et al., 2013a;BARROS et al., 2013b; CHELLAPPA et al., 2013; 

BARROS et al., 2014). 

A fecundidade absoluta de ovários de T. angulatus variou de 3.072 a 11.000 

ovócitos, sendo a fecundidade absoluta média de 6.648 (± 205). Foi observada desova 

total, uma vez que apresentou células ovocitárias de lotes existentes nos ovários. Os 

ovócitos foram eliminados de uma só vez durante o período de desova (ARAÚJO, 

2012; ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b; CHELLAPPA et al., 2013). 

A fecundidade de T.angulatus foi de 6.648 ovócitos quando comparada com a de T. 

trifurcatus (7.920 ovócitos) apresentou valores próximos, mas quando comparada com 

outros Characiformes como: Astyanax bimaculatus, 31.720 (SATO et al., 2006); 

Oligosarcus robustus, 40.219 (NUNES et al., 2004) é considerada baixa. A fecundidade 

é uma característica específica e está adaptada às condições do ciclo de vida da espécie, 
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variando com o crescimento, densidade populacional, disponibilidade de alimento e taxa 

de mortalidade (BAGENAL; BRAUM, 1978; FAWOLE; ARAWOMO, 2000; SATO et 

al., 2003), no entanto essas característica podem explicar  essa diferença na taxa de  

fecundidade entre as espécies. T. angulatus apresentou desova total, assim o presente 

resultado difere do descrito para T. guentheri, que apresenta desova parcelada 

(GODINHO, 1994).   

 A fecundidade absoluta de H. pusarum, variou de 536 a 1075 (756,85 ± 164,53) 

ovócitos vitelogênicos (BUENO, 2004; BUENO et al., 2008; PESSOA et al., 2013). A 

fecundidade é uma tática reprodutiva específica e está adaptada às condições do ciclo de 

vida da espécie, variando com o crescimento, densidade populacional, tamanho 

corporal, disponibilidade de alimento e taxa de mortalidade, no entanto essas 

características podem explicar essa diferença na taxa de fecundidade entre as espécies 

(WEST, 1990; LOWERRE-BARBIERI et al., 1996; CHELLAPPA et al., 2005). 

 

3.8 Período reprodutivo  

 

Para C. orientale o aumento da relação gonadossomática entre outubro e 

fevereiro reflete um aumento do peso das gônadas, sendo possível inferir que o período 

reprodutivo de C. orientale seja durante esta época, coincidindo com o início do período 

das chuvas e consequentemente a elevação do nível d’água do rio (GURGEL, 2010; 

GURGEL et al.,2011; NASCIMENTO et al., 2012B). Vários estudos sobre a biologia 

reprodutiva de peixes têm apontado o período de cheia como sendo a fase do ciclo 

hidrológico onde a maioria das espécies reproduz-se assegurando aos filhotes maior 

disponibilidade de concentração do oxigênio, minimizando os riscos de predação da 

prole devido ao aumento de abrigos e maximizando a quantidade de alimento 

(VAZZOLLER, 1996; SANTOS, 2006; CHELLAPPA et al., 2009; FAVERO et al., 

2010).  

Para P. gracilis variação mensal do IGS evidencia que machos e fêmeas 

apresentam maior atividade reprodutiva no período de janeiro a maio de 2009, com um 

declínio no mês de junho de 2009 (BARROS, 2009; BARROS et al., 2011). Quando 

relacionado o IGS com a pluviosidade da área de estudo, observa-se que há uma 

correlação positiva. Resultado semelhante foi encontrado para a mesma espécie no rio 

Amambaí, Mato Grosso, onde o IGS apresentou uma correlação positiva com o índice 

pluviométrico (SANTOS et al., 2005). Em relação aos valores de IGS de P. brevis, foi 

observado que as fêmeas apresentaram valores mais elevados do que os machos 

(NASCIMENTO, 2006; GURGEL, 2010; GURGEL et al., 2012; NASCIMENTO et al., 

2012a). Os valores do IGS mais elevados para as fêmeas foram relatados para 

Prochilodus scrofa, demonstrando que o aumento de volume dos ovários durante o 

processo de maturação gonadal ocorre de modo acentuado (GODOY, 1959). Estudos 

com diversas espécies relataram ocorrência de valores mais elevados do IGS no estádio 

maduro e inferiores após a desova (RODRIGUES et al., 1995; AGOSTINHO et al., 

1984).  

Neste estudo o índice gonadossomático mostrou-se adequado como indicador do 

período reprodutivo dessa espécie. Para C. menezesi, os valores de IGS das fêmeas 
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variaram de 0,273 (± 0,01) a 4,584 (± 0,06), com uma média de 2,448 (± 0,74). As 

fêmeas apresentaram maior  IGS nos meses de março a maio e de setembro a novembro. 

Os valores de IGS dos machos variou de 0,136 (± 0,08) a 1,308 (± 0,10), com uma 

média de 0,9192 (± 0,11). Os machos apresentaram maior IGS nos meses de março a 

maio e de julho a setembro. C. menezesi apresentou um período reprodutivo prolongado 

de março a setembro, com picos de março a maio e de julho a setembro (ARAÚJO, 

2012; ARAÚJO et al., 2012; CHELLAPPA et al., 2013; ARAÚJO et al., 2014).  O IGS 

é útil para identificar o período reprodutivo total ou os picos de atividade reprodutiva 

parciais. No entanto, além de IGS, é necessário incluir os resultados de análises 

histológicas das gônadas para interpretar corretamente o período de desova.  

O IGS da espécie S. marmoratus para sexos agrupados apresentou os maiores 

valores nos meses de julho a agosto e nos meses seguintes uma diminuição gradativa 

dos valores mostrando seu menor valor no mês de janeiro (DAMASCENO, 2008; 

BARROS, 2012; BARROS et al., 2012; BARROS et al., 2013a;BARROS et al., 2013b; 

CHELLAPPA et al., 2013; BARROS et al., 2014). 

 A análise mensal, dos valores do índice gonadossomático demonstrou que o 

período reprodutivo foi curto determinado entre os meses de julho a agosto, meses que 

mostraram os valores mais altos. O Índice gonadossomático representa a relação entre o 

peso das gônadas e o peso do indivíduo, e demonstra o estado funcional das gônadas 

através da porcentagem que estas representam do peso do individuo. Este índice pode 

ser considerado como melhor indicador do período de desova (VAZZOLER, 1996). 

A variação mensal média do IGS das fêmeas de T. angulatus apresentou valores 

mais altos no mês de março e os machos no mês de setembro. Os dados da análise do 

IGS e dos estádios de maturação gonadal, sugerem que o período de desova de T. 

angulatus ocorre em março a maio acompanhando o período de chuva da região 

(ARAÚJO, 2012; ARAÚJO et  al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012b;CHELLAPPA 

et al., 2013). Os valores médios mais elevados do IGS de T. angulatus ocorreu no mês 

de março a maio durante o início do período chuvoso. Para T. trifurcatus encontrado no 

médio Rio Araguaia o pico da atividade de reprodução da espécie em questão coincide 

com a época de chuva com alto nível da água, ou seja, de novembro a janeiro fato este 

também observado para outros Characiformes como P. amazonica (MARTINS-

QUEIROZ, 2008). 

Para H. pusarum o menor valor do IGS para os machos foi de 0,483, registrado 

no mês de julho de 2012 e o maior foi 7,502 (3,033±2,0) no mês de fevereiro de 2012. 

O menor valor de IGS para as fêmeas foi de 3,408 em julho de 2011 e o maior de 

10,533(6,200±2,5) em fevereiro de 2012. Foi observado que os valores do IGS de 

fêmeas apresentaram maiores valores no período de precipitação pluviométrica 

(BUENO, 2004; BUENO et al., 2008; PESSOA et al., 2013). Em regiões tropicais, onde 

as variações estacionais de temperatura são pouco significativas, a precipitação 

pluviométrica desempenha um papel decisivo na determinação de ciclos reprodutivos 

(PARSONS et al., 1984; CHELLAPPA et al., 2009).  As fêmeas apresentaram picos de 

IGS em janeiro a abril, indicando o período reprodutivo da espécie, que coincidiu com a 

época chuvosa da região. O período reprodutivo de H. pusarum registrado neste 

trabalho corrobora com os resultados de um trabalho anterior (BUENO et al., 2006). 
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3.9 Estratégias reprodutivas 

 

Os peixes apresentam três tipos de estratégias reprodutivas, K, r e sazonal, dentre 

essas estratégias encontramos um conjunto de táticas (tamanho do corpo, proporção 

sexual, relação peso-comprimento, primeira maturação sexual (L50), estádios de 

desenvolvimento gonadal, fator de condição, fecundidade, tipo de desova e período 

reprodutivo (Tabela 2). 

→ Inserir Tabela 2 

 

4. CONCLUSÃO 

Como se pode verificar nos estudos analisados, a diversidade de táticas e 

estratégias que as diferentes espécies de peixes do bioma Caatinga apresentam são de 

extrema importância para o conhecimento da biología reprodutiva. As informações 

como proporção sexual, relação peso-comprimento, tamanho mínimo de captura, 

desenvolvimento gonadal e fecundidade fornecem subsídios ao gerenciamento 

adequado dos recursos aquáticos, além de servir como base para novos estudos sobre as 

espécies. Os resultados indicam que as espécies C. orientale e S. marmoratus podem ser 

considerados como estrategistas de equilibrio K, enquanto C. menezesi, P. brevis e H. 

pusarum podem ser considerados como estrategistas sazonais. P. gracilis e T. angulatus 

podem ser considerados como estrategista r. C. orientale e S. marmoratus equilibrio K e 

mostram que estão mais adptadas ao clima semiárido. Uma vez que alguns trabalhos 

não providenciam informações completas em relação às táticas reprodutivas de peixes, 

essas conclusões podem ser consideradas preliminares. Contudo, o presente estudo 

fornece informações sobre os aspectos reprodutivos dos peixes neotropicais de água 

doce do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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Figura 1: Área de estudo: Bacia hidrográfica do rio Piranhas–Assu, localizada entre 04° e 08° de 

Latitude S e entre 36° e 39° de Longitude W,  Rio Grande do Norte, Brasil (Fonte: IDEC, 1978). 
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Figura 2: Espécies de estudo capturadas na Bacia hidrográfica do rio Piranhas–Assu, Rio Grande do Norte, Brasil: a) 

cará, Cichlasoma orientale; b) niquim, Pimelodella gracilis; c) curimatã, Prochilodus brevis; d) jacundá, Crenicichla 

menezesi; e) mussum, Synbranchus marmoratus; f) sardinha de água doce,  Triportheus angulatus e cascudo; g) 

Hypostomus pusarum. 
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Tabela 2: Amplitude de Comprimento total Lt (cm) e Peso tota Wt (g) de Cichlasoma orientale, 

Prochilodus brevis, Crenicichla menezesi, Synbranchus marmoratus, Triportheus angulatus e 

Hypostomus pusarum  peixes de água doce do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

 

Espécies Comprimento total Lt 

(cm) 

Peso total Wt (g) 

Cichlasoma orientale 
Lt (sexos agrupados): 1,04 cm a 

14,70 cm (11,44 ± 1,14). 

Wt (sexos agrupados): 12,0 g a 

90,50 g (37,18 ± 13,69). 

Prochilodus brevis 
Lt (fêmeas): 23,0 cm a 30,0 cm 

Lt (machos): 23,5 cm a 28,0 cm 

Wt (fêmeas): 215,6 g a 513,2 g 

Wt (machos): 204,2 g a 322,4 g 

Crenicichla menezesi 

Lt (fêmeas): 11,38 cm a 19,5 cm 

(14,8 cm ± 2,70).   

Lt (machos): 12,64 cm a 17,2 cm 

(16,2 ± 2,69). 

Wt (fêmeas): 12,0 g a 90,50 g 

(37,18 ± 13,69). 

Wt (machos): 32,4 g a 79,22 g 

(54,6 ± 13,64). 

Synbranchus marmoratus 

Lt (machos primários): 22 cm a 

32 cm (26,3 ± 3,95); (fêmeas): 

22 cm a 56 cm (43,9 ± 6,85); 

(intersexos): 37 a 56 (49,3 ± 6,7) 

cm e (machos secundários): 45 

cm e 68 cm (57,0 ± 4,9). 

Wt (machos primários): 6 g a 50 g 

(21,61 ± 16,94); (fêmeas): 9 g a 

210 g (101,4 ± 44,5); (intersexos): 

55 g a 222 g (148,3 ± 48,3) e 

(machos secundários): 32 g a 327g 

(203,0 ± 70,3). 

Triportheus angulatus 

Lt (fêmeas): 14,52 cm a 15,9 cm 

(14,10 ± 3,731). 

Lt (machos): 12,33 cm a 15,85 

cm (13,60 ± 0,409). 

Wt (fêmeas): 27,17 g a 39,66 g 

(30,26 ± 10,29). 

Wt (machos): 28,25 g  a 40,62 g 

(32,94 ± 10,93). 

Hypostomus pusarum 

Lt (fêmeas): 22.0 cm a 29.0 cm 

(25.8 ± 1.7). 

Lt (machos): 22.5 cm a 30.0 cm, 

(26.6 ± 1.8). 

Wt (fêmeas): 102.0 g a 290.5 g 

(189.9 ± 39.5). 

Wt (machos): 101.0 g a 332.0 g 

(194.7 ± 42.9). 
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Tabela 2: Táticas e Estrátegias reprodutivas de peixes de água doce do Estado do Rio Grande do 

Norte.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

118 



118 

 

 

 
Artigo 6 

 
 

 Growth, age and dynamics of gonad development during sex reversal in the 

protogynous fish Synbranchus marmoratus from Brazil 

 

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araújo de Souza Sathyabama Chellappa 

and Ernst B. Peebles 

 

Artigo enviado para: Journal of Applied Ichthyology 

 

 

Growth, age and dynamics of gonad development during sex reversal in the 

protogynous fish Synbranchus marmoratus from Brazil 

 

Nirlei Hirachy Costa Barros
1
, Arrilton Araújo de Souza

1
, Ernst Bryan Peebles

2
* and 

Sathyabama Chellappa
3
* 

 

1
Postgraduate Programe in Psychobiology, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Av. Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59.072-

970 Brazil 

E-mail:nirleyhirachy@hotmail.com; arrilton@gmail.com 

2
College of Marine Science, University of South Florida, 140 Seventh Avenue South, 

St. Petersburg, FL, 33701, USA  

E-mail: epeebles@mail.usf.edu 

3
Department of Oceanography and Limnology, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Mãe Luiza, s/n, Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59.014-100 Brazil 

*Shared Senior Co-authorship 

E-mail of corresponding author: epeebles@mail.usf.edu 

 

ABSTRACT 

 

This study provides information regarding growth, age and dynamics of gonad 

development during sex reversal in the marbled swamp eel (Synbranchus marmoratus, 

Osteichthyes: Synbranchidae), a diandric hermaphrodite. From July, 2013 to June, 

2014, 288 individuals were captured from northeastern Brazil, consisting of primary 

males (n=18), females (n=197), transitional individuals (n=30) and secondary males 

(n=43). Morphological and histological comparisons of gonads identified four sex types 

during the first four years of life. Primary males were smallest, ranging from 18 to 32 

cm total length (26.3±3.95). Females were numerically dominant throughout the one-

year sampling period and ranged from 20 to 60 cm (43.9±6.85). Transitional individuals 
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ranged from 32 to 60 cm (49.3±6.7), and secondary males ranged from 46 to 74 cm 

(57±4.9). Weight gain throughout life was negatively allometric. The age of all 

collected fish varied from 0.5 to 5+ yr. The age of primary males varied from 0.5 to 1 

year, females varied from 1 to 2 years, and transitional individuals varied from 3 to 4 

years, when sex reversal occurred. The largest and oldest eels were secondary males 

aged 4 to 5+ years. About 50% of the females were sexually mature at 43.5 cm and the 

secondary males were mature at 58.5 cm. During the process of sex reversal, the adult 

female experiences conspicuous histological changes as ovarian tissue becomes 

completely replaced by testicular tissue. Given the length of time required for 

individuals to attain secondary male status, this species appears to be particularly 

vulnerable to over-exploitation. 

 

Keywords: Synbranchus marmoratus, sagittal otoliths, age, sex reversal 

 

INTRODUCTION 

 

Fish may either be simultaneous or sequential hermaphrodites. Both sexes are 

functional in simultaneous hermaphroditic fish, although this condition is not common 

among teleosts (Reinboth, 1983). Sequential hermaphrodites, in contrast, are relatively 

common among teleosts, and the modality of sex reversal may be spontaneous or 

controlled by genetic, physiological or behavioral factors (Sadovy and Shapiro, 1987). 

Sequential hermaphroditism occurs as protandry or protogyny. Protandrous species 

change sex from adult male to female, whereas protogynous species change sex from 

adult female to male. Protogynous species may be either monoandric, where individuals 

are born and function as males throughout life, or diandric, where two types of males 

occur. Primary males function as males throughout life, and secondary males start adult 

life as females and later undergo sex reversal to become males (Reinboth, 1983; Barros 

et al., 2013). The marbled swamp eel, Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 

(Synbranchiformes: Synbranchidae), a native of the inland waters of the semiarid region 

of Brazil (Nelson, 1994; Britski et al., 1999; Nascimento et al., 2011), is a diandric 

species with both primary and secondary males (Lo Nostro and Guerrero, 1996; Barros 

et al., 2013). 

Sex allocation theory provides explanations for sex change in terms of which 

species should do it, and in what direction it should be, male-to-female or vice versa 

(Charnov, 1982; Allsop and West, 2003). The general idea is that sex change is 

favoured when (a) the reproductive value of an individual is closely related to its age or 

size, and (b) the relationship is different between sexes. In this case, selection favours 

genes that cause an individual to first be the sex whose reproductive value increases 

more slowly with age and then change to the other sex at a later stage. Although this 
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theory has been quite successful, tests of the point at which sex change should occur 

and the consequences for population sex ratios have generally been qualitative and not 

quantitative (Charnov, 1982; Charnov and Bull, 1989). 

 

The present study provides information of the type needed for quantitative tests 

of sex allocation theory. We provide information on size structure, age, growth, gonad 

transformation, and the age and size of female transition to secondary males. Not only 

do these parameters support a theoretical basis for diandric hermaphrodism in S. 

marmoratus, variation in these parameters should be useful for future investigations of 

the plasticity of sex reversal in fish, in general. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Sampling 

 

Fish sampling was carried out on a monthly basis from July, 2013 to July, 2014 

in the Marechal Dutra Reservoir (6° 26’ 24’’S and 36° 38’ 00’’W), located in 

northeastern Brazil. Fish were captured with the help of local fishermen, who used 

artisanal fishery traps, locally known as “covos”. Captured fish were numbered, 

measured, weighed and used for morphometric measurements to confirm taxonomic 

identity (Britski et al., 1999). 

Length-weight relationship  

Total length (TL ±1 cm) and total body weight (W ± 1 g) of fish were recorded. 

The ratio of the different sex types was calculated using the total number of individuals 

captured (the method used for sex identification is discussed below). Variations in the 

sex ratio were analyzed using the chi-square (χ
 2

) test at a significance level of p<0.05. 

The total length-weight relationships of females and secondary males were estimated 

from the equation log W = log a + b log L, where W is total body weight, L is total 

length, a is the intercept and b is the slope of the linear regression (Jobling, 2002). Log-

log plots were generated to remove outliers (Froese, 2006), and 95% confidence limits 

for anti-log a and b were calculated for females and secondary males. A t-test was 

performed to confirm whether b departed from the isometric value 3. A single weight-

length equation (W=aL
b
) was fitted to estimate the value of coefficient b, using data 

obtained from all individuals collected (Froese, 2006). 
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Age and growth estimation through otolith analysis  

Initially, all pairs of otoliths (lapilli, sagittae and asterisci) were removed from 

fish of different size. The sagittae were selected as most suitable for age analysis based 

on resolution quality and the regularity of microstructural patterns. Only the right 

sagittae were used for age analysis (Campana, 1990). A total of 52 right sagittal otoliths 

from primary males (n=3), females (n=33), transitional individuals (n=8) and secondary 

males (n=8) were analyzed at the College of Marine Science, University of South 

Florida, USA according to the methods of Chilton and Beamish (1982). All otoliths 

were read at 40x magnification using a stereomicroscope coupled with a video camera 

and computer monitor. The adjustment in the accuracy of readings was performed 

according to the calculation of average percent error established by Beamish and 

Fournier (1981). The growth curve and associated parameters were determined by 

nonlinear fit to the von Bertalanffy growth function, Lt = L∞[1-exp
–k(t-t0)

], executed 

using a quasi-Newton algorithm in STATISTICA StatSoft. 

 

Morphological and histological examinations of gonads of females and transitional 

individuals 

 

The location and general aspects of the gonads were recorded, and stages of 

reproductive maturity were determined using a macroscopic staging system. The 

macroscopic characteristics used for sex differentiation were based on the external 

morphology of the gonads, such as the size, form, coloration, presence of blood 

vascularization, presence of visible oocytes and the amount of coelomic space occupied 

by the gonads. The gonads of mature females and transitional individuals selected for 

histological procedures (n= 40) were fixed in Bouin solution for 12 to 24 h, washed for 

24 h in water and preserved in 70% ethyl alcohol. The ovaries were later embedded in 

paraffin wax, sectioned at 3-5 μm thickness, and stained with Harris hematoxylin and 

eosin (Smith et al., 1996).  

In order to avoid possible variation in the developmental stage of oocytes due to 

their position within the ovaries, histological examinations were carried out on sections 

from the anterior (cephalic), middle (central), and posterior (caudal) regions of 40 

ovaries from different developmental stages. These data were later compared in order to 

determine whether samples taken from mid-section of the ovary were representative of 

oocyte development (Yoshida, 1964). Histological verification indicated that gonads 

were at the same stage of maturation throughout the gonads. Subsequently, only a 
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central transverse section was prepared for each gonad (n= 40). Stages of gonad 

maturation were determined using a compound microscope coupled with a video 

camera and computer monitor. Oogenesis staging terminology followed Wallace and 

Selman (1981). 

 

RESULTS  

 

Length-weight relationship and type of growth 

The entire collection of S. marmoratus (n=288 individuals) consisted of primary 

males (born as males and functionally male; n=18), functional females (n=197), 

transitional individuals (both male and female gonadal tissues present; n=30) and 

secondary males (former females; n=43). Primary males ranged 18-32 cm TL 

(26.3±3.95). There was a predominance of females during the entire, one-year sampling 

period (χ
2
=57.51; p = 0.0001). Females ranged 20-60 cm (43.9± 6.85), transitional 

individuals ranged 32-60 cm (49.3±6.7), and secondary males ranged 46-74 cm 

(57±4.9). Secondary males had the largest body lengths and primary males had the 

smallest. The highest frequency of females and transitional individuals was in the range 

42-52 cm (Figure 1). The total length-weight ratio was represented by the mean values 

of functional females and secondary males. The angular coefficient indicated negative 

allometry (weight-length b = 2.59); individuals with slim bodies had more growth in 

total length than in weight (Figure 2).  

 

Age estimation through otolith analysis  

Sagittae measured 6.0-10.0 mm along their longest axis. On the inner side, 

irregular calcium-carbonate deposition obscured the view of growth rings. The otoliths 

had a flat profile on the inner face with a convex outer face. The inner face was 

rhomboidal with a crenulated border and a median rostrum (Figure 3). Clear rings 

became visible after sectioning (400 to 1200 µm in width), particularly in the area of the 

third to fifth rings. The first and second rings were very close to the core and were more 

difficult to discriminate. Estimated ages ranged 0.5 to 5+ yr (Figure 4).  

The aging procedure identified six age classes (Figure 5). The age of primary 

males ranged from 0.5 to one year, females ranged from one to two years, and 

transitional individuals ranged from three to four years (Table 1). Sex reversal occurred 

at an age of three to four years within the length range of 28 to 48 cm. Secondary males 

were older and larger, with age varying from four to more than five years, and were the 
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only representatives in the largest length class (58 to 68 cm, Figure 5 and Table 1). The 

von Bertalanffy model indicated a relatively slow growth rate (Figure 6). 

 

Morphological and histological changes that occur in the gonads of mature females 

and transitional individuals during sex reversal 

Females had an unpaired single ovary that was long and cylindrical with 

rounded edges. The unpaired ovaries of young females were translucent, ribbon-like, 

and occupied a space less than 1/3 of the coelomic cavity. In the maturing stage, the 

ovary was well irrigated by blood vessels, was reddish to deep pink in color, and was 

larger in terms of its dimensions and its relative size within the coelomic cavity. The  

mature ovary was larger still, occupying almost all the available space of the coelomatic 

cavity, and was yellowish orange in color with large oocytes visible throughout the 

entire ovary.  

The ovary of mature females was devoid of the medular zone and was covered 

by túnica albuginea consisting of conjunctive tissue and blood vessels. In the ovigerous 

lamellae, either germinative cells or oocytes in different phases of development were 

present. The ovarian stroma partly consisted of a prominent extravascular space at the 

periphery of developing oocytes. The vitellogenic oocytes had large quantities of yolk 

globules, the nucleus was smaller than in earlier stages, the nucleolus was randomly 

distributed, and the zona pelucida was narrow. In the ovary of mature functional 

females, atretic vitellogenic oocytes were observed with a characteristic irregular 

outline and detached zona pelucida. The nucleus was disorganized and had begun 

migrating towards the periphery (Figure 7). 

Transitional individuals originate from females when they enter the sex reversal 

phase. In the unpaired cylindrical ovary, there were dense groups of cells, white to pale 

yellow in color, indicating cellular disorganization with the first appearance of testicular 

tissue. In the process of sex reversal, testicular tissue replaces the female germinative 

tissue. This phase was characterized by the presence of primary oocytes with cortical 

alveoli and several vitellogenic oocytes. There were a small number of oocytes 

undergoing absorption. The detachment of the zona pellucida was observed in the 

atretic oocytes, forming an extravascular space. The gonad showed a large proliferation 

of Leydig cells and migration of myoid cells. There was an invasion of male tissue at 

the periphery of the ovigerous lamellae between the female germ cells, which were still 

present at the periphery. In this initial phase, melano-macrophagic centres began to 
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appear. These centers were pigmented cell aggregates or black spots, which occurred 

next to germ cells. These centers are mainly responsible for the removal or phagocytosis 

of cellular debris (Figure 8). 

Later, this phase was characterized by having few oocytes and practically all of 

them in the process of vitellogenic atresia were being gradually absorbed. Male tissue 

occupied almost 75% of the gonad. Melano-macrophagic centres and atretic oocytes 

became more numerous than in the previous phase. The main feature of this stage was 

the presence of cysts with male cells in various stages of development that were visible 

as clusters with spermtocytes (Figure 8). 

In the final phase, the gonad was without vitellogenic oocytes and some atretic 

oocytes were visible throughout. All the space formerly occupied by oocytes was filled 

with male tissue. The presence of many spermatocysts and spermatocytes, as well as the 

presence of lobes devoid of sperm, were characteristic of this phase. The presence of 

melano-macrophagic centres was reflected the removal of cellular debris from the 

former ovary (Figure 8). 

DISCUSSION 

 

Length-weight relationship, type of growth and age  

Protogynous species are more susceptible to overfishing because they need to 

reach a maximum size for sex reversal. If the fishing pressure does not permit 

individuals to reach the required size for sex reversal, it could threaten the entire stock. 

An appreciable predominance of females of S. marmoratus was observed during this 

study, differing from a study in Argentina where male predominance was observed 

(53.3%) followed by females (36.9%) (Lo Nostro and Guerrero, 1996). This was likely 

due to alteration of the sex ratio by differences in growth rate, selective fishing or 

differences in the social organization of the two populations (Edwards, 1998; Vicentini 

and Araújo, 2003). The maximum recorded body length for S. marmoratus is 100 cm 

(Britski et al. 1999), but most studies describe populations of smaller individuals. In the 

present study, the secondary males (the largest sex type) measured 60 to 68 cm. In the 

River Alto Uruguai, Brazil, S. marmoratus length was reported to range 33 to 49 cm 

(Oliveira and Zaniboni-Filho, 2009). In the hydrographic basin of River Tibagi, Brazil, 

individuals were described as having a mean length of 59 cm (Shibatta, 2003).  

The length-weight relationship provides an index frequently used as an 

important tool in fish biology and ecology. With the aid of this relationship, the type of 
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growth could also be analyzed by considering the coefficient of allometry (Leis, 1981). 

S. marmoratus had negative allometric weight gain, which is expected since it has a 

serpentine morphology. The coefficient of allometry can vary within the same species 

since the variables used for calculations are subjected to environmental differences, 

such as availability of resources and/or changes in biotic as well as genetic factors.  

Analysis of otolith growth has been employed by others to investigate the 

mechanism of sex change (Campana, 1990; Secor and Dean, 1992). In S. marmoratus, 

the size of sagittal otoliths varied from 6 to 10 mm. Since only secondary males had 

large otoliths, this could be related to the "growth effect”, in which the otoliths of 

rapidly growing individuals are smaller than those of slowly growing ones (Reznick et 

al., 1989; Campana, 1990; Secor and Dean, 1992; Munday et al., 2004). This suggests 

that those mature females that became secondary males were growing faster than the 

younger females.  

Ovarian maturation and sex transition 

 

During the process of sex reversal, adult female S. marmoratus undergo several 

specific internal changes where the ovarian tissue is completely replaced by male tissue. 

In some labrids, the process of sex reversal occurs in individuals prior to sexual 

maturity (Carruth, 2000). The gonads of transitional individuals are very characteristic 

because they have a relatively predictable disorganization in gonad architecture, mass 

degeneration of female germ cells, the presence of melano-macrophagic centers and 

invasion of interstitial tissue by male germ cells. In the later phases of transition, cysts 

containing spermatogonia appear at the edges of the ovigerous lamellae, which give rise 

to spermatozoids. A similar histological pattern was also found in the Asian swamp eel, 

Monopterus albus (Liem, 1963). The presence of melano-macrophages observed during 

the transitional phase of S. marmoratus (related to the absorption and removal of tissue 

and cellular debris) has also been observed by others (Sadovy and Shapiro, 1987; Asoh, 

2005). In transitional individuals, the sex reversal is characterized by the gradual 

decrease in female activity and degeneration of ovarian germ cells. At the end of this 

process, there is an increase in spermatogenic activity, and secondary males become the 

end products of the sex reversal. Similar cellular structures were encountered in other 

protogynous, diandric species such as the damselfishes Dascyllus trimaculatus (Asoh 

and Kasuya, 2002), D. carneus (Asoh and Yoshikawa, 2003) and D. flavicaudus (Asoh, 

2004). 
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Age at sex reversal 

The present study suggests that sex transition of female S. marmoratus occurs 

between three to four years of age. Sex ratios shifted from exclusively female (age-2 

year class) to predominantly transitional individuals (age-3 year class) with increasing 

size and age. As such, the sex transition in S. marmoratus is related to age, maturity and 

body size of the females. The transitional stage individuals observed had gonads that 

contained both degenerating ovarian tissue and developing testicular tissue. The 

secondary males were the largest and oldest individuals (age-5 year class) in the 

population. Petracchi and Guerrero (1999) reported finding an eleven years old S. 

marmoratus. Probably the 11-yr-old fish was exceptional, however, in this study 

individuals older than 5+ were not found.  

 

 

CONCLUSION 

 

Management decisions based on length and age at maturity of females should 

more appropriately focus on the size and age at sex transition, and all females should be 

included in estimates of spawning stock biomass. If the fishing pressure does not permit 

females to reach the required age and size for sex reversal, it could threaten the entire 

stock. 
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Figure 1. Absolute frequency of occurrence and total length classes of the four different 

sex types of Synbranchus marmoratus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 



130 

 

 

 
 

Figure 2. Results of regression of weight on length for Synbranchus marmoratus, all 

sex types combined.  
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Figure 3. Whole sagittal otoliths of Synbranchus marmoratus viewed as a) internal face 

with cauda identified (black line and asterisks) and b) external face. 

 

 

 

Figure 4. Photomicrographs (40x magnification) of a) transverse section of a 

Synbranchus marmoratus sagittal otolith, and b) the same section with annuli indicated 

(white lines, black numbers). 
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Table 1: Age-class composition of primary males, females, secondary males and 

transitional individuals of Synbranchus marmoratus. 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 5. Age composition for the four sex types of Synbranchus marmoratus.  

 

 

 

 

Sex  

Number of fish by age class (years) 

Total 0,5 1 2 3 4 5 

Primary males 2 1 - - - - 3 

Females - 8 22 3 - - 33 

Transitional individuals - - - 6 2 - 8 

Secondary males - - - - 1 7 8 

Total  

      

52 
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Figure 6. Von Bertalanffy growth curve for Synbranchus marmoratus, all sex types included 

(n=52; p < 0.05). 
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Figure 7. Photomicrographs of histological preparations from a cross-section of the 

gonad of a female Synbranchus marmoratus. a) Oocytes/structures including an oocyte 

nucleus (n), zona pellucida (ZP), cortical alveoli (Ca), a primary growth oocyte (POC), 

a vitellogenic oocyte (VOC), and extravascular space (EVS); b) a more detailed view of 

a vitellogenic oocyte; c) oocytes/structures at different stages of development, including 

atretic oocytes (AVO) and chromatin nucleoli (ii); and d) a more detailed view of an 

atretic oocyte (AVO). 
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Figure 8. Photomicrographs of histological preparations from a cross-section of the 

gonad of a transitional Synbranchus marmoratus (a) during the initial phase of 

transition: vitellogenic oocytes (VOC), primary growth oocytes (POC), cortical alveoli 

(Ca), male tissue (MT), lamellae between the oocytes (OL), extravascular space (EVS), 

zona pellucida (ZP), melanomacrophage centers (MMC); (b) and (c) during the 

intermediate stage of transition: vitellogenic oocytes (VOC), ovarian lumen (LS), 

oocytes in primary growth (POC), ovarian lumen (LS), melanomacrophage centers 

(MMC), atretic bodies (A), sperm (SP), male tissue (MT), spermatocytes (PSC); (d) and 

(e) during the final phase of transition: spermatocytes (PSC), zona pellucida (ZP), lobe 

of the lumen devoid of sperm (LL), melanomacrophage centers (MMC), sperm (SP). 

 

 

136 



136 

 

 

Capitulo de livro 1 

 

Título do capítulo: Histological Aspects of Gonad Development in the Diandric 

Protogynous Sequential Hermaphrodite Fish Synbranchus marmoratus (Osteichthyes: 

Synbranchidae)  

Autores: Nirlei Hirachy Costa Barros, Arrilton Araújo de Souza, and Sathyabama 

Chellappa.  

Nome do livro: Biology of Semiarid Tropical Fish 

Páginas: pp. 35-48 

Editores: José Rosa Gomes & Sathyabama Chellappa   

Publisher: Nova Science Publishers, New York, USA 

ISBN: 978-1-63117-067-6 

Ano de Publicação: 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 



137 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 



152 

 

 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

Os estudos realizados sobre a estratégia de inversão sexual do peixe mussum, 

Synbranchus marmoratus (Osteichthyes, Synbranchidae), permitiram as seguintes 

conclusões preliminares: 

 

 S. marmoratus apresenta no seu ciclo reprodutivo indivíduos que mostram quatro tipos 

sexuais na sua população, os machos primários, as fêmeas, os intersexos e os machos 

secundários, portanto é caracterizado como um hermafrodita sequencial protogínico 

diândrico. Sua modalidade de reprodução é adaptada para sobreviver na região 

semiárida;  

 

 Os machos primários nascem e completam seus ciclos reprodutivos como machos, 

enquanto os machos secundários são fêmeas que sofrem inversão sexual. Os machos 

secundários são maiores e mais pesados que os outros indivíduos da população, 

mostrando que o processo de inversão sexual está relacionado com a maturidade das 

fêmeas; As fêmeas de S. marmoratus foram mais frequentes entre os quatro tipos 

sexuais. Os intersexos são indivíduos que apresentam tecido masculino e feminino nas 

suas gônadas.  

 

 S. marmoratus não apresenta dimorfismo sexual e os sexos so podem ser determinados 

apenas através dos estudos histológicos; 

 

 A relação peso-comprimento da espécie mostrou correlação positiva indicando um 

crescimento alométrico negativo; sendo o mais indicado para a espécie do com o 

formato do corpo serpentiforme; 

 

 Os índices gonadossomático e hepatossomático da espécie indicam que seu período 

reprodutivo ocorre no final da estação chuvosa; 

 

 S. marmoratus, apresenta a estratégia reprodutiva de equilíbrio (K), que é associada 

com seu tamanho do corpo consideravelmente grande, a primeira maturação sexual é 

137 138 



152 

 

 

tardia, baixa fecundidade, desova total e a época de reprodução coincide com o início da 

estação chuvosa, que provavelmente resulta em maior sobrevivência dos jovens; 

 
 Sendo protogínico, S. marmoratus se torna suscetível à sobrepesca, uma vez que precisa 

chegar ao tamanho máximo para reversão sexual. Se a pressão da pesca é alta a espécie 

não pode atingir o tamanho necessário para a reversão sexual, que poderia ameaçar todo 

o estoque; 

 

 A idade em que ocorre inversão sexual de fêmea para macho secundário, é entre quatro 

e cinco anos; 

 

 A evolução reprodutiva nessa espécie ocorreu com finalidade de repor os machos na sua 

população, para estabelecer um equilíbrio sexual. Portanto, as fêmeas maduras adotaram o 

mecanismo de inversão sexual gerando os machos secundários. 
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INTRODUÇÃO: Os Peixes teleósteos apresentam uma grande variabilidade em 

relação aos mecanismos de reprodução, podendo ser encontrados desde espécies 

gonocóricas (sexos separados) e espécies hermafroditas (indivíduos com ambos os 

sexos) (Devlin & Nagahama, 2002). O hermafroditismo encontrado nos peixes pode ser 

simultâneo ou sequencial. No hermafroditismo simultâneo o indivíduo apresenta ambos 

os sexos funcionais ao mesmo tempo, porém essa modalidade não e comum entre os 

teleósteos. No hermafroditismo sequencial ocorre uma inversão sexual, podendo ser um 

evento espontâneo nas espécies e ou controlado por fatores genéticos, fisiológicos e 

comportamentais.  

O hermafroditismo sequencial pode variar de duas maneiras, sendo, protândrico 

ou protogínico. No hermafroditismo protândrico a mudança de sexo ocorre de macho 

para fêmea, enquanto no protogínico a mudança de sexo acontece de uma fêmea para 

um macho. Dentro do hermafroditismo protogínico as espécies podem apresentar dois 

padrões relacionados aos machos, sendo a monoandria (indivíduos que nascem e 

funcionam como machos a vida toda) e a diândria (indivíduos machos primários, que 

nascem e funcionam como machos a vida toda; machos secundários, que nascem como 

fêmeas e mais tarde sofrem inversão sexual para se tornar macho) (Reinboth; Brusle-

Sicard, 1997).  

O peixe mussum, Synbranchus marmoratus (Bloch 1795) apresenta o corpo 

serpentiforme sem escamas que é um hermafrodita sequencial, protogínico diândrico, 

apresentando quatro tipos sexuais em sua população: machos primários, fêmeas, 

intersexos e machos secundários (Lo Nostro; Guerrero, 1996). 

 

OBJETIVOS: O objetivo do presente estudo foi verificar as características 

morfológicas que diferenciam os tipos sexuais e as alterações histológicas que ocorrem 
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nas gônadas durante o ciclo reprodutivo de S. marmoratus da região semiárida do 

Brasil. 

 

MATERIALS E MÉTODOS: Os espécimes de S. marmoratus foram capturados 

durante o período de julho de 2010 a julho de 2011, no açude Marechal Dutra, Rio 

Grande do Norte, Brasil (6° 26 '24'' S e 36° 38' 00 ''W). Os exemplares foram medidos 

(cm) e pesados (g). As analises macroscópicas foram utilizadas para a identificação 

sexual dos indivíduos. Para as analises histológicas foi utilizado o método de Smith et 

al., 1996. 

 

RESULTADOS: Dos 169 espécimes de S. marmoratus capturados, foram identificados 

machos primários (n=2), fêmeas funcionais (n=126), indivíduos de intersexo (n=14) e 

machos secundários (n= 27). Machos primários não sofrem reversão sexual, 

permanecendo macho durante vida toda, apresentam as gônadas como dois cordões. As 

fêmeas nascem e permanecem como fêmeas durante vida toda, apresentam um ovário 

ímpar. Intersexo são indivíduos na fase transacional da fêmea para macho, quando a 

gônada única é caracterizada pela a presença de tecidos masculinos e femininos. 

Machos secundários são indivíduos que sofreram o processo de inversão sexual a partir 

das fêmeas, com a gônada ímpar. Características histológicas que ocorrem nas gônadas 

durante o ciclo reprodutivo:  

Os testículos do macho primário foram cercados separadamente por uma túnica 

albugínea e tecidos conjuntivo densos, bem como a presença de dutos eferentes e 

predominância de espermatogônias; Os ovários das fêmeas funcionais foram cobertos 

por túnica albugínea, constituídos por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos e estavam 

presentes células germinativas e ovócitos em diferentes fases de desenvolvimento 

(primário, secundário ou maduro); Indivíduo intresexo foi caracterizado pela presença 
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de ovócitos primários com alvéolos corticais, ovócitos vitelogênicos e ovócitos no 

processo de absorção, bem como a presença muitos centros de melano-macrofágico; O 

duto eferente do macho secundário foram organizadas como canais ligados aos lobos. 

 

DISCUSSÃO: S. marmoratus é considerado como hermafrodita protogínico diândrico, 

caracterizada pela presença de machos primários e secundários na população amostrada. 

As análises histológicas foram úteis para estabelecer claramente o sexo dos indivíduos. 

O padrão geral das gônadas de machos primários e fêmeas de S. marmoratus foram 

semelhantes aos definidos para as outras espécies gonochorsisticas. Para os machos 

secundários e indivíduos intersexos, as descrições foram semelhantes a outras espécies 

hermafroditas (Lo Nostro; Guerrero 1996). No processo de inversão sexual de 

S.marmoratus, o ovário da fêmea sofre várias alterações específicas, pois o tecido do 

ovário é totalmente substituído por tecido masculino, processo que só ocorre em 

indivíduos adultos. Em alguns Labridae o processo de inversão sexual, ocorre em 

indivíduos antes da maturidade sexual (Choat; Robertson, 1975). 

 

CONCLUSÃO: S. marmoratus apresenta quatro tipos de sexuais na população, mas 

sem características sexuais secundárias. Só através de estudos histológicos as fases de 

desenvolvimento gonadal foram caracterizadas. Dois tipos de machos foram 

encontrados mostrando que S. marmoratus é diândrico. Durante o processo de inversão 

sexual os indivíduos apresentam tecido masculino e feminino na gônada. A principal 

característica da inversão sexual foi a presença de centros de melano macrofágicos, 

importantes para remoção de tecido feminino. 
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Anexo G. Artigo publicado na revista nacional Biota Amazonia, em 2014. 
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Anexo H. Artigo publicado na revista nacional Biota Amazonia, em 2014. 
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Anexo I. Artigo publicado na revista nacional Biota Amazonia, em 2014. 
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Anexo J. Co-autoria no trabalho Apresentado durante o XXV CICT Congresso de 

iniciação cientifica da UFRN, realizado no período de 3 a 14 de novembro de 2014.  
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Anexo K. Co-autoria no trabalho Apresentado durante o XXVI CICT Congresso de 

iniciação cientifica da UFRN, realizado no período de 9 a 13 de novembro de 2015 
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Anexo L. Co-autoria no trabalho Apresentado durante o XXVI CICT Congresso de 

iniciação cientifica da UFRN, realizado no período de 9 a 13 de novembro de 2015 
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Anexo M. Banner apresentado durante o III Simpósio Iberoamericano de Ecologia 

Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de novembro de 

2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo M1. Certificado do resumo apresentado no III Simpósio Iberoamericano de 

Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de 

novembro de 2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo N. Banner apresentado durante o III Simpósio Iberoamericano de Ecologia 

Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de novembro de 

2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo N1. Certificado do resumo apresentado no III Simpósio Iberoamericano de 

Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de 

novembro de 2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo O. Banner apresentado durante o III Simpósio Iberoamericano de Ecologia 

Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de novembro de 

2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo O1. Certificado do resumo apresentado no III Simpósio Iberoamericano de 

Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de 

novembro de 2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo P. Banner apresentado durante o III Simpósio Iberoamericano de Ecologia 

Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de novembro de 

2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo P1. Certificado do resumo apresentado no III Simpósio Iberoamericano de 

Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de 

novembro de 2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo Q. Banner apresentado durante o III Simpósio Iberoamericano de Ecologia 

Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de novembro de 

2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo Q1. Certificado do resumo apresentado no III Simpósio Iberoamericano de 

Ecologia Reprodutiva, Recrutamento e Pesca (SIBECORP), realizado de 15 a 20 de 

novembro de 2015, em Porto de Galinhas, Ipojuca, PE, Brasil. 
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Anexo R. Capitulo de livro título: Morfologia dos tratos digestórios e os hábitos 

alimentares da traíra, Hoplias malabaricus, do cascudo, Hypostomus pusarum e do 

mussum, Synbranchus marmoratus 

Autores: Sathyabama Chellappa, Emilly Kataline Rodrigues Pessoa, Luciana Araujo 

Montenegro, Nirlei Hirachy Costa Barros, Naisandra Bezerra da Silva  

Nome do livro: Aquicultura no Brasil: Novas Perspectivas para a Produção 

Organizadores: Marcos Tavares Dias & Wagner dos Santos Mariano, 2015. 
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Anexo S. Relatorio de atividades de pesquisa do doutorado sanduiche realizado na 

University of South Florida, FL,USA , realizado no perido de julho de 2014 a janeiro de 

2015. 
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CONSIDERAÇÃO INICIAL 

O projeto de pesquisa intitulado '' Ecologia Comportamental da Reprodução do 

Peixe mussum, Synbranchus marmoratus (Osteichthyes, Synbranchidae)'' vem sendo 

desenvolvido desde 2012. Ao longo dos dois anos e cinco meses de investigação foram 

publicados cinco artigos em revistas nacionais e internacionais também (Anexo 1). 

Esses trabalhos publicados são referentes aos caracteres morfométricos, estrutura 

populacional, relação peso-comprimento e biologia reprodutiva da espécie. Para 

concluirmos nossa pesquisa, se tornam necessários estudos para determinar a idade e 

também o crescimento da espécie em estudo, bem como verificar a idade média das 

fêmeas durante a inversão sexual para macho secundário. Uma vez que esses dados são 

Essenciais para a compreensão do ciclo biológico e avaliação de estoques pesqueiros 

(JABEUR et al. , 2013).  

Na região do nordeste brasileiro, alguns trabalhos têm sido publicados abordando 

vários aspectos relacionados à espécie S. marmoratus: reprodutivos (BARROS et al., 

2012; CHELLAPPA  et al ., 2011), alimentares (MONTENEGRO et al., 2012), 

histológicos (BARROS et al., 2013) e relacionado ao comportamento reprodutivo que 

esta em andamento (BARROS et al., 2014).  Embora, os dados sobre idade e 

crescimento de S.marmoratus na região semiárida do Brasil ainda são escassos.  

A análise dos dados para o estudo da idade e crescimento de S.marmoratus não 

tinha sido realizada ainda por da falta de equipamentos e estrutura do Departamento de 

Oceanografia e Limnologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. De acordo com isso, o plano de trabalho do doutorado sanduíche teve 

como objetivo determinar a idade média em que as fêmeas realizam o processo de 

inversão sexual e também o crescimento do mussum, Synbranchus marmoratus da 

região semiárida do Brasil. As atividades da pesquisa descritas no relatorio foram 

realizadas durante o período de Julho de 2014 a Janeiro de 2015 na Universty of South 

Florida, St. Petersburg. 

dos exemplares foram realizadas com o auxílio de pescadores locais, que 

utilizaram os covos, que são armadilhas confeccionadas em PVC, cilíndricas que 

medem cerca de 40 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro. Devido ao fato de S. 

marmoratus apresenta um habito bentônico e noturno, os covos foram colocados no 

fundo do açude no final da tarde às 17h e retirados pela manhã às 8h.   
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Após a captura, os peixes foram transportados em caixas térmicas com gelo para 

o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia do Centro 

de Biociências da UFRN. Em laboratório foram realizadas as medidas de comprimento 

total (cm), peso total (g) e as medidas morfométricas (cm) para a confirmação 

taxonômica da espécie em estudo. Os peixes foram dissecados para identificação do 

sexo, sendo registrado o peso das gônadas e o peso eviscerado (g) e remoção dos 

otólitos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

1. Dados biométricos e amostras dos otólitos 

Os espécimes capturados de S.marmoratus foram numerados, pesados, medidos 

e dissecados. Para cada exemplar foram registradas as seguintes medidas 

morfométricas: Comprimento total (Lt): distância entre a extremidade anterior da 

maxila à extremidade final da nadadeira caudal, expressa em centímetros; Peso total 

(Wt): peso total do exemplar expresso em gramas, com aproximação em centigramas, 

utilizando-se balança de precisão; Peso das gônadas (Wg): o peso dos ovários e 

testículos expresso em gramas, utilizando-se balança de precisão; Peso do fígado (Wf): 

o peso do fígado expresso em gramas, utilizando-se balança de precisão. As gônadas 

foram, identificadas quanto ao sexo e o estádio de desenvolvimento gonadal 

(VAZZOLER, 1996; LO NOSTRO, 2000). 

 Os otólitos foram extraídos através da dissecação do bulbo ótico, técnica que 

consiste em cortar a parte superficial do bulbo, com tesoura apropriada, expondo as 

cápsulas auditivas com seus respectivos otólitos, que são removidos imediatamente com 

pinças, lavados em água corrente, secos, etiquetados e preservados a seco em frascos de 

plástico para posterior leitura. Foram removidos tdos os pares de otólitos (sagitta, lapilli 

e asterisci)  de peixes de vários comprimentos (figura 4).  
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        Figura 4. Par de otólito Sagitae de S.marmoratus, utilizado para a contagem dos anéis 

de crescimento.  
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2.1 Processamento das amostras e atividades  

 

Antes do processamento das amostras ocorreu a escolha do par de otólitos e a 

numeração e organização dos otólitos (Figura 5). O par de otólito Sagitae  de 

S.marmoratus foi escolhido como o mais adequado a estimar a idade dessa espécie e 

peixe. O Sagitae foi fotografado usando o MEV (microscópio eletrônico de varredura) 

no Laboratório do CTGAS-ER (Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renovaveis), 

os otólitos foram fotografados inteiro, antes de serem transportados para o laboratório 

da Universidade do Sul da Florida, EUA (Figura 6).  

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Materiais utilizados para numeração e organização dos otólitos do peixe 

mussum, S.mormoratus. 
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Figura 6. Imagem dos otólitos Sagitae de S.marmoratus utilizando o MEV 

(microscópio eletrônico de varredura 200x) 

2.2. Composição química dos Otólitos  
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 Nessa etapa, O Sagitae foi analisado utilizando o MEV (microscópio eletrônico 

de varredura) no Laboratório do CTGAS-ER (Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis), que, identificou toda a sua composição química e a concentração de cada 

elemento químico presente nos otólitos (Figura 7). 
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Figura 7. Gráficos exibindo a composição química do otólito e concentração de cada 

elemento químico Sagitae de S.marmoratus. 
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2.3 Atividades de Pesquisa 

 

As atividades de pesquisa tiveram início desde o dia 10 de Julho de 2014 na 

University of South Florida, USA. Na primeira reunião com o Professor orientador Dr. 

Ernst Peebles, foi apresentado o plano de trabalho. Nesse encontro o orientador fez 

algumas questões e orientou as atividades, bem como mostrou todos os recursos 

disponíveis (Biblioteca, equipamentos, entre outras instalações disponíveis para os 

alunos) na universidade e no laboratório. Inicialmente foi realizado um levantamento 

treinamento com outros estudantes de pós-graduação, que mostraram todo o 

funcionamento do laboratório, procedimentos realizados para analise dos dados e 

diferentes técnicas utilizadas para de terminar a idade em peixes (figura 8). 

 

Figura 8. Equipamentos no Laboratório da University of South Florida.  

2.4 Atividades complementares 
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Atividades complementares foram executadas, além das atividades programadas 

no plano de trabalho durante a pesquisa do Doutorado Sanduíche. Participação em dois 

Cruzeiros Científicos, que realizaram pesquisas com peixes marinhos e sedimento 

oceânico, na região do Golfo do México e na região do Cabo Canaveral. 

 

3.RESULTADOS  

 

2.1 Descrição dos dados biométricos 

 

 Um total de 52 pares de otólitos Sagitae de S.marmoratus foram levados e 

processados durante a pesquisa do doutorado sanduíche no College of Marine Science 

na University of South Florida. Vários processos foram realizados na preparação dos 

otólitos, para realizar a contagem dos anéis de crescimento; 

 

LIMPEZA DOS OTOLITOS  

Preparacao do material (figure 1): 

1. Get out carboy of trace metal grade ethanol (EtOH) and  set it on the 

counter near the hood; 

2. Get clean gloves out of bag and put extra  gloves inside the hood for later 

use; 

3. Get 2 clean polypropylene (PP) wipes out of bag and put inside the hood; 

4. Hold (PP) wipe under EtOH tap, open and close tap with ungloved hand; 

5. Wipe down materials (except the forceps) and inside of hood  whit EtOH/ 

PP wipe; 

6. After EtOH dries, use the other PP wipe down hood and materials with 

MLQ water; 

7. Open the bag with clean well plates using ungloved hand, reach in with 

gloved hand and get 4 clean well plates and a clean waste container if needed; set 

all inside hood and close the bag tightly; 

8. Lay out 4 well plates in the hood and place small red dot in upper left-hand 

corner of each well plate; 

9. Fill one well plate with MLQ water form squirt bottle; 

10. Label vials with sharpie inside inside hood; 

11. Fill in the well plate diagram with the intended samples numbers of the 
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otoliths; 

12. Place vials in the same order they are shown on the diagram. 
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Figura 1. Preparação, matérias utilizados para o processo de limpeza dos otólitos.  
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 LIMPEZA DOS OTOLITOS  (figure 2): 

 

1. Remove otoliths from their containers and place them in well plate 1 in the 

order they are shown on the well plate diagram; 

2. Gently but thoroughly scrub each otolith with toothbrush for ~ 1 minute; 

3. Use squirt bottle to rinse otoliths 3X; 

4. Place cleaned otolith on well plate 2; 

5. Pipette a small amount of H2O2 into each well in the well plates and let sit 

for 3 minutes; 

6. After 3 minutes of soaking, place otoliths in well plate 3; 

7. Squirt  small amount of MLQ water into wells in well plate 3 

8. Use forceps to hold each otolith over a new waste container and squirt MLQ 

water on the otolith 3X; 

9. Place the rinsed otolith in well plate 4; 

10. Let otolith dry in well plate for at least 15 minutes and after place directly 

in the vials; 

11. Place otoliths in labeled vials with lids off and allow them to dry overnight. 
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Figura 2. Imagens mostrando o processo de limpeza dos otólitos.  
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 EMBLOCAMENTO DOS OTOLITOS 

 

PREPARACAO DOS MATERIAS (figura 3: 

1. Coat mold with a layer of frekote (apply heavily for removal of epoxy 

molds; 

2. Measure out 5:1 mixture of 20-3068RCL15 epoxy resin with CAT.190CL13 

catalyst in a trace-metal clean plastic cup (e.g 20g epoxy to 4g hardener);- To cover 

the bottom of the molds use 2.5 g epoxy and 0.5 g hardener for each otolith mold 

(for a tray of molds use 22.5 g epoxy and 4.5g hardener). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Preparação e matérias utilizados para o emblocamento dos otólitos.  
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 EMBLOCAMENTO DOS OTOLITOS (figure 4) 

 

1. Stir slowly with clean glass stir stick for 3-4 minutes, do not create bubbles 

while stirring; 

2. Fill the bottom of  the molds with enough epoxy to just cover the bottom; 

3. Allow the epoxy resin to harden for at least 6hrs; 

4. Remove otoliths from clean vials and place them on top of the hardened 

epoxy in the molds; 

5. Place the appropriate labels for each otolith in the molds along with the 

otoliths; 

6. Repeat step 2 making enough epoxy to cover otoliths 

- An overestimate for each otolith is approximately 5g epoxy  to 1g hardener 

7. Dip otolith into the cup of epoxy mixture using clean plastic tweezers to 

thoroughly coat otolith with epoxy; 

8. Place  otolith into bottom right corner of mold tray sulcus side down, make 

sure otolith is placed perfectly parallel to the length of the mold; 

9. Pour enough epoxy over the otolith to just cover the core of the otolith (the 

anterior and posterior ends of the otolith may remain above the epoxy line); 

             - The amount of epoxy used will vary depending on the size of the otolith 

10. Make sure label is sticking out of the top right corner of the mold; 

11. Realign otolith if necessary using clean tweezers so that the otolith is 

parallel to the length of the mold; 

12. Let sit at least one day  before removing embedded otolith from mold tray; 

13. Let  sit at least 3 days before sectioning the otolith within the epoxy mold. 
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Figura 4. Imagens mostrando o processo de emblocamento dos otólitos.  
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 CORTE  E LIXAMENTO DOS OTOLITOS  

 

PREPARACAO DOS MATERIAIS (FIGURA 5): 

 

1. Turn on the hot plate and set to 130C; 

2. Fill the isomet saw reservoir with milli-Q water and place it under the 

isomet blade; 

3. Place a clean paper towel folded in half on top of the isomet saw; 

4. With gloves on, remove  1 pair of plastic tweezers, 2 glass pointers, 1 slide 

and 2 clean plastic cups from the laminar flow bench; 

5. Place these items in the folded paper towel on top of the isomet saw; 

6. Obtain 2 clean plastic cups from the laminar flow bench and place them 

next to the polishing station; 

7. Remove clean gloves and place them back in the laminar flow bench; 

- Throw away gloves  if any unclean surfaces were touched while wearing gloves. 

8. Label one cup “rinse” and the other  cup “waste”; 

9. Fill the “rinse” cup with milli-Q water; 

10. Sharpen the isomet blade with a wetstone before sectioning for 5 minutes. 

- Soak the wetstone in water for 5 minutes before using 

- Set isomet to a low setting 

200 



215 

 

 

 

ILUSTRATION OF SECTIONING 

 

   

                       Posterior                                    Core                                     Anterior 

 

 

 

 

PS1: Use the “CORE” for count the rings and if its broken, the second choice is the 

“POSTERIOR” 
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Figura 5. Preparação e matérias utilizados para o corte dos otólitos.  
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CORTE (FIGURA 6): 

 

1. With gloves on remove cleaned otolith and 2 clean slides from the laminar  

flow bench; 

2. Place the 2 slides on the hot plate the vial containing the otolith on the 

bench; 

3. Remove gloves and place them back in the laminar flow bench; 

4. Smear one slide with a small amount of crystal bond; 

5. Use the edge  of the clean slide (in the folder paper towel) to move crystal 

bond to the center of the slide;    

- You can use the blunt end of a glass pointer to manipulate the slide while on the 

hot plate  

6. Invert the vial containing the otolith and carefully open the vial with the 

otolith in the cap of the vial; 

7. Remove the otolith from the vial cap using clean tweezers; 

8. Place the otolith in the  crystal bond with the dorsal and ventral edges 

parallel to the short sides of the rectangular  slide; 

9. Remove the slid with the otolith on it from the hot plate and place it on the 

bench to cool for 5-10 seconds; 

10. Place the slide with the otolith facing down under the microscope to  locate 

the core; 

11. Mark the slide (not the otolith!) at the location on the otolith core with a 

fine-tipped marker; 

12. Place the slide with the otolith in the slide holder of the isomet saw with the 

dorsal and ventral edges of the otolith perpendicular to the saw blade; 

 

 - Make sure the rostrum is pointing to the outside (just in case you need to  section 

the otolith more after removing it from the slide holder it is easier if you always 

have the otolith pointing the same way). 

13. Secure the slide in the slide holder using an allen wrench; 
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14. Align the core of the otolith (indicated by the red dot) with the gap between 

the  isomet blades; 

15. Turn on the isomet  saw and gently place the otolith on top of the isomet  

saw blades; 

16. Watch carefully as the otolith is sectioned to ensure that the section does not 

detach from the slide; 

 

  - You will know that the otolith is done being sectioned when you  can 

clearly see the blades by looking down through the slide; 

  - You can also listen for the difference in sound when the blades are 

cutting through the otolith vs. when the blades are cutting through the 

crystal bond; 

– If the slide is being cut and only part of the otolith is being cut, then 

reposition the slide in the holder or change the angle of the slide holder; 

 

– If the otolith section falls off the slide then disassemble the isomet 

saw blades and remove the section either from the blades or the reservoir; 

– Place the sectioned otolith on a clean slide on the hot plate to dry; 

– Smear a small amount of crystal bond on a clean slide and place the 

dried otolith section onto the crystal bond; 

17. When you think the otolith is done being sectioned, remove the slide with 

the otolith from the slide holder; 

18. Examine the section under the light microscope to determine if the otolith 

is done being sectioned. 
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Figura 4. Imagens mostrando o processo de corte e identificação do core.  
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 LIXAMENTO (FIGURA 7): 

 

1. Place the slide with the sectioned on the hot plate; 

2. Remove the otolith section from the slide using the tip of glass pointer; 

3. Place the otolith on a new slide with the cut side of the otolith section down; 

             - Use more crystal bond if necessary to attach otolith section  to  new slide; 

4. Examine the otolith section under the microscope to determine how much to 

polish the otolith section; 

5. Pour a small amount of water onto the polishing paper; 

6. Place the slide in a slide holder and gently move the otolith in small circles on 

the polishing paper; 

7. Frequently examine the  otolith under the microscope while polishing; 

8. Flip the otolith and finish polishing the other side until there is only a thin 

section of the core left. 
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Figura 7. Matérias utilizados para o lixamento dos otólitos.  
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2.2 Imagens para leitura dos anéis de crescimento  

 

 

 Os 52 otólitos foram preparados para a estimativa da idade do peixe mussum, 

S.marmoratus. Foram obtidas imagens da secção dos otólitos onde são observados os 

anéis de crescimento para posterior contagem. As imagens foram feitas por partes. 

Primeiro foi fotografada a parte próxima ao núcleo, em seguida fotografou de duas ou 

três partes em direção à extremidade do otólito. A última fotografia foi feita na margem 

final do otólito. As imagens foram feitas por etapas para facilitar a contagem dos anéis 

de crescimento com a finalidade de estimar a idade do peixe mussum. A Figura 8 

mostra quatro imagens fotografadas a partir do núcleo em direção à margem do otólito. 

 

 

 

 

Figura 8. Imagens próxima ao núcleo e da extremidade do otólito de S.marmoratus. 
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3.3 Leitura dos otólitos 

 

 Posterior ao processamento das amostras foram feitas fotografias utilizando o 

microscópio Zeiss (AXIOVert 200) de todos os otólitos preparados anteriormente. As 

imagens obtidas foram reorganizadas no PHOTOSHOP para posterior contagem dos 

anéis. 

 

3.4 Atividades de Pesquisa 

 

Utilizando os dados obtidos durante o doutorado sanduiche, será finalizado e 

publicados dois artigos científicos, intitulados: 

Artigo 1- Age estimation and growth of four sexual types of Synbranchus 

marmoratus through otolith analysis from the semiarid region of Brazil 

Artigo 2- The otoliths structure and chemical composition of the protogynous 

marbled swamp eel, Synbranchus marmoratus 

  

3.5 Atividades complementares 

 

Durante os meses do doutorado sanduiche houve a participação em dois 

cruzeiros científicos, organizados pela University of South Florida. O primeiro cruzeiro 

cientifico teve a duração de nove dias e foi realizado no Golfo no México, esse cruzeiro 

teve como objetivo analisar as condições dos cardumes de algumas especeis, bem como 

avaliar o crescimento e desenvolvimento dos peixes ósseos e cartilaginosos da região, 

através de coletas e biometrias diárias (figura 9). 

 O segundo Cruzeiro cientifico realizado teve a duração de quatro dias e foi 

realizado na região no Cabo Canaveral, esse cruzeiro teve como objetivo capturar o 

Lionfish que são dos gêneros Pterois, Parapterois, Brachypterois, Ebosia ou 

Dendrochirus, pertencentes à família Scorpaenidae e testar varias armadilhas para a 

captura do mesmo, com o intuito de avaliar a eficiência de cada uma. Esse processo foi 

realizado através de coletas diária sutilizando diferentes armadilhas em diferente pontos 

georeferenciados (Figura 10). 
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         Figura 8. Primeiro Cruzeiro científico, a bordo da embarcação WEATHERBIRD 

II, realizado no Golfo do México, no período de 16 a 25 de agosto de 2014. 
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Figura 9. Segundo Cruzeiro científico, a bordo da embarcação WEATHERBIRD II, 

realizado na região do Cabo Canaveral, no período de 07 a 11 de outubro de 2014. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados da pesquisa do Doutorado sanduíche realizado no College of 

marine science, University of South Florida, mostram que os objetivos do plano de 

trabalho foram alcançados e todas as atividades propostas no plano de trabalho foram 

desenvolvidas como empenho e seriedade. O estágio proporcionado pela 

CAPES/BRASIL (Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi 

uma grande oportunidade para a obtenção de treinamento em utilização do otólito 

Sagitae para estimar a idade de peixes tropicais, que certamente darão bons resultados 

na conclusão do doutorado e em pesquisas futuras.  

Os resultados das atividades de pesquisa realizada durante o doutorado 

sanduíche vai gerar dois manuscrito que está na fase final de preparação para ser 

submetido em uma revista científica indexada. A contagem dos anéis de crescimento do 

peixe mussum, S.marmoratus, através das imagens serão finalizadas para preparação do 

manuscrito e submissão.  
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Anexo T. Certificado de conclusão de atividades de pesquisa do doutorado sanduiche 

realizado na University of South Florida, FL,USA , realizado no perido de julho de 

2014 a janeiro de 2015. 
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Anexo U. Declaração para o uso e transporte de material biológico, utilizado na 

pesquisa. 
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Anexo V. Licença imitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis/IBAMA, para o uso e transporte de material biológico, utilizado na 

pesquisa. 
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