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RESUMO 

 

O peixe-voador, Hirundichthys affinis (Günther, 1866) (Exocoetidae) e a agulha preta, 
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus,1758) (Hemiramphidae) são peixes marinhos de valor 
comercial, que contribuem para a produção pesqueira artesanal do Rio Grande do Norte, 
Brasil. Esses peixes são importantes na teia alimentar pelágica, pois constituem as principais 
presas preferidas de predadores de alto valor comercial. Este trabalho teve como objetivo 
determinar as estratégias reprodutivas de H. affinis e de H. brasiliensis e a produção pesqueira 
de H. affinis no litoral Norte do Rio Grande do Norte. Os resultados estão apresentados sob a 
forma de seis artigos científicos e um artigo de revisão. O primeiro artigo aborda as medidas 
morfométricas e contagens merísticas que confirmaram a taxonomia da espécie, a estrutura da 
população em peso-comprimento e o desenvolvimento das gônadas de H. affinis, através de 
observações macroscópicas dos ovários e testículos. Foi verificado que as fêmeas são maiores 
e mais pesados do que os machos. O segundo artigo descreve às táticas reprodutivas, tais 
como, proporção sexual, comprimento da primeira maturação sexual, aspectos histológicos 
das gônadas, fecundidade e período de desova, que indicam a estratégia reprodutiva de H. 
affinis. O terceiro artigo mostra a variação anual da produção de H. affinis em Caiçara do 
Norte, durante o período de 1993 a 2010, dando ênfase a relevância desse peixe na produção 
pesqueira no RN, incluindo o registro da queda na produção durante os anos de 2008 a 2010. 
O quarto artigo apresenta a estrutura populacional, no que tange ao comprimento e peso, a 
relação peso-comprimento, o tipo de crescimento e a proporção sexual de Hemiramphus 
brasiliensis. O quinto artigo apresenta a biologia reprodutiva de H. brasiliensis, com detalhes 
sobre a proporção sexual, o comprimento da primeira maturação sexual, a fecundidade, o tipo 
e o período de desova. O sexto artigo descreve a estratégia reprodutiva de H. brasiliensis. O 
artigo de revisão aborda o tema de determinação da idade dos peixes tropicais através de 
otólitos. As duas espécies utilizam o litoral de Caiçara do Norte para fins reprodutivos. H. 
affinis migra das águas oceânicas para as águas costeiras, coincidindo com o período chuvoso. 
H. affinis apresenta desova total e a estratégia reprodutiva do tipo sazonal. Enquanto, H. 
brasiliensis vive e reproduz nas águas costeiras apresentando desova parcelada e uma 
estratégia reprodutiva do tipo de equilíbrio. 

Palavras-chaves: Peixes marinhos, estratégia de reprodução, desenvolvimento gonadal, 
otólitos, Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

 

The flyingfish, Hirundichthys affinis (Günther, 1866) (Exocoetidae) and ballyhoo half 
beak, Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) (Hemiramphidae) are marine fish species 
of commercial value, which contribute to artisanal fishery production of Rio Grande do Norte, 
Brazil. Besides the economic importance, these fish are important from an ecological point of 
view, being components in pelagic food chain, where they are the preferred prey of larger 
predators of high commercial value. This study aimed to determine the reproductive strategies 
of H. affinis and H. brasiliensis and the fishery production of H. affinis in the northern coast 
of Rio Grande do Norte. The results are presented in the form of six cientific articles and a 
review paper. The first article presents the morphometric measurements and meristic counts 
which confirmed the taxonomic status, population structure in length-weight and the gonad 
development of H. affinis through macroscopic observations of the ovaries and testes. 
Females of this species were bigger and heavier than males. The second article describes the 
reproductive tactics, such as, sex ratio, length at first sexual maturity, histological aspects of 
gonads, fecundity and spawning season, that indicate the reproductive strategy of H. affinis. 
The third article shows annual changes in the fishery production of H. affinis in Caiçara do 
Norte, during the period of 1993 to 2010, emphasizing the relevance of this fish in total 
fishery production of Rio Grande do Norte, besides registering the fall in production in the 
years 2008 to 2010. The fourth article describes the population structure, with respect to the 
length and weight, the length-weight relationship, growth type and sex ratio of Hemiramphus 
brasiliensis. The fifth article describes the reproductive biology of H. brasiliensis, with details 
about sex ratio, length at first sexual maturity, fecundity, type of breeding and spawning 
season. The sixth article deals with the reproductive strategy of H. brasiliensis. The review 
paper presents the topic of age determination of tropical fish using analysis of otoliths. Both 
species use the coastal waters of Caiçara do Norte for reproductive purposes. The flying fish, 
H. affinis migrates from the oceanic waters to the coastal waters to reproduce, coinciding with 
the rainy season. H. affinis presents total spawning and a seasonal reproductive strategy. 
However, H. brasiliensis lives and reproduces in the coastal waters displaying partial 
spawning and an equilibrium reproductive strategy. 

 

Keywords: Marine fish, reproductive strategy, gonadal development, otoliths, Caiçara do 
Norte, Rio Grande do Norte.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais sobre estratégias reprodutivas dos peixes  

A estratégia reprodutiva constitui um conjunto de táticas que uma espécie manifesta 

para ter sucesso ao longo das gerações, de modo a garantir o equilíbrio da população (Murua 

& Saborido-Rey 2003; Morgan, 2008). Estudos sobre as táticas reprodutivas, tais como, o 

tamanho da primeira maturação, proporção sexual, o desenvolvimento das gônadas, a 

fecundidade, tipo e época de desova dos peixes são informações importantes para tomada de 

medidas racionais para a regulamentação da pesca e conservação dos estoques pesqueiros 

(Lima et al. 2007; Morgan 2008; Oliveira et al 2011; Adebiyi 2012).  

O início da maturação sexual representa uma transição crítica na vida de um indivíduo. 

Inicialmente, a distribuição de tempo e energia está relacionada apenas ao crescimento e 

sobrevivência. A partir da maturação sexual do indivíduo existe um conflito entre a 

distribuição de tempo e recursos para a reprodução ou para a sobrevivência e crescimento. A 

resolução desse conflito apresenta um padrão de alocação o qual maximize o número de 

descendentes produzidos durante a vida de um indivíduo sob condições ambientais existentes. 

Os peixes quando atingem a maturação sexual podem reproduzir apenas uma vez ou várias 

vezes durante a história de vida (Wootton 1998). Os peixes que morrem logo depois da 

reprodução são chamados semelparos. Esse padrão é exemplificado pela espécie de 

salmonídeo Oncorhynchus kisutch que após completar sua migração do mar para os locais de 

desova que são as cabeceiras dos rios do litoral Pacífico, o salmão reproduz e morre (Crespi & 

Teo 2002). As espécies de peixes que tem habilidade de reproduzir várias vezes durante a 

vida são chamadas iteroparos. O bacalhau, Gadus mohua é um exemplo de peixe iteroparo 

(Murua & Saborido-Rey 2003).  

Os peixes utilizam uma variedade de estratégias reprodutivas para maximizar a 

produção e garantir a sobrevivência dos descendentes até a idade adulta. Estas estratégias são 

aprimoradas por seleção natural às pressões fisiológicas e ambientais sobre a reprodução. As 

estratégias reprodutivas são normalmente específicas para cada espécie, mas as táticas, ou a 

variabilidade adaptativa dentro de uma estratégia, podem diferir entre as populações, em 

resposta às variações ambientais (Murua & Saborido-Rey 2003; Morgan 2008) ou outras 

forças externas, tais como a predação ou a pesca (Perry et al. 2005). 



12 

 

Os r-estrategistas são caracterizados pelo tamanho pequeno, período de vida curto com 

primeira maturação precoce, enquanto os K-estrategistas apresentam período de vida longo, 

grande tamanho corporal e primeira maturação tardia (Mac Arthur & Wilson 1967; Chase 

1999; Pianka 2000). Baseado nas características de história de vidas dos peixes clupeidos foi 

descrito um terceiro grupo conhecido como estrategistas intermediário, sendo caracterizado 

por um período de vida longo, tamanho corporal intermediário a grande, com primeira 

maturação precoce (Kawasaki 1980;1983).  

Winemiller & Rose (1992), desenvolveram agrupamentos de estratégias de história de 

vida, baseando em 16 características, utilizando uma amostra grande de 216 espécies de 

peixes marinhos e de água doce Norte americanos. Eles fizeram uma seleção final de cinco 

características de história de vida para 82 espécies de peixes de água doce e 65 marinhas. Os 

traços da história de vida de 42 espécies de peixes marinhos foram agrupados de acordo com 

as classificações teóricas (King & McFarlane 2003). Esses autores sugeriram um modelo de 

três estratégias: (1) estrategistas oportunistas são peixes de pequeno tamanho corporal com 

primeira maturação precoce, período de vida curto e fecundidade baixa (2) estrategistas 

sazonais são peixes do tamanho corporal intermediário, primeira maturação intermediária e 

fecundidade intermediária a alta; e (3) estrategistas de equilíbrio são peixes de tamanho 

corporal grande, primeira maturação tardia com período de vida longo e baixa fecundidade.  

 

Diversas informações fundamentais para a administração pesqueira e proteção das 

espécies de peixes podem ser obtidas a partir da remoção e processamento de otólitos de 

peixes marinhos (Green et al. 2009). Os otólitos dos peixes são utilizados para avaliar a idade, 

crescimento, padrões de movimento e interações de habitats e ciclo de vida dos peixes (Begg 

et al. 2005).  

 

1.2 Produção pesqueira do Rio Grande do Norte  

 

O Estado do Rio Grande do Norte ocupa o quarto lugar da produção pesqueira da 

região Nordeste, a qual é responsável pela maior parcela da produção nacional (MPA 2012). 

A região costeira do Rio Grande do Norte possui uma extensão de 410 km, constituída de 

vinte e cinco municípios costeiros, englobando 93 comunidades pesqueiras (CEPENE 2008). 

A pesca artesanal nessa região atinge cerca de 70% da produção total do Estado, apresentando 
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importância socioeconômica, sendo fonte de alimento e renda para as comunidades locais. 

(Vasconcellos et al 2007; MPA 2012). 

O litoral do Rio Grande do Norte pode ser dividido em duas áreas distintas: o litoral 

Norte, localizado entre os municípios de Tibau e Touros, e o litoral oriental, localizado entre 

os municípios de Rio do Fogo e Baía Formosa. O litoral Norte tem uma grande contribuição 

de produção de pescados para o Estado, sendo responsável por aproximadamente 44% da 

produção total. Os municípios do litoral Norte do RN que tem maior contribuição na 

produção de pescado são: Areia Branca, Macau, Caiçara do Norte e Touros. Dentre os 

organismos capturados, os peixes são os mais representativos atingindo cerca de 90% da 

produção total extrativa marinha do litoral norte do Estado (IBAMA 2008).  

Caiçara do Norte desmembrou-se de São Bento do Norte no ano de 1993, tornando-se 

município do Rio Grande do Norte. A atividade da pesca representa uma das principais 

atividades econômicas desse município que possui um litoral com 8 km de extensão 

caracterizado por uma zona de praias abertas com águas rasas e túrbidas. A pesca artesanal na 

praia de Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, é uma atividade socioeconômica importante 

para a comunidade local. Uma variedade de espécies é capturada na região, tais como 

dourado, Coryphaena hippurus, albacora, Thunnus albacares, sirigado, Mycteroperca 

bonaci, peixe-voador, Hirundichthys affinis e vermelhos, Lutjanus synagris, Lutjanus. analis, 

L. purpureus, L. griseus, L. jocu, Ocyurus chrysurus, cavala, Scomberomorus cavala, serra, 

Scomberomorus brasilliensis, garajuba, Carangoides bartholomaei, agulha-preta, 

Hemiramphus brasiliensis (IDEMA 2004; CEPENE 2008; Carvalho et al. 2014). Apesar 

dessa variedade, o voador e o agulha-preta são os principais recursos pesqueiros capturados 

ao longo de todo o ano, sendo o voador capturado principalmente nos meses de abril a junho, 

durante sua migração das águas oceânicas para as águas costeiras para reproduzir. 

Os dados obtidos através da atividade pesqueira são de grande importância, pois 

através deles pode se obter informações dos recursos pesqueiros da região. Com esses dados 

pode-se realizar estudos sobre a biologia básica das populações de peixes de determinada 

região. Dessa forma, esses estudos podem permitir a elaboração de programas de manejo e 

gestão dos estoques naturais de peixes marinhos. Considerando a importância dos recursos 

pesqueiros naturais do litoral norte do Rio Grande do Norte, o objetivo desse trabalho foi 

verificar as estratégias reprodutivas de H. affinis e de H. brasiliensis e a produção pesqueira 

de H. affinis no litoral de Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil. 



 

 

 

 

 

2.OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 O trabalho teve como objetivo verificar as estratégias reprodutivas do peixe-

voador, Hirundichthys affinis (Günther, 1866) (Exocoetidae) e a agulha preta, 

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus,1758) (Hemiramphidae), além de avaliar a 

produção pesqueira e a idade de H. affinis no litoral de Caiçara do Norte, Rio Grande do 

Norte, Brasil.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

� Verificar as táticas reprodutivas, tais como a estrutura populacional em 

comprimento e peso, a relação peso-comprimento, a proporção sexual, o comprimento 

da primeira maturação sexual (L50), os estádios de desenvolvimento gonadal, a 

fecundidade, o tipo de desova, o índice gonadossomático (IGS) e o período reprodutivo, 

o que indicam a estratégia reprodutiva apresentada pelo peixe voador, Hirundichthys 

affinis (Osteichthyes: Beloniformes) que é uma espécie oceânica migratória, nas águas 

de plataforma continental de Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte; 

 

Artigo 1. Características morfométricas-merísticas, peso-comprimento e maturação 

gonadal do peixe voador, Hirundichythys affinis (Günther, 1866)  

(Publicado na revista Biota Amazônia);   

Artigo 2. Reproductive aspects of the flyingfish, Hirundichthys affinis sampled from 

the Northeastern coastal waters of Brazil  

(Aceito para a publicação na revista Brazilian Journal of Biology); 

 

� Verificar a produção pesqueira do peixe voador em Caiçara do Norte, durante o 

período de 1993 a 2010; 

 

Artigo 3.  Caracterização da produção do peixe-voador, Hirundichthys affinis em 

Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil: durante 1993 a 2010  

(Publicado na revista Biota Amazônia);   
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� Estimar as táticas reprodutivas, tais como a estrutura populacional em 

comprimento e peso, a relação peso-comprimento, a proporção sexual, o comprimento 

da primeira maturação gonadal (L50), os estádios de desenvolvimento gonadal, a 

fecundidade, o tipo de desova, o índice gonadossomático (IGS) e o período reprodutivo, 

o que indicam a estratégia reprodutiva apresentada pelo peixe agulha-preta, 

Hemiramphus brasiliensis (Osteichthyes: Beloniformes) nas águas costeiras do Caiçara 

do Norte do Rio Grande do Norte; 

 

Artigo 4. Sex ratio and length-weight relationship for five marine fish species from 

Brazil 

(Publicado na revista Journal of Marine Biology & Oceanography); 

Artigo 5. Biologia reprodutiva de agulha-preta, Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 

1758) (Osteichthyes: Hemiramphidae) das águas costeiras do Rio Grande do Norte, 

Brasil  

(Publicado na revista Biota Amazônia); 

Artigo 6. Reproductive strategy of the Ballyhoo half beak, Hemiramphus brasiliensis 

from the coastal waters of Rio Grande do Norte, Brazil  

(Aceito para publicação na Brazilian Journal of Biology);  

 

� Estimar a idade do peixe voador, H. affinis encontrado no litoral de Caiçara do 

Norte, através de otólitos; 

 

Artigo 7. Revisão de estudos sobre determinação da idade de peixes marinhos 

brasileiros através de otólitos  

(Em preparação para ser submetido à revista Reviews in Fisheries Science). 



 

 

 

      

3.MATERIAL E MÉTODOS  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo  

O local de estudo se situa na região de plataforma continental de Caiçara do Norte (05º 

03’00’’ Latitude S e 36º 02’00’’ Longitude W), localizada a 157 km de distância de Natal, 

Rio Grande do Norte (Figura 1). O município de Caiçara do Norte está localizado na Zona do 

Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Norte, tendo como limites, ao Norte, o Oceano 

Atlântico, ao Sul, os municípios de Jandaira e Parazinho, ao Leste, o município de São Bento 

do Norte e ao Oeste o município de Galinhos.  Seu território compreende uma área de 297,2 

Km² com uma população de 6.317 habitantes (IDEMA 2005), representando uma densidade 

demográfica de 21,3 hab/Km².  

O litoral de Caiçara do Norte possui uma extensão de 8 km sendo caracterizado por 

uma zona de praias abertas com águas rasas e túrbidas (Figura 1), com temperaturas médias 

de 27ºC na superfície. Os pontos de desembarques são concentrados em uma pequena 

extensão de praia com cerca de 1Km (Lessa et al. 2008). Dunas cercam toda a cidade e um 

avanço do mar que se tem observado, nos últimos anos, em decorrência de um acentuado 

processo de erosão (IDEMA 2005). Para deter o avanço do mar foram construídos gabiões ao 

longo da praia costeira de Caiçara do Norte. 

A atividade da pesca representa uma das principais atividades econômicas no 

município de Caiçara do Norte e sua importância social pode ser representada por 920 

pescadores cadastrados. Basicamente, a pesca é exercida com a utilização de embarcações, 

linha-de-corso, linha-de-fundo e jererê, para captura de dourado, Coryphaena hippurus, 

albacora, Thunnus albacares, peixe-voador, Hirundichthys affinis e vermelhos, Lutjanus. 

analis, L. purpureus, L. griseus, L. jocu, Ocyurus chrysurus e compressor, para a captura de 

lagostas e polvo. Utiliza-se também a redes-de-espera para captura de serra, Scomberomorus 

brasilliensis, garajuba, Carangoides bartholomaei e ariacó, Lutjanus synagris, a rede-agulha 

para a captura do agulha-preta, Hemiramphus brasiliensis, o arrasto de praia para a captura 

de sardinhas e os pequenos peixes (IDEMA 2004).  
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Figura 1. Localização da área de estudo: águas costeiras de Caiçara do Norte, Estado do Rio 
Grande do Norte (Fonte: Google Maps, 2012). (05º03’00” a  05º05’00” Latitude S e 36º 
02’00” e 36º 05’00” Longitude O). 

 

3.2  Pluviosidade da área de estudo 

 

Os dados de precipitação pluviométrica, referente ao período de 1998 a 2012 de 

Caiçara do Norte/RN, foram obtidos na EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Rio Grande do Norte S/A), Natal/RN, para caracterização do regime pluviométrico da área de 

estudo.  

 

3.3 Captura dos peixes  

A captura dos peixes foi realizada mensalmente de maio de 2011 a abril de 2012, com 

auxílio de pescadores locais. No mês de setembro e dezembro, à ação de ventos fortes que 

impossibilitou a pesca dos peixes em Caiçara do Norte. A captura de exemplares durante o 

período de abril de 2012 a outubro de 2013 foi realizada para estudo de otólitos do peixe 

voador. Os exemplares do peixe voador foram capturados utilizando o jereré, apetrecho de 

pesca de formato triangular, confeccionado em madeira, que serve de suporte para uma 

panagem de nylon. A armação de madeira com três varas com cerca de 70 cm x 38 cm x 70 

cm e a rede de 3/5’’ ou ¾’’ de malha fina. Para a realização da pesca foram utilizados 
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embarcações a vela, com tripulação de três homens, sendo que cada homem utilizou um 

jereré. As embarcações foram até o talude continental, onde os pescadores lançaram ao mar 

óleo de tubarão ou mamona para atrair o peixe voador. Para a captura dos exemplares do 

agulha preta, os pescadores utilizaram embarcações a vela e rede-de-agulha de 36 m de 

comprimento (Figura 2).  

Os peixes capturados foram levados em caixas térmicas de 35 litros de capacidade 

contendo gelo e água para o Laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia e 

Limnologia da UFRN.  
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Figura 2. Praia de Caiçara do Norte, Município de Caiçara do Norte, RN (a); Gabiões 

construídos para deter o avanço do mar na praia (b); Embarcações e pescadores locais do 

município de Caiçara do Norte, RN (c); Embarcações a motor utilizadas na pesca dos peixes 

(d); Jereré, apetrecho de pesca de formato triangular utilizado para captura do peixe-voador 

(e) exemplares do peixe voador (f); ova do peixe-voador (g) e agulha-preta frescos 

selecionados para a comercialização (h). 
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3.4 Espécies de peixes em estudo 

3.4.1 Peixe voador, Hirundichthys affinis (Günther, 1866)  

Hirundichthys affinis, uma espécie epipelágica amplamente distribuída em águas 

tropicais e subtropicais (El-Deir 1998) (Figura 3). Esses peixes habitam as águas superficiais 

do Oceano Atlântico no Nordeste Brasileiro, onde a temperatura é de 26ºC e com salinidade 

de 36,2‰ relativamente constante (Cruz & Araújo 1971; Araújo & Chellappa 2002). H. 

affinis apresenta as nadadeiras peitorais expandidas, que permitem planar por longas 

distâncias. Esse comportamento é relacionado com sua fuga quando atacado por predadores 

de maior porte (Davenport 1992).  

Posição taxonômica da espécie:                                                                                 

Classe: Osteichthyes: 

Ordem: Beloniformes 

Família: Exocoetidae 

       Gênero: Hirundichthys  

Espécie: Hirundichthys affinis (Günther, 1866) 

 

 

                                           (Fonte: Fishbase, 2014) 

Figura 3. Espécie em estudo peixe-voador, H. affinis e sua distribuição geográfica (pontos 

vermelhos no mapa). Escala= 2,5 cm.  
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3.4.2 Agulha preta, Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

     

A espécie Hemiramphus brasiliensis  (Linnaeus,1758), conhecida vulgarmente como 

agulha preta ou agulhinha, ocorre no Atlântico ocidental, em Massachusetts, E.U.A., Norte de 

México até o Brasil, inclusive no mar do Caribe (Figura 4) (FISHBASE 2014).  Geralmente 

são encontrados exemplares de até 35 cm de comprimento total, podendo atingir até 55 cm e 

pesar 200 g. A espécie é pelágica costeira, mas comumente encontrada em águas neríticas 

(Cervigón 1992). São peixes herbívoros que alimentam de diatomáceas e fanerógamas 

marinhas (Vasconcellos-Filho et al. 2009).  Formam grandes cardumes durante a reprodução 

(Oliveira 2001; Chellapa et al. 2005).  

Posição taxonômica da espécie:                                                                                 

                  Classe: Osteichthyes: 

                         Ordem: Beloniformes 

                                Família: Hemiramphidae  

                                       Gênero: Hemiramphus 

                                              Espécie: Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus,1758).                  

                                                                                                             

                                                                                 (Fonte: Fishbase, 2014) 

Figura 4. Espécie em estudo agulha-preta, H. brasiliensis e sua distribuição geográfica 

(pontos vermelhos no mapa). Escala= 1 cm.  
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3.5 Aspectos morfométricos e meristicos 

 

No Laboratório de Ictiologia/DOL/UFRN foi realizada a biometria dos peixes 

capturados (Figura 5), onde cada exemplar foi numerado (utilizando etiquetas), pesado 

(utilizando-se uma balança de precisão e o peso total registrado em gramas) e medido 

(utilizando-se paquímetro de 0,01 mm e réguas e o comprimento total registrado em 

centímetros). Após realizar todas as medidas, os peixes foram dissecados (Figura 5) e as suas 

gônadas foram retiradas, pesadas (g), identificadas quanto ao sexo e o estádio de 

desenvolvimento gonadal. A distinção sexual foi realizada através da análise das 

características macroscópicas das gônadas (Vazzoler 1996).    

Para a identificação taxonômica das espécies em estudo foram realizadas as medidas 

morfométricas e as contagens merísticas (Tabela 1 e Tabela 2). 

        

 

Figura 5. Registro de dados biométricos: a) Os peixes sendo numerados para realização da 

biometria e b e c) peixe voador dissecado mostrando suas gônadas e d) peixe agulha-preta 

dissecado mostrando suas gônadas. 
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Tabela 1. Medidas morfométricas (registradas em centímetros com aproximação em mm). 

Medidas morfométricas 
Comprimento total medida que vai da ponta do focinho até a extremidade da nadadeira caudal 
Comprimento padrão ou standard distância desde a ponta do focinho até a base da nadadeira caudal 
Comprimento da cabeça medida desde a extremidade anterior do focinho até a borda posterior do opérculo 
Comprimento do focinho distância da extremidade anterior do focinho até a borda anterior da órbita ocular 
Altura máxima do corpo diâmetro vertical máximo do corpo/exceto nadadeiras 
Diâmetro do olho distância antero-posterior da borda ocular 
Comprimento pré-dorsal comprimento desde o extremo do focinho até o início da primeira nadadeira dorsal 
Comprimento pré-anal comprimento desde o extremo do focinho até o início da nadadeira anal 
Comprimento pré-ventral comprimento desde o início do focinho até o início da nadadeira ventral 
Comprimento pré-peitoral comprimento desde o início do focinho até o início da nadadeira peitoral 
Comprimento da nadadeira peitoral distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo raio, medido com a 

nadadeira perpendicular ao corpo do peixe 
Comprimento da nadadeira dorsal distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo raio, medido com a 

nadadeira perpendicular ao corpo do peixe) 
Comprimento da nadadeira anal distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo raio, medido com a 

nadadeira perpendicular ao corpo do peixe 
Comprimento da nadadeira ventral distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo raio, medido com a 

nadadeira perpendicular ao corpo do peixe);  
base da dorsal  distância entre ambos os extremos dessa nadadeira 
Base da anal distância entre ambos os extremos dessa nadadeira 
Base da peitoral distância entre ambos os extremos dessa nadadeira 
Base da ventral distância entre ambos os extremos dessa nadadeira 
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Tabela 2. Contagens merísticas.  

Contagens merísticas 

Lepidotríquios dorsais número de espinhos + número de raios da 
nadadeira dorsal 

Lepidotríquios anais número de espinhos + número de raios da 
nadadeira anal 

Lepidotríquios peitorais número de espinhos + número de raios da 
nadadeira peitoral 

Lepidotríquios ventrais número de espinhos + número de raios da 
nadadeira ventral 

 

As medições morfométricas e as contagens merísticas dos peixes foram realizadas 

objetivando a confirmação taxonômica das espécies em estudo. 

A posição taxonômica da espécie foi confirmada com auxílio de chaves de 

identificação de Menezes e Figueiredo (1980; 1985), Soares (1988), Garcia et al. (2010), e 

Fishbase (2014). 

 

3.6 Estrutura da população em comprimento e peso e relação peso-comprimento 

 

 A estrutura em comprimento e peso das espécies foi determinada para ambos os sexos 

através da distribuição das frequências absolutas das classes de comprimento total (Lt) e peso 

total (Wt), durante o período de estudo. Os dados foram agrupados em classes de intervalo de 

2 cm para o comprimento total de machos e fêmeas e classes de intervalo entre 40 g para o 

peso total de machos e fêmeas de H. affinis e 20 g para H. brasiliensis facilitando a 

visualização.  

A relação peso-comprimento foi determinada pela equação: Wt = a. Ltb, onde Wt é o 

peso total(g), Lt é o comprimento total (cm), a é o interceptor da regressão e b é o coeficiente 

da regressão (Hayes et al.1995). 

 

3.7 Aspectos reprodutivos dos peixes 

 

3.7.1 Proporção sexual  
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A proporção sexual foi dada como Macho:Fêmeas (M:F), calculada de acordo com a 

fórmula: número total de machos / número total de fêmeas. A proporção entre os sexos foi 

verificada através da análise de distribuição de frequência relativa mensal de machos e fêmeas 

durante o período de estudo.  

 

3.7.2 Comprimento da primeira maturação sexual (L50) 

 

Foi realizada a distribuição das frequências relativas acumuladas por classes de 

comprimento total para indivíduos adultos em estádios de maturação, maduro e esvaziado 

(Moreno et al. 2005). No gráfico obtido com os dados acima, foi determinada a mediana a 

qual corresponde ao comprimento total em que 50% dos indivíduos da população maturam 

pela primeira vez. 

 

3.7.3 Caracterização do desenvolvimento das gônadas 

 

 Foram observados os seguintes caracteres das gônadas dos exemplares de peixes: 

tamanho, formato, coloração, presença de vasos sanguíneos, presença de ovócitos visíveis, 

rigidez, grau de turgidez e a proporção ocupada na cavidade abdominal. A partir das 

observações foi identificado o estádio macroscópico de desenvolvimento dos ovários e 

testículos (West 1990; Vazzoler 1996).  

Para a caracterização microscópica, os fragmentos dos ovários e testículos foram 

submetidos às técnicas tradicionais de tecidos, descritas por Michalany (1990). A descrição 

histológica das fases de desenvolvimento ovocitário e a classificação microscópica dos 

estádios de maturação dos ovários foram realizadas (West 1990; Vazzoler 1996). Foram 

observadas as características do núcleo, do citoplasma, a presença de vesículas lipídicas e a 

presença de grânulos protéicos. 

 

3.7.4 Fecundidade e tipo de desova 

 

Para estimar a fecundidade foram utilizadas gônadas de fêmeas maduras. Os ovócitos 

dos ovários maduros foram dissociados utilizando solução de Gilson e três subamostras de 0,1 

g foram extraídas. A contagem dos ovócitos foi realizada em um estereosmicroscópio, 
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utilizando uma ocular micrométrica. Fecundidade = [(número de ovócitos maduros no 

fragmento do ovário) x (peso total de ovário)] / (peso do fragmento do ovário). O tipo de 

desova foi determinado através da análise histológica do desenvolvimento dos ovócitos e da 

medição do diâmetro dos ovócitos em µm (Vazzoler 1996). 

 

3.7.5 Índice gonadossomático (IGS) e Período reprodutivo 

 

O índice gonadossomático representa a razão entre o peso da gônada (Wg) e o peso 

total (Wt) do peixe.  Este índice foi calculado de acordo com a fórmula de Wootton et 

al.(1978):  IGS = (Wg/Wt) x 100. Onde, Wg = peso da gônada; Wt = peso total. 

O período reprodutivo das espécies foi determinado através da distribuição das 

freqüências relativas (%) de cada estádio de maturação das gônadas e a variação da média 

mensal do índice gonadossomático (IGS), considerando os sexos separados (Wootton et 

al.1978).  

 

3.8 Produção pesqueira da área de estudo 

 

Os dados referentes à produção pesqueira do município de Caiçara do Norte, RN durante 

1993-2006 foram obtidos de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), através dos Boletins Estatísticos da 

Pesca Marítima e Estuarina do Rio Grande do Norte e pelo Centro de Pesquisa e Gestão de 

Recursos Pesqueiros do Litoral Nordeste (CEPENE). 

 

3.9 Determinação de idade de peixes através de otólitos 

 

O levantamento inicial das informações sobre a determinação de idade de peixes 

marinhos tropicais através de otólitos foi obtido por meio de pesquisa com metodologia 

investigativa de caráter bibliográfico.  

3.9.1 Amostragem de otólitos  

Otólitos são estruturas cristalinas, pares localizadas no ouvido interno de todos os 

peixes ósseos (Sturrock et al., 2012). Os pares de otólitos (sagitae, lapilli e asterisci) foram 

removidos para análise e determinação da idade do peixe. Os otólitos foram extraídos através 
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da dissecação do bulbo ótico, técnica que consiste em cortar a parte superficial do bulbo, com 

tesoura, expondo as cápsulas auditivas com seus respectivos otólitos, que são removidos 

imediatamente com pinças, lavados em água corrente, secados, etiquetados e preservados em 

frascos de plástico para posterior leitura. Foram retirados pares de otólitos de peixes de 

comprimentos diferentes.  

 

2.9.2 Processamento de otólitos 

 

Foi escolhido o par de otólito lappilli de H. affinis, numerado e colocados em caixa 

plástica. O otólito lappilli foi fotografado inteiro antes do processamento no laboratório 

National Oceanography Centre, University of Southampton, Grã Bretanha. Durante o período 

de Doutorado sanduíche foram realizados estudos preliminares com otólitos.  

Durante o processamento de otólitos, foi colocada uma gota de resina de poliéster em 

uma lâmina e um dos pares do otólito lappilli do peixe voador foi incluído nessa resina. As 

lâminas foram colocadas em estufa para a secagem por 24h. Após o endurecimento da resina, 

as lâminas foram examinadas em microscópico para verificar se o otólito estava colado para a 

próxima etapa. Cada otólito foi lixado, utilizando lixa d´água 1200, para permitir a 

visualização do núcleo e as marcas de crescimento no otólito. Nesse processo, foi adicionado 

água nas lixas para iniciar o lixamento dos otólitos. Os otólitos foram lixados com 

movimentos circulares. O otólito lappilli é muito delicado, portanto, essa etapa foi realizada 

com bastante cuidado. Após o lixamento, foi realizado o polimento para clarear as marcas de 

crescimento e retirar as imperfeições do lixamento. Os otólitos lixados e polidos foram 

imersos em uma solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para facilitar a leitura 

das marcas de crescimento. Foram realizadas fotografias dos otólitos utilizando o microscópio 

Zeiss (AXIOVert 200).  

 

3.10 Testes estatísticos 

 

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

comprimento total e peso total para machos e fêmeas estavam normalmente distribuídos. Os 

dados de comprimento e peso total dos peixes foram logaritmizados (Logn) para atender a 

premissa básica da normalidade (ZAR 1996). Para verificar a existência de diferença 

estatisticamente entre o comprimento total e peso total para machos e fêmeas foi realizado o 
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teste t, ao nível de significância 5%. O teste t foi utilizado também para verificar a diferença 

significativa entre o comprimento da primeira maturação sexual de machos e fêmeas. A 

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

total para machos e fêmeas. O teste estatístico do Qui-quadrado (χ2) 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. A correlação de Pearson foi 

utilizada para verificar a relação entre o Índice gonadossomático e a pluviosidade.  

 

3.11 Normalização do texto 

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

dissertação foram feitas baseadas nas normas do Guia de formatação de Tese do Programa de 

Psicobiologia, UFRN. Enquanto que os artigos foram elaborados conforme as normas das 

revistas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste trabalho estão apresentados em forma de sete artigos 

científicos. 

 

     Artigo 1. Características morfométricas-merísticas, peso-comprimento e maturação 
gonadal do peixe voador, Hirundichythys affinis (Günther, 1866) 
Corresponde o primeiro objetivo específico 
 
     Artigo 2. Reproductive aspects of the flyingfish, Hirundichthys affinis sampled from 
the Northeastern coastal waters of Brazil 
Corresponde o primeiro objetivo específico 
 
   Artigo 3. Caracterização da produção do peixe-voador, Hirundichthys affinis em 
Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil: durante 1993 a 2010 
Corresponde o segundo objetivo específico 
 
     Artigo 4. Sex ratio and length-weight relationship for five marine fish species from 
Brazil 
Corresponde o terceiro objetivo específico 
 
     Artigo 5. Biologia reprodutiva de agulha-preta, Hemiramphus brasiliensis 
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Abstract   

The epipelagic flyingfish, Hirundichthys affinis is a major artisanal fishery resource 

from the Northeastern coastal waters of Brazil. However, biological information about this 

species has been poorly documented. This paper presents data on the length-weight 

relationship, sex ratio, length at first sexual maturity, gonadal development and fecundity of 

H. affinis sampled from the coastal waters of Rio Grande do Norte, Brazil. The total body 

length and weight for both sexes ranged from 23.4 to 29.4 cm and from 89 to 188g, 

respectively. The allometric coefficient of males was 2.208 and that of females was 2.985, 

indicating negatively allometric growth. The sex ratio was 1M:1.6F thus differing from the 

expected ratio of 1:1 (χ2 = 18.63). The total length at first sexual maturity was estimated at 

27.3 cm for males and 27.1 cm for females. The macroscopic characteristics of the gonads 

indicated four maturation stages. Histological studies of gonads of H. affinis showed seven 

phases of oocyte development and four phases of spermatocyte development. The mean 

absolute fecundity was 9092 vitelogenic oocytes. Spawning occurred during the months of 

March to July. The microscopic descriptions of the stages of gonad maturation indicate that 

the study area is an important spawning ground of H. affinis.  

Keywords: sex ratio, histology of gonads, fecundity, reproductive period  

 

Resumo 

O peixe epipelágico voador, Hirundichthys affinis é um importante recurso de pesca 

artesanal das águas costeiras do Nordeste do Brasil. No entanto, as informações biológicas 

sobre esta espécie tem sido pouco documentada. Este trabalho apresenta dados sobre a relação 

peso-comprimento, proporção sexual, comprimento de primeira maturação sexual, 

desenvolvimento gonadal e fecundidade de H. affinis amostrados das águas costeiras do Rio 

Grande do Norte, Brasil. O comprimento total e o peso total de ambos os sexos variaram 
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23,4-29,4 cm, e de 89 a 188g, respectivamente. O coeficiente alométrico dos machos foi de 

2,208 e o de fêmeas foi 2,985, indicando um crescimento alométrico negativo. A proporção 

entre os sexos foi 1M:1.6 F, diferindo da proporção esperada de 1:1 (χ2 = 18.63). O 

comprimento total da primeira maturação sexual foi estimado em 27,3 centímetros para os 

machos e 27,1 cm para as fêmeas. As características macroscópicas das gônadas indicaram 

quatro estádios de maturação. Estudos histológicos das gônadas de H. affinis mostram sete 

fases de desenvolvimento do ovócito e quatro fases de desenvolvimento do espermatócito. A 

fecundidade absoluta média foi de 9.092 ovócitos vitelogênicos. A desova ocorreu durante os 

meses de março a julho. As descrições microscópicas dos estágios de maturação gonadal 

indicam que a área de estudo é uma importante área de desova de H. affinis. 

Palavras-chave: proporção sexual, histologia das gônadas, fecundidade, período reprodutivo 

 

1. Introduction 

The flying fish belongs to the family Exocoetidae and are distributed in tropical and 

subtropical waters around the world (Oxenford et al., 1995; Monteiro et al., 1998). They are 

considered as commercially and ecologically important species irrespective of their 

geographical distribution (Gomes at al., 1998; Parin, 2002). The flying fish, Hirundichthys 

affinis (Günther, 1866) is a commercially important marine fish in the western Atlantic 

oceanic and coastal waters. Although the flesh of H. affinis is of a good quality, it is 

frequently used as bait to capture larger predatory fish species, but their eggs are marketed for 

the production of local caviar. Besides their commercial importance, the flying fishes are 

crucial components in the epipelagic food chain, where they are preferred prey of predators, 

such as, Coryphaena hippurus, Thunnus albacares, Tetrapturus albidus, Makaira nigricans 

and Prionace glauca which are of high commercial value (Araújo and Chellappa, 2002; Parin, 

1960). 
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It is of fundamental importance to know the average length at which the individuals 

reach sexual maturity, in order to manage an effectively exploitable population, since they can 

be used to determine a maximum sustainable yield (Chen and Paloheimo, 1994; King, 1997). 

This work reports on the length-weight relationship, sex ratio, length at first sexual maturity, 

gonadal development and fecundity of H. affinis sampled from the coastal waters of Rio 

Grande do Norte, Northeastern Brazil. The results of the present study could provide data for 

the conservation of natural stocks of this important epipelagic fishery resource. 

 

2. Materials and Methods 

 

2.1 Study site and fish capture 

Fish were captured monthly from the coastal waters of Caiçara do Norte, Rio Grande 

do Norte, Brazil, during the period of May, 2011 to April, 2012. The fish samples were 

captured with the help of artisanal fisherman of the region, who used motor boats and a local 

fishing gear popularly known as “jereré”. This simple traditional fishing gear has a triangular 

form which is made of wood, and serves as a support for the suspended nylon material. 

Fishing operations were carried out on the continental shelf at depths more than 600m, 

approximately 14 nautical miles from the coast of Caiçara do Norte. Fish samples were 

numbered, the total body length of each fish was measured to the nearest centimeter (cm) and 

the body weight was measured to the nearest gram (g). The samples were then dissected to 

identify the sex. T test was used verify the significant difference between the total length and 

total weight of males and females.  

 

2.2 Length-weight relationship 
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The length-weight relationship was determined by the equation, W = a Lb, where W is 

the total weight (g), L is the total length (cm), a is the intercept (initial rate of growth or 

condition factor) and b is allometric coefficient (coefficient of growth or relative growth rate 

of fish) (Le Cren, 1951; Hayes et al., 1995; Jobling, 2002). The t test was performed to 

confirm whether the value of b departed significantly from the isometric value of 3 (Sokal and 

Rohlf, 1987). 

 

2.3 Sex ratio 

The gonads were removed for sex identification based on the macroscopic 

observations of gonad characteristics (Mackie and Lewis, 2001). Sex ratio was given as 

males: females (M: F), calculated using the equation: total number of males / total number of 

females. The chi-square (χ²) was used to verify the existence of significant differences 

between the sex ratio of the study species and commonly expected 1:1 sex ratio (Sokal and 

Rohlf, 1987). 

 

 

2.4 Length at first sexual maturity 

 The first sexual maturation of the species was determined by the relative frequency 

distribution of adult males and females in total length classes registered during this study 

(Moreno et al., 2005).  

 

2.5 Macroscopic description and histology of gonads 

  The characteristics used for macroscopic classification of the gonads were based on 

the following external aspects: size, shape, color, presence of blood vessels, turgidity and the 

space occupied in the body cavity (Murua et al., 2003). In order to avoid possible variation in 
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the developmental stage of oocytes due to their position in the ovaries, histological 

examinations were carried out on sections from the anterior (cephalic), middle (central), and 

posterior (caudal) regions of 20 ovaries in 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 their length. 

Subsequently, only a central transverse section was prepared for each gonad (n= 20). 

 

 Fragments of ovaries and testicles selected for histological analysis were fixed in Bouin 

solution for 12-24 h (depending on size), washed for 24 hours in running water to remove 

excess fixative and were later preserved in 70% Ethyl alcohol. Fragments of ovaries selected 

for histological study were embedded in paraffin, sectioned at 3-5 µm thickness, and stained 

with Hematoxylin-Eosin (HE) and periodic acid Schiff (PAS). The histological description of 

the developmental stages and classification were performed using the existing terminology 

(Wallace and Selman, 1981; West, 1990; Grier e Taylor, 1998; Schulz, et al., 2010). 

 

2.6 Fecundity 

The oocytes from mature ovaries were dissociated using Gilson solution and three 

sub-samples of 0.1 g were extracted and the oocytes were counted using Bogorov counting 

chamber, a stereo-microscope and an ocular micrometer. Total fecundity was estimated for 

the total weight of the ovaries. Fecundity = [(number of mature oocytes in the fragments of 

ovary) x (total weight of ovary)] / (weight of the fragment of the ovary) (Hunter and 

Goldberg, 1980; Murua et al., 2003).  

 

2.7 Gonadosomatic index (GSI) and reproductive period 
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The gonadosomatic index (GSI) was calculated according to Wootton et al. (1978). 

Period of breeding was determined by the temporal relative frequency distribution of the 

different stages of ovarian maturation (Martini and Fountain, 1981). 

 

 

3. Results 

 

A total of 310 individuals of H. affinis were captured (117 males and 193 females). 

Total body lengths of all individuals of grouped sex varied from 23.4 to 29.5 cm (mean 26.7 ± 

1.2), and the body weights from 70 to 189g (mean 129.2 ± 19.5). Male body lengths varied 

from 23.4 to 29.1 cm (mean 26.3 ± 1.2) and body weights from 89 to 184.6 g (mean 126.6 ± 

17.7). Female body lengths ranged from 23.8 to 29.5 cm (mean 27.05 ± 1.1) and body weights 

from 70 to 189g (mean 130.8 ± 20.4). The females were larger than males with significant 

difference in total lengths (t = -5.093; df = 308; p < 0.05). The class distribution of total 

lengths and weights are shown in Figure 1. 

 

→ Insert Figure 1 

 

3.1 Length-weight relationship 

The length-weight relationship function determined for males was Wt(g)=0,0916 

Lt(cm)
2.208 and for females it was Wt(g)= 0,0068 Lt(cm)

2.985. The allometric coefficient of male 

H. affinis was 2.208 and of female was 2.985, indicating negatively allometric growth. The t-

test indicated that the b-values found for both sexes departed significantly from the isometric 

value (3).  The parameters of the equation of the length-weight relationship are presented in 

Table 1.  
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→Insert Table 1 

3.2 Sex ratio 

The sex ratio was 1M:1.6F thus differing from the expected ratio of 1:1. This 

difference was statistically significant (χ2 = 18.63). The females of H. affinis had slight 

predominance in the sampled population. The females predominated during June to October 

and the males in the month of May, with significant differences (Figure 2). 

 

→Insert Figure 2 

 

3.3 Length at first maturity 

The total length at first sexual maturity was estimated at 27.3 cm for males and 27.1 

cm for females. The males of H. affinis mature before the females, shown by the significant 

difference in size of gonadal maturation of both sexes (t = -5.081; df = 210; p < 0.05). 

 

3.4 Gonad development 

H. affinis had paired elongated gonads, the females with lobed ovaries and the males 

with flattened testes. The testicular walls were fragile when compared to the ovarian walls, 

and did not show much modification between the different stages of development, unlike the 

ovaries. The volume, coloration, thickness and blood vessels of ovaries varied according to 

the stage of maturation, presenting shades of light pink to dark yellow, due to the color of the 

mature oocytes full of yolk granules (Figure 3. a,b,c,d). The testes were whitish from the 

beginning of maturation to the mature stage (Figure 3. e, f, g, h). Table 2 presents the 

macroscopic characteristics during the gonadal development of H. affinis. During the study 

period immature fish were not captured.  
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 →Insert Figure 3 

→Insert Table 2 

3.5 Histology and development of germ cells 

 

3.5.1 The microscopic observations of the different phases of maturation of oocytes 

 

The microscopic stages of ovaries showed seven phases of oocyte development 

constituting two stages. The first or the pre vitellogenic stage included the young germinative 

cell phase and the reserve stock phase. The second or vitellogenic stage included five phases: 

the early yolk vesicle phase, lipid vitellogenic phase, lipid and protein vitellogenic phase, 

complete vitellogenesis phase and hydrated oocyte phase. Oocytes in atresia and post-

ovulatory follicles were also observed.   

Young germ cell (Phase I): The smallest cells were found, which appeared grouped in 

nests placed in the ovigerous lamellae, with little cytoplasm, usually with a single central 

rounded nucleolus, intensely basophilic (Figure 4a). 

Perinucleolus stage or reserve stock (Phase II): The nucleus was in the centre, initially 

with one or two spherical nucleoli (intensely basophilic) and the cytoplasm was well defined 

and more basophilic than in the previous phase. The nucleoli become more numerous and 

were present in the periphery of the nucleus (Figure 4b).  

Early yolk vesicle (Phase III): The basophilic nucleoli maintain their peripheral position 

and the cytoplasm became less basophilic. This stage was characterized by small yolk vesicles 

in the cytoplasm, which appeared as empty unstained vacuoles. The yolk vesicles first 

appeared at the periphery of the oocyte and gradually spread towards the central nucleus 

(Figure 4c).  
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Lipid vitellogenesis (Phase IV): The oocytes showed the central nucleus, cytoplasm was 

less basophilic than in the previous phase, and with vacuoles representing the lipid deposition 

(Figure 4d).  

Lipid and protein vitellogenesis (Phase V): The oocytes showed the deposition of protein 

in the form of platelets from peripheral acidophilic cytoplasm (Figure 4e).  

Oocytes with complete vitellogenesis (Phase VI): In this stage the lipidic vesicles were not 

observed and the protein granules were bigger in size. The basophile of the cytoplasm 

disappeared totally and the nucleus contracted (Figure 4f). 

Oocytes in hydration (Phase VII): During this phase the oocytes were was highly 

modified, the cytoplasm was hydrated, which resulted in the adhesion of the yolk granules 

(Figure 4g). 

Oocytes in atresia: the cellular turgidity was lost, with the rupture of the vitelline 

membrane. The vitelline granules lost their individuality and constituted an amorphous mass 

of acidophilic substance (Figure 4h). 

Post-ovulatory follicles: the follicular cells were condensed, entering the space which was 

occupied by the oocytes earlier, thus constituting, a body formed by cellular chords, folded in 

all directions (Figure 4h). 

→Insert Figure 5 

3.5.2 The microscopic observations of the different phases of maturation of testicles 

 

Histological analyses indicated four developmental phases of the spermatogonia of H. 

affinis (Figure 5). The spermatogonia were distributed near the tunica albuginea showing 

restricted distribution.  

Spermatogonia: These were the largest spermatogenic cells. They were rounded with large 

rounded vesicular nuclei. Their cytoplasm was faintly stained. Spermatocytes: These were 
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with clear cytoplasm and relatively large nucleus and chromatin condensed in the poles. 

Spermatids:  They were smaller than the previous germ cells with sparse cytoplasm, spherical 

and dense nucleus. These cells undergo modifications until they become spermatozoa. 

Spermatozoa: They are the smallest cells of the spermatogenic lineage, with spherical and 

very dense nuclei. They concentrate in the seminal lobules after breaking through the cyst 

wall. 

→Insert Figure 5 

3.6 Fecundity 

The absolute fecundity of H. affinis varied from 7398 to 10021 with an average of 

9092 (SD ±1153.2) vitellogenic oocytes.  

 

3.7 GSI and Reproductive period 

The mean monthly values of GSI for the males and females of H. affinis and the 

frequency of maturation stages are shown in Figure 6. The mean values of GSI varied from 

1.25 to17.1 for the females and from 0.1 to 8.01 for the males. During the entire study period 

the presence of immature individuals were not registered. There was a predominance of 

maturing individuals during the period of October to February. Mature fish occurred during 

March to July. Variations in IGS and the monthly frequency of maturation stages demonstrate 

that H. affinis reproduces during the period of March to July. 

→Insert Figure 6 

4. Discussion 

It is of fundamental importance to have information regarding the length, weight, sex 

and length at first sexual maturity, in order to manage an effectively exploitable fishery 

population. Small sized immature individuals of H. affinis were not captured during this 

study. The immature individuals frequently occur in the oceanic region and only the adults 
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migrate to the coastal waters for breeding. However, the effect of the selectivity of the fishing 

gear employed cannot be ruled out (Araújo and Chellappa, 2002). The absence of individuals 

less than 19 cm and greater than 24.5cm of the same species, in the Caribbean coastal waters, 

was due to the same reason (Khokiattwong et al., 2000). 

 The females of H. affinis in this study were larger and heavier than the males. The 

females are usually heavier than the males due to their gonads which tend to have a greater 

mass in relation to the testicles (Araújo and Chellappa, 2002; Murua et al., 2003). For the 

same species in the Caribbean, it was observed that the average length of males and females 

was not different when fish were immature, but later the females grew faster than males and 

became larger and heavier (Khokiattwong et al., 2000). The present study registered a 

predominance of females which could be due to the selectivity of the fishing gear used with 

the interest of capturing the bigger individuals. However, females were observed more in the 

months of June and July, and this period corresponds to the peak of the reproductive activity 

of H. affinis in Rio Grande do Norte, Brazil (Araújo and Chellappa, 2002; Araújo et al., 

2011). 

It is possible to determine the type of growth of a species through the allometric 

coefficient (b), which is isometric when b = 3, positive allometry when b> 3 and negative 

allometry when b <3 (Jobling, 2002). Isometric growth indicates that the body increases in all 

dimensions in the same proportion during growth, whereas positive allometry indicates that 

the body becomes more rotound as it increases in length, and negative allometry indicates a 

slimmer body (Jobling, 2002). In this study, the allometric coefficient of the length-weight 

relationship of males and females of H. affinis was estimated to be lower than 3 indicating 

negatively allometric growth. These results are in agreement with a study conducted for the 

same species in the oceanic waters of Northeastern Brazil (Lessa and Bezerra Jr., 2004). For 

this same species in Barbados, the values of b=2.98 for males, b= 3.03 for females and b=3.01 
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for grouped sex (Khokiattwong et al., 2000). The parameters of length-weight relationship in 

fish could be influenced by environmental conditions, gonadal maturity, sex, condition factor, 

season, population and variations between species (Froese, 2006). In this study, the gonadal 

development of females could have possibly influenced the body mass.  

For rational management of fishery stocks which are subjected to exploitation, it is 

important to know the size at first gonadal maturation (L50), since it provides information for 

determining the minimum size at capture and mesh dimensions of the fishing gear. In this 

study, H. affinis presented a mean length of 27 cm at first maturity, which is larger than that 

registered in the Caribbeans, where they attained maturity below 18 cm (Khokiattwong et al., 

2000). In the oceanic waters of Northeastern Brazil, the minimum size of capture which was 

registered for H. affinis is 22.7 cm (Lessa and Bezerra Jr., 2004).  The size at first maturity is 

not fixed and may vary between individuals of the same species, whose populations are 

subject to different environmental conditions (Wootton, 1990). The length of first sexual 

maturation may be directly affected through changes in the quantity of energy reserves 

available for gonad development (Morgan, 2004). 

The macroscopic analyses of gonads of H. affinis showed four stages each of ovarian and 

testicular development. For the same species in Barbados, five ovarian and testicular 

maturation stages were observed, which included the immature stage (Khokiattwong et al., 

2000). During this study, immature individuals were not captured since the migratory stocks 

were in the gonad maturation process. Possibly the younger fish were in the oceanic region. 

Additionally, the fishermen tend to capture the bigger individuals for commercial purposes. 

The macroscopic description of gonads shows the stages in reproductive cycle, which could 

be useful to understand the gross reproductive biology of this species. 

The histological observations of this study register for the first time the presence of 

hydrated oocyte phase in the mature ovaries and oocytes in atresia and post-ovulatory follicle 
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phase in the spent ovaries for H. afinnis.  The maturation of the oocyte ends in ovulation, with 

the rupture of the follicle, liberating the oocytes in the lumen of the ovary (Lowerre-Barbieri, 

et al., 2011). The ruptured follicles are known as post-ovulatory follicles (POFs) and they 

remain in the ovary till they are reabsorbed (Hunter and Macewicz, 1985). The females which 

are capable of spawning are those which appear during the reproductive cycle with 

vitelogenic oocytes or with histological indicators of imminent spawning (late migration of 

germinal vesicle, germinal vesicle breakdown and hydration) or recent spawning (POFs of 

recent collapse). This study registered the presence of H. affinis in the coastal waters with 

hydrated oocytes and POFs, which suggests that the females use this area as spawning 

grounds. This species migrates from the oceanic waters to the coastal waters of Caiçara do 

Norte in Northeastern Brazil to spawn and complete its reproductive cycle. 

This study describes for the first time the histological analyses of spermatogenesis in 

the testes of H. affinis in the coastal waters of Rio Grande do Norte, Brazil. Observing the 

distribution of spermatogonia in the germinal compartment of testes H. affinis shows 

restricted distribution in which the spermatogonia are distributed near the tunica albuginea 

(Grier, 1981). This type of organization is found in teleost orders such as Atheriniformes, 

Cyprinodontiformes and Beloniformes (Parenti and Grier, 2004). 

This study registered an average of 9092 vitellogenic oocytes for H. affinis, although a 

lower value has been registered in an earlier study (Araújo and Chellappa, 2002). Fecundity is 

a specific reproductive tactics and is adapted to the conditions of the life cycle of the species, 

varying with the growth, population density, body size, food availability, and rate of mortality 

(Witthames, et al., 1995; Murua et al., 2003). 

Spawning of H. affinis occurrs during the months of March to July. For the same species, 

the reproductive period registered was from May to June in Northeastern Brazil (El-Deir, 

1998; Araújo and Chellappa, 2002; Araújo et al., 2011), and in Barbados was from December 
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to June, with a peak from March to June (Khokiattwong et al., 2000). Breeding season may be 

influenced by local climatic conditions. Information pertaining to the reproductive period of 

H. affinis is important for the conservation of natural stocks of this epipelagic fishery 

resource. The microscopic descriptions of the stages of gonad maturation indicate that the 

study area is an important spawning ground of H. affinis. This information could be used for 

adequate management of exploitable fishery stocks of this commercially and ecologically 

important fish. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. Distribution by total body length classes (a) and (b) total weight classes of 

Hirundichthys affinis. 

Figure 2. Monthly sex ratio of Hirundichthys affinis. * Significant difference of the observed 

sex ratio from the expected 1:1.  

Figure 3. Macroscopic stages of gonad development in Hirundichthys affinis: (a) ovary in the 

maturation process, (b) mature ovary, (c) spent ovary, (d) resting ovary, (e) testis in the early 

maturation process, (f) testis in the late maturation process, (g) mature testis, (h) spent. 

(Immature individuals were not captured during this study). 

Figura 4. Histological aspects of oocyte developmental  stages of Hirundichthys affinis: (a) 

Young germ cell (ygc), (b) Perinucleolus stage or reserve stock (rs); (c) Early yolk vesicle 

(eyv); (d) Lipid vitellogenesis (lv); (e) Lipid and protein vitellogenesis (lpv) with yolk 

granules (yg) and lipid droplets (ld); (f) Oocytes with complete vitologenesis; (g) Oocytes in 

hydration (ho); (h) Oocytes in atresia (a). n,nucleus; nc, nucleolus; pof, post-ovulatory 

follicle. (a - d: scale bar = 200µm; e - h: scale bar = 50µm). 

Figure 5. Histological aspects of spermatocyte developmental  stages of Hirundichthys 

affinis:  a) cross section of the testis; b) testis showing stages of spermatogenesis; c) 

spermatogonia (spg), spermatocyte (spc), spermatid (spt); d) spermatozoid (spz). (a –b: scale 

bar = 50µm; c- d: scale bar = 200µm). 

Figure 6. a) Temporal distribution of GSI (± SE) of females and males Hirundichthys affinis; 

b) monthly frequency of maturity stages for pooled sex. 
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Table 1. Parameter estimates of the length-weight relationship of Hirundichthys affinis (Günther, 1866) (Beloniformes/Exocoetidae) (M, males; 

F, females; n, sample size; a, intercept; b, slope; C.I., confidence interval; r², coefficient determination). 

            Equation Parameters      t- test (d.f.)   Growth 

Species Sex n  a  b  S.E. of b (95% C.I. of b) r2 
    

  

Hirundichythys affinis  M 117 0.0916 2.208* 0.181 (1.8493 to 2.566) 0.56 
 

t = - 8.646 (113) 
negatively 
allometric  

 

  
F 193 

  
0.0068 2.985* 0.359 (2.2765 to 3.6935) 0.26     t = - 2.205(188) 

negatively 
allometric  

 

*significant differences from 3 (P < 0.05).  
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Table 2. Macroscopic description of the gonad development stages of Hirundichthys affinis. 

Stage Females Males 

Maturing  Ovaries with a clear orange color and ovaries still small 

in size, reaching 1/3 of the coelomic cavity, with 

superficial vascularization and small oocytes. 

Early maturation: Testes were filiform, reduced in size 

and whitish in color. Mid maturation: Testes slightly 

bigger in size, whitish in color and with few blood 

vessels. 

 

Mature (ripe) Ovaries were big, dark yellowish orange in color 

occupying almost the entire coelomic cavity. The mature 

ovaries were turgid, highly vascularized with numerous 

big oocytes visible to the naked eye. 

 

Testes were turgid, white in color, occupying a large 

space in the coelomic cavity.  

Spent Ovaries were hemorrhagic, flaccid, shrunk and wrinkled 

in appearance and were of faded yellow color. 

Testes were smaller than the previous stage, with 

hemorrhagic and flaccid aspects and brownish in color. 

 

Resting Ovaries were of reduced size with a light pink color.  
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Abstract  

The reproductive aspects of Hemiramphus brasiliensis from the coastal waters of Rio 

Grande do Norte, northeastern Brazil were verified with a view to determine its reproductive 

strategy. This paper presents data on the length-weight relationship, sex ratio, length at first 

sexual maturity, gonad development, reproductive period and fecundity of H. brasiliensis. 

Females of this species predominated in the sampled population and were larger in size than 

the males. The length at the first sexual maturation of males was 20.8 cm and that of females 

was 21.5 cm. The macroscopic characteristics of the gonads indicated four maturation stages. 

Histological studies of gonads of H. brasiliensis showed six phases of oocyte development 

and four phases of spermatocyte development. The batch fecundity of this species is 1153 

(±258.22) oocytes for 50 g body weight of female. The microscopic characteristics of gonad 

development indicate that H. brasiliensis is a multiple spawner, with active reproductive 

period during the months of January to June and October. The reproductive period of this 

species is independent of the rainy period of the region. H. brasiliensis is considered as an 

equilibrium strategist.  

Keywords: sex ratio, histology of gonads, fecundity, reproductive period 

Resumo 

Os aspectos reprodutivos de Hemiramphus brasiliensis nas águas costeiras do Rio 

Grande do Norte, Nordeste do Brasil foram verificados com objetivo de determinar a sua 

estratégia reprodutiva. Este trabalho apresenta dados sobre a relação peso-comprimento, 

proporção sexual, comprimento de primeira maturação sexual, desenvolvimento gonadal, 

período reprodutivo e fecundidade de H. brasiliensis. As fêmeas de H. brasiliensis 

predominam na população amostrada e foram maiores em tamanho do que os machos. O 

comprimento da primeira maturação sexual dos machos foi de 20,8 cm e das fêmeas foi de 

21,5 cm. As características macroscópicas das gônadas indicam quatro estádios de maturação. 
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Estudos histológicos de gônadas de H. brasiliensis mostraram seis fases de desenvolvimento 

do ovócito e quatro fases de desenvolvimento de espermatócitos. A fecundidade por lote desta 

espécie foi 1,153 (± 258,22) ovócitos por 50 g de peso corporal da fêmea. As características 

microscópicas de desenvolvimento gonadal indicam que H. brasiliensis apresenta desova 

múltipla, com um período de atividade reprodutiva nos meses de janeiro a junho e outubro. O 

período reprodutivo de H. brasiliensis é independente das chuvas da região. H. brasiliensis é 

considerado como um estrategista de equilíbrio.  

Palavras-chave: proporção sexual, histologia das gônadas, fecundidade, período reprodutivo.  

 

1. Introduction 

 

The reproductive strategies are used by fish to maximize production and ensure the 

survival of offspring to adulthood. Each strategy is expressed by tactics, such as, size at first 

maturation, spawning period and fecundity (Potts and Wootton, 1984) which are important 

information for making rational measures to regulate fishing and conservation of fish stocks 

(King and McFarlane, 2003).  

Studies on the life history of the animals show that r-strategists are characterized by 

small body size with early first sexual maturity, whereas the K-strategists have long lifespan, 

large body size and late sexual maturity (MacArthur and Wilson, 1967; Chase, 1999; Pianka, 

2000). Kawasaki (1980; 1983) suggested a third intermediary group for the fish characterized 

by long lifespan, with large body size and early sexual maturity. Winemiller and Rose (1992), 

developed clusters of life history strategies, based on 16 characteristics, using a large sample 

of 216 species of marine and freshwater fish from North America. They made a final selection 

of five life history traits for 82 species of freshwater and 65 marine fishes, and suggested a 

model of three strategies: (1) opportunistic strategists with small body size with early first 
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sexual maturity and short-lived; (2) periodic or seasonal strategists of big body size with long 

life span and high to intermediate fecundity and (3) equilibrium strategists of intermediate 

size in relatively stable environment.  

The ballyhoo half beak belong to the family Hemiramphidae, are found in shallow marine, 

estuarine and freshwater waters in the Atlantic, Indian and Pacific oceans (Hughes and 

Stewart, 2006). In the coastal waters of Brazil the following species have been registered: 

Hemiramphus brasiliensis, Hemiramphus balao, Hyporhamphus roberti, Hyporhamphus 

unifasciatus, Euleptorhamphus velox, Hyporhamphus coroa and Hyporhamphus salvatoris 

(Sampaio, 1996). Among these species, Hemiramphus brasiliensis and Hyporhamphus 

unifasciatus are commercially important (Lessa and Nobrega, 2000). 

Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) is encountered in the entire Tropical Atlantic 

Ocean, occurring on both sides of the Atlantic Ocean, from New England to the Southeast of 

Brazil, preferring calm and warm waters near the coast (Suzuki, 1983; McBride and Thurman, 

2003). These fish are small in size with a maximum length of 30 cm (McBride et al., 1996), 

are important for artisanal fisheries, as bait (Berkeley et al., 1975; McBride et al., 1996) and 

as food (Lessa and Nobrega, 2000; Oliveira et al., 2012). Considering the economic 

importance of H. brasiliensis, the objective of this work was to determine the reproductive 

strategy of this species occurring in the coastal waters of Caiçara do Norte, Rio Grande do 

Norte, Brazil.  

 

2. Materials and Methods 

 

2.1 Study site and sample collection 

The municipality of Caiçara do Norte outstands among the top five areas of fish 

production in the state Rio Grande do Norte, Brazil. In this municipality, artisanal fishing is 



98 

 

the main economic activity, producing a wide variety of fish, such as, Hirundichthys affinis, 

Coryphaena hippurus, Thunnus albacares, Mycteroperca bonaci, Lutjanus synagris, L. 

analis,  L. purpureus,  L. griseus, L. jocu, Ocyurus chrysurus,  Opisthonema oglinum, Mugil 

curema, M. liza and Hemiramphus brasiliensis (Oliveira et al., 2013). 

The fish were captured on monthly basis in the coastal waters of Caiçara do Norte, 

northeastern Brazil, during the period of May, 2011 to April, 2012 (form 34º 59' to 37º 14' 

longitude W and from 4º 54' to 6º 34' latitude S). Fish samples were captured with the help of 

local artisanal fishermen, who used motorboats and the ballyhoo fishing net. Samples of H. 

brasiliensis were not captured during the month of September, 2011 due to the strong winds 

that prevented the fishermen from going to the sea. Fish captured during the other months 

were numbered, weighed in total body weight (to the nearest gram, g) and measured in total 

body length (to the nearest centimeter, cm). Each fish was dissected and sex was identified 

based on the macroscopic characteristics of the gonads (Mackie and Lewis, 2001). The t test 

was utilized to check the difference between the total body length and weight of males and 

females. 

 

2.2 Length – weight relationship 

The total length and weight were determined using the absolute frequencies of males 

and females (mean ± SD) of total length (Lt) and total weight (Wt). The length-weight 

relationship was determined by the equation, W = aLb, where W is the total weight (g), L is 

the total length (cm), a is the intercept (initial rate of growth or condition factor) and b is 

allometric coefficient (coefficient of growth or relative growth rate of fish) (Le Cren, 1951; 

Hayes et al., 1995; Jobling, 2002). The t-test was performed to confirm whether the value of b 

departed significantly from the isometric value of 3 and the differences between sexes (Sokal 

and Rohlf, 1987). 
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2.3 Sex ratio 

The sex ratio was given as males: females (M: F), calculated using the formula: total 

number of males/ total number of females. The chi-square (χ²) was used to verify the 

existence of significant differences between the sex ratio of the study species and commonly 

expected 1:1 sex ratio (Sokal and Rohlf, 1987). 

 

2.4 Body size at first gonadal maturity (L50)  

Body size at first gonadal maturity (L50) where 50% of the individuals exhibited 

maturing gonads was estimated from the relative frequency distribution of adult males and 

females, using their standard length classes (mean ± SD) (Moreno et al., 2005).  

 

2.5 Macroscopic and histological descriptions of the gonads 

The location and general aspects of the gonads were observed and stage of 

reproductive maturity was determined using a macroscopic staging system. The features used 

for the macroscopic classification of gonads were based on the following external aspects: 

size, shape, color, presence of blood vessels, stiffness, and the space occupied in the coelomic 

body cavity (Murua and Saborido-Rey, 2003). 

In order to avoid possible variation in the developmental stage of oocytes, due to their 

position in the ovaries, histological examinations were carried out on sections from the 

anterior (cephalic), middle (central), and posterior (caudal) regions of 20 ovaries in different 

developmental stages (Yoshida, 1964). These data were later compared in order to determine 

whether samples taken from mid-section of the ovary of either lobe were representative of 

oocyte development.  

Fragments of the ovaries and testicles were preserved in Bouin’s solution for 12 to 24 

hours, later embedded in paraffin, sectioned at 3-5 µm thickness, and stained with Harris 
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Hematoxylin and Eosin (HE) and periodic acid Schiff (PAS). Gonadal developmental stages 

were assessed microscopically with the help of light microscope (Taimin, model TM 800), 

coupled with a video camera (Kodo Digital). The terminology used for staging of oogenesis 

followed that of Wallace and Selman (1981); West (1990), Grier and Taylor (1998) and 

Schulz et al. (2010). 

 

2.6 Fecundity 

To determine the fecundity, ovaries were removed from 14 mature females, weighed 

and preserved in Gilson solution for 24 hours for complete dissociation of oocytes, which 

were then washed and preserved in 70% ethyl alcohol. A 10% sample was removed for 

counting the mature oocytes, using Bogorov plates, a stereo microscope and an ocular 

micrometer, and the values were extrapolated to 100% (Murua and Saborido-Rey, 2003). 

 

2.7 Estimation of the gonadosomatic index (GSI) and the spawning period 

The gonadosomatic index (GSI) was calculated according to Wootton et al. (1978): 

GSI = weight of ovary (g) / body weight of fish (g) - weight of gonads (g) × 100. 

Reproductive period was determined by the temporal relative frequency distribution of the 

different stages of ovarian maturation (De Martini and Fountain 1981; Chellappa et al., 2010).  

 

2.8 Rainfall 

Rainfall data of the region was obtained from the Meteorological Department of 

Caiçara do Norte, Brazil, in order to verify whether rainfall influenced the reproductive 

season of H. brasiliensis. Pearson’s correlation was used to correlate gonadosomatic index 

(GIS) with rainfall.  
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3.Results and Discussion 

A total of 432 fishes were captured (160 males and 272 females). Figure 1a and 1b 

shows the distribution of total length and total body weight of males and females respectively. 

The individuals of H. brasiliensis presented total length varying from 15 to 28 cm (21.26 ± 

1.89) and weight varying from 13.5 to 109 g (46.07 ± 14.54). The total length of males during 

the sampling period varied from 15 to 27 cm (20.82 ± 1.88), and body weight from 13.5 to 

108 g (43.23 ± 14.63). The total length of females varied from 15 to 28 cm (21.52 ± 1.85) and 

body weight from 15.5 to 109 g (47.72 ± 14.26). The females were bigger and heavier than 

the males, with significant difference in total length (t = - 3.74, df = 431, p < 0.05) and in 

body weight (t =-3.10, df = 431, p < 0.05). H. brasiliensis captured in the coastal waters of 

Caiçara do Norte presented similar values of total lengths registered for the same species in 

Venezuela (Yelipza et al., 2011). The results indicate that females are bigger and heavier than 

males due to their gonads which tend to have higher mass compared to the testicles, thus 

agreeing with the results for the same species in South Florida (McBride and Thurman, 2003; 

Murua et al., 2003). 

→Insert Figure 1 

 

3.1 Length – weight relationship  

Figure 2 shows the length-weight relationship of males W(g)=0.0018 LT(cm)
3.3071 and 

females W(g)= 0.003 LT(cm)
3.1293 of H. brasiliensis. The allometric coefficient of males was 

3.3071 and that of females was 3.1293, indicating positive allometric growth. H. brasiliensis 

showed a positive correlation, with a coefficient of determination (r2) of 0.79 for males and 

0.77 for females. For the same species in Venezuela, males and females presented a minorant 

allometric growth, which indicates more growth in length than weight (Yelipza et al., 2011).  

The parameters of length-weight relationships in fish are affected by various factors, such as, 



102 

 

the environmental conditions, the stages of gonadal maturity, sex, stomach fullness, condition 

factor, season, and population differences within species (Froese, 2006).  

 

→Insert Figure 2 

 

3.2 Sex ratio 

In this study the sex ratio of H. brasiliensis (1:1,7) differed significantly (χ2= 29.03; p 

< 0.05) from the expected ratio (1:1), with a predominance of females in the sampled 

population. The distribution of the monthly frequency of occurrence of males and females 

shows significant difference in the sex ratio of H. brasiliensis. In the months of October, 

November, January and March there was a predominance of females (Figure 3). The sex ratio 

could be affected by various factors related to fishery, season of the year, shoals in the feeding 

and spawning areas (Sarojini, 1957; Silva and De Silva, 1981; Lasiak, 1982). Spawning 

habitats of female ballyhoo H. brasiliensis and balao (H. balao) in south Florida were 

described by McBridge et al (2003). In the present study H. brasiliensis habits the coastal 

waters and reproduces in the same locality, which confirms the observation of McBridge et al 

(2003).  

 
Information on sex ratio is important for understanding the relationship between 

individuals, the environment and the state of the population (Vicentini and Araújo, 2003). The 

sex ratio may vary from the expected 1:1 from species to species, or even in the same 

population at different times, being influenced by several factors such as adaptation of the 

population, reproductive behavior, food availability and environmental conditions (Nikolsky, 

1963; Emlen and Oring, 1977; Baroiller and D´Cotta, 2001; Brykov et al., 2008; Vandeputte 

et al., 2012).  
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→Insert Figure 3 

3.3 Length at first sexual maturity (L50) 

The total length at first sexual maturity was 20.8 cm for males and 21.5 cm for females 

(Fig 4). The males of H. brasiliensis attained first gonadal maturity at smaller body lengths 

than females (t =3.62, df = 408, p < 0.05). Length at maturity could be directly affected by 

changes in the quantity of energy reserves available for gonadal development (Morgan, 2004), 

indirectly affected by the changes in growth, which influence the onset of gonadal maturation 

(Engelhard and Heino, 2004). The males of H. brasiliensis in the present study matured 

earlier than the females, since they require lesser quantity of energy reserves for gonad 

maturation. The females of H. brasiliensis in the coastal waters of South Florida attained 

maturity at 19.8 cm and males were not included in this study (McBride and Thurman, 2003).  

→Insert Figure 4 

 

3.4 Macroscopic and histological descriptions of the gonads  

The ovaries and testes were paired bi-lobed structures, symmetrical, elongated and 

joint in the posterior part to form a short duct leading to the urogenital pore. They were 

located in the posterior-dorsal part of the coelomic cavity, ventral to the kidneys and swim 

bladder. The immature testes were small and translucent. Maturing testes were more 

developed and were whitish in color. The mature testes were white and spent testes were 

flaccid and brown in color with hemorrhagic appearance. During maturation, the ovaries were 

pinkish to light orange in color and developed progressively by increasing in size and 

vascularization. The mature ovaries were turgid and occupied 2/3 of the coelomic cavity. The 

mature ovaries were turgid with numerous big oocytes visible to the naked eye, and the 

partially spent ovaries were flaccid. These results are similar to those registered for three fish 
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species of the family Hemiramphidae in the coastal waters of Australia (Hughes and Stewart, 

2006).  

The microscopic observations of the ovaries of H. brasiliensis showed six different 

phases of oocyte development, constituted in two stages (Figure 5). The first or the pre 

vitellogenic stage included the young germinative cell phase of the reserve stock. The second 

or vitellogenic stage included the beginning of lipid deposition (Phase II), lipid vitellogenic 

phase (Phase III), lipid and protein vitellogenic phase (Phase IV), complete vitellogenesis 

phase (Phase V) and hydrated oocyte phase (Phase VI). Post-ovulatory follicles were also 

observed.   

Phase II: Initially the nucleus was in the center, with one or two nucleoli (intensely 

basophilic) with a well defined cytoplasm. The nucleoli became more in number and were 

present in the periphery of the nucleus. Phase III (beginning of lipid deposition): This stage 

was characterized by small yolk vesicles in the cytoplasm. Phase IV (lipid vitellogenic phase): 

The oocytes showed the central nucleus, cytoplasm was less basophilic than in the previous 

phase, and with vacuoles representing the lipid deposition. Phase V (lipid and protein 

vitellogenic phase): Besides the lipid droplets, the oocytes showed the deposition of protein in 

the form of platelets in the cytoplasm. Phase VI (complete vitellogenesis phase): In this stage 

the lipidic droplets were not observed and the protein granules were bigger in size. The 

basophilic color of the cytoplasm disappeared totally and the nucleus migrated. Hydrated 

oocytes were highly modified, the cytoplasm was hydrated, which resulted in the adhesion of 

the yolk granules. Post-ovulatory follicles: the follicular cells were condensed, entering the 

space which was occupied earlier by the oocytes, thus constituting, a body formed by cellular 

chords, folded in all directions. 
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 The oocyte development observed in the present work is in accordance with that 

registered in Florida, other than the post-ovulatory follicles, which showed partial spawning 

(McBride and Thurman, 2003).  

→Insert Figure 5 

Histological analyses indicated four developmental phases of the spermatogonia in H. 

brasiliensis: spermatogonia, spermatocytes, spermatids and spermatozoa (Figure 6). 

→Insert Figure 6 

 

3.5 Fecundity  

The microscopic characteristics of gonad development of H. brasiliensis showed  

multiple spawing. The batch fecundity of H. brasiliensis varied from 862 to 1354, with an 

average of 1153 (±258.22) vitellogenic oocytes for 50 g body weight of female. For the same 

species in the coastal waters of South of Florida, the fecundity was 1164 oocytes for 100 g 

body weight of female (McBride and Thurman, 2003). Fecundity is a specific reproductive 

tactic (Murua and Saborido-Rey, 2003) and is adapted to the life cycle conditions of the 

species (Witthames et al., 1995), varying with growth, population density, body size, food 

availability and mortality rate (Murua et al., 2003).  

3.6 GSI, Reproductive period and Rainfall 

The mean monthly values of GSI of females in relation to the rainfall variation of the 

study area are shown in Figure 7. The mean monthly values of GSI varied from 1.47 to 4.10. 

Frequency of monthly gonadal maturation stages of females indicates that mature individuals 

occur throughout the year. However, there were peaks of GSI during the months of June, 

October, January and April. Variations of GSI and the frequency of monthly gonadal 

maturation stages show that H. brasiliensis has an active reproductive period during the 

months of January to June and again in October. The period of January, April and June when 
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females of H. brasiliensis were ready to reproduce, coincided with the rainy period of the 

region, showing a positive correlation (r = 0.7). However, the females were also mature 

during October when there were no rains. As such, the breeding period of this species is 

independent of the rainy period. For the same species it was observed that the breeding occurs 

in the month of April with peaks during the end of spring and the beginning of summer in 

Florida (McBride and Thurman, 2003).  

→Insert Figure 7 

This study indicates that females predominate in the sampled population of H. 

brasiliensis. The females were larger in size than the males, which attained sexual maturity 

earlier than the females. The macroscopic gonadal stages coupled with histological analysis 

reflect the spawning activities of H. brasiliensis adequately. Information on the reproductive 

aspects, such as, the length-weight relationship, sex ratio, length at first sexual maturity, 

gonad development, fecundity besides the reproductive strategy of H. brasiliensis is useful 

and is also important for making rational measures to regulate its fishing and conservation. 

Based on the reproductive aspects of this species it could be considered as an equilibrium 

strategist.  
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FIGURE LEGENDS  

 

Figure 1. Mean monthly distribution according to class intervals of (a) total body length; (b) 

body mass of H. brasiliensis. (N males = 160; N females = 272). 

Figure 2. Length-Weight relationship of (a) males and (b) females of H. brasiliensis. 

Figure 3. Monthly sex ratio of H. brasiliensis. * Significant difference of the observed sex 

ratio from the expected 1:1 ( N males = 160; N females = 272). 

Figure 4. The cummulative percentage of observed mature fish in relation to body size for 

males (a) and females (b) of the H. brasiliensis. The inserted lines represent the estimated size 

range where 50% of the fish were mature. 

Figure 5. Histological aspects of oocyte development stages of H. brasiliensis: (a) 

perinucleolus stage or reserve stock (rs) and early yolk vesicle (eyv); (b) lipid vitellogenesis 

(lv) and rs; (c) lv (d) lipid and protein vitellogenesis (lpv); (e) oocytes with complete 

vitologenesis (cl); (f) oocytes in hydration (ho) and post-ovulatory follicle (pof) (scale bar = 

50µm). 

Figure 6. Histological aspects of spermatocyte developmental  stages of H. brasiliensis:  

spermatocyte (spc), spermatid (spt); d) spermatozoon (spz) (scale bar = 50µm). 

Figure 7. Temporal distribution of GSI (±SE) (histograms) of H. brasiliensis females in 

relation to rainfall (lines) (a) and monthly frequency of maturity stages of the females of the 

H. brasiliensis (b) (N females = 272). 
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Figure 1. Mean monthly distribution according to class intervals of (a) total body length; (b) 

body mass of H. brasiliensis. (N males = 160; N females = 272). 
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Figure 2. Length-Weight relationship of (a) males and (b) females of H. brasiliensis. 
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Figure 3. Monthly sex ratio of H. brasiliensis. * Significant difference of the observed sex 

ratio from the expected 1:1. ( N males = 160; N females = 272). 
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Figure 4. The cummulative percentage of observed mature fish in relation to body size for 

males (a) and females (b) of the H. brasiliensis. The inserted lines represent the estimated size 

range where 50% of the fish were mature. 
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Figure 5. Histological aspects of oocyte development stages of H. brasiliensis: (a) 

perinucleolus stage or reserve stock (rs) and early yolk vesicle (eyv); (b) lipid vitellogenesis 

(lv) and rs; (c) lv (d) lipid and protein vitellogenesis (lpv); (e) oocytes with complete 

vitologenesis (cl); (f) oocytes in hydration (ho) and post-ovulatory follicle (pof) (scale bar = 

50µm). 
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Figure 6. Histological aspects of spermatocyte developmental stages of H. brasiliensis:  

spermatocyte (spc), spermatid (spt); d) spermatozoon (spz) (scale bar = 50µm). 
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Figure 7. Temporal distribution of GSI (±SE) (histograms) of H. brasiliensis females in 

relation to rainfall (lines) (a) and monthly frequency of maturity stages of the females of the 

H. brasiliensis (b) (N females = 272). 
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Resumo 

A determinação de idade de peixes tropicais através de dados obtidos pela análise de 

otólitos contribui com informações biológicas para os programas de manejo e gestão 

pesqueira. Na presente revisão são descritas os otólitos utilizados para determinar a idade, os 

métodos para formação dos anéis de crescimento bem como o período e o que causa a 

formação dos anéis nos otólitos de peixes tropicais. Apesar de todo o equívoco histórico sobre 

a determinação da idade de peixes tropicais, muitas pesquisas que utilizaram a contagem dos 

anéis em otólitos obtiveram resultados positivos na determinação da idade em peixes de 

ambiente tropicais. É de extrema importância validar a idade quando se estima através da 

contagem de incrementos em otólitos de peixes tropicais, uma vez que pode haver formação 

de anéis falsos nos otólitos.  A determinação precisa da idade dos peixes é essencial para a 

compreensão da história de vida e são necessários dados exatos. Recentemente a sazonalidade 

em ambientes tropicais foi questionada e pode-se observar que existem variações climáticas 

sazonais na maioria dos ambientes tropicais, sendo possível o estudo de determinação de 

idade através de otólitos de organismos que habita ambientes tropicais. 
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1.Introdução 

Diversas informações fundamentais para a administração pesqueira e proteção das 

espécies de peixes em todo o mundo podem ser obtidas a partir da remoção e processamento 

de otólitos de peixes (Begg et al., 2005; Green et al., 2009). Otólitos (estruturas cristalinas 

pares que se econtram na cavidade craniana) são formados e crescem durante toda a vida dos 

peixes e atuam como um registro permanente da história de vida (Pontual et al., 2002; Begg et 

al. 2005). Informações biológicas como longevidade, idade da primeira maturação e taxas de 

crescimento dos peixes são obtidos a partir de dados da análise de incrementos em otólitos 

(Sponaugle, 2010). 

A determinação da idade através da contagem de anéis em otólitos é bem conhecida 

para peixes de regiões temperadas (Ricker, 1975), onde flutuações ambientais entre o verão e 

o inverno são bem nítidas. No histórico da ciência pesqueira alguns autores relatam que não 

havia possibilidade de se determinar a idade dos peixes tropicais de forma confiável através 

da análise de otólitos (Panella, 1980; Munro, 1983; Longhurst & Pauly, 1987), devido à falta 

nítida de sazonalidade tropical resultando assim na falta de formação de incrementos sazonais 

nas estruturas calcificadas, principalmente em otólitos. Muitos trabalhos fizeram uso da 

contagem dos anéis em otólitos e obtiveram resultados na determinação da idade em peixes de 

ambiente tropicais (Fowler, 1990; Caldow & Wellington, 2003; Grandcourt et al., 2006;  Lin 

& Tzeng, 2009, Shamsan & Ansari, 2010). Nas últimas décadas, a quantidade de provas 

obtidas demonstrou sazonalidade em regiões tropicais, mostrando variações climáticas 

sazonais na maioria dos ambientes tropicais, sendo possível o estudo de determinação de 

idade através de otólitos de organismos que habita ambientes tropicais (Morales-Nin & 

Panfili, 2005). 

A atividade pesqueira e os gestores de recursos naturais são confrontados com muitos 

desafios, tais como os estoques naturais de peixes diminuindo, as frotas pesqueiras de muitos 

países navegando pelos oceanos do mundo em busca de capturas que diminuem os estoques 

pesqueiros (Pitcher & Hart, 1982) e também a pesca ilegal, não regulamentada e não 

declarada prejudicam a sustentabilidade da pesca mundial (Green et al., 2009). A pesca 

marítima do Brasil vem enfrentando uma crise que pode ser observada pela situação de 

sobrepesca em que se encontra a grande maioria dos recursos que suportam as mais 

importantes capturas (Dias-Neto, 2010). A situação da atividade pesqueira em ambientes 

tropicais levou a um interesse crescente dos estudos básicos dos estoques naturais de peixes. 

O número das pesquisas biológicas vem aumentando a cada ano uma vez que fornecem 
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subsídios para o manejo e gestão pesqueira (Murua et al., 2003; Morales-Nin & Panfili, 

2005). Diante dessa situação, houve uma preocupação no Brasil sobre o uso da idade e 

estudos de crescimento para avaliar os estoques pesqueiros. 

Considerando a importância da determinação da idade de peixes tropicais para a 

gestão pesqueira dos estoques naturais que estão ameaçados, o objetivo da revisão é mostrar a 

utilização de otólitos na determinação da idade em peixes marinhos tropicais do Atlântico Sul, 

respondendo as seguintes questões: Quais são os otólitos indicados para contagem de anéis 

em peixes marinhos tropicais? Quais são os métodos utilizados para determinar a período de 

formação dos anéis de crescimento? Quais são as causas da formação de marcas de 

crescimento dos peixes marinhos? 

 

2.Métodos 

 

O Brasil apresenta uma grande região costeira, com cerca de 8.500 mil km de 

extensão, do rio Oiapoque (AP) ao Arroio Chuí (RS), banhada pelo Oceano Atlântico. Ao 

longo do litoral brasileiro alteram-se ambientes de significativa riqueza biológica, tais como 

mangues, restingas, baías e estuários, campos de dunas e falésias, praias e costões, recifes de 

corais e rochosos. Esses ambientes são habitados por vários organismos marinhos (peixes, 

crustáceos e moluscos) que representam importantes recursos econômicos e naturais 

(Haimovici, 2011). A fauna ictiológica do litoral brasileiro é caracterizada pela grande 

diversidade de espécies (Szpilman, 2000). 

O litoral brasileiro foi dividido em cinco regiões com base nas diversidade de 

ambientes e características: região Norte, da foz do rio Oiapoque (4° 16’ N), no Amapá, à foz 

do rio Parnaíba (3° S), no Maranhão; região Nordeste, da foz do rio Parnaíba à baía de Todos 

os Santos (13° S), na Bahia; região Leste, da baía de Todos os Santos ao cabo de São Tomé 

(22° S), no Rio de Janeiro; região Sudeste, do cabo de São Tomé, ao cabo de Santa Marta 

(28° 40’ S), em Santa Catarina; e região Sul, do cabo de Santa Marta ao arroio Chuí (34° 45’ 

S), no Rio Grande do Sul (Ekau & Knoppers, 1999). 

As características tropicais e subtropicais são dominantes ao longo de toda a costa 

brasileira. Apesar disso, os fenômenos regionais definem as condições climatológicas e 

oceanográficas capazes de determinar os traços distintivos da biodiversidade como, por 

exemplo, na foz do rio Amazonas e nos golfões Marajoara e Maranhense. Os recifes de corais 

distribuem-se por cerca de 3.000 km ao longo da costa Nordeste, desde o Maranhão até o sul 

da Bahia, e constituem-se nos únicos ecossistemas recifais do Atlântico Sul. No Sudeste e no 
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Sul, a presença na Água Central do Atlântico Sul sobre a plataforma continental e sua 

ressurgência eventual ao longo da costa contribuem para o aumento da produtividade (Amaral 

& Jablonski, 2005). Mais ao sul, o deslocamento – na direção norte, nos meses de inverno – 

da convergência subtropical, formada pelo encontro das águas da corrente do Brasil com a 

corrente das Malvinas, confere à região características climáticas próximas das temperadas, o 

que influencia profundamente a composição da fauna loca. A região do Cabo Frio marca a 

transição entre os ambientes tropicais, ao norte, e subtropicais e temperados ao sul (Rocha et 

al., 1975). 

 

2.1Revisão de dados 

 

O levantamento das informações sobre a determinação de idade de peixes marinhos do 

Atlântico Sul através de otólitos foi obtido por meio de pesquisa com metodologia 

investigativa de caráter bibliográfico. A pesquisa bibliográfica permitiu a compilação de 45 

publicações (1951-2013), englobando 40 espécies distribuídas ao longo do litoral brasileiro. 

As publicações foram agrupadas de acordo a região da costa brasileira a espécie foi capturada 

no estudo. As publicações foram: Lara (1951), Nomura (1966), Yamaguti & Santos (1966), 

Nomura & Rodrigues (1967), Alegría & Menezes (1970), Ximenes et al. (1978), Ximenes 

(1981), Rossi-Wongtschowski et al. (1982), Vazzoler et al. (1982), Haimovici & Reis (1984), 

Reis (1986), Saccardo  et al. (1988), Krug & Haimovici (1989), Vieira & Haimovici (1993),  

Araújo & Haimovici (2000), Martins & Haimovici (2000), Schwamborn & Ferreira (2002),  

Katsuragawa & Ekau (2003), Andrade et al. (2004), Bellucco et al. (2004), Diedhiou et al. 

(2004), Rezende & Ferreira (2004), David et al. (2005), Peres & Haimovici (2004), Leite Jr et 

al (2005), Oliveira & Novelli (2005), Grandcourt et al. (2006), Santana & Lessa (2006), 

Araújo & Martins (2007), Miranda & Haimovici (2007), Vaz-dos-Santos & Rossi-

Wongtschowski (2007), Velasco et al. (2007), Lessa et al. (2008), Albuquerque et al. (2009), 

Castro et al. (2009), Nóbrega & Lessa (2009a), Nóbrega & Lessa (2009b),  Santana et al. 

(2009), Borthagaray et al. (2011), Cardoso & Haimovici (2011), Costa et al. (2011), Lorenzo 

et al. (2011), Previero et al. (2011), Seyboth et al. (2011), Garbina et al. (2014).  

 
3.Resultados e Discussão 
 
3.1 Décadas das publicações 
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Os estudos de idade e crescimento de peixes marinhos no Atlântico Sul revisados 

apresenta seu início a partir da década de 50 com o trabalho sobre a espécie Macrodon 

ancylodon na costa sul do Brasil (Lara, 1951). A pesquisa sobre os recursos pesqueiros no 

Brasil vem sendo realizada desde a década de 50 sobre as principais espécies explotadas 

(Castello & Haimovici, 1991). Nesse período, houve uma preocupação no Brasil sobre o uso 

da idade e estudos de crescimento para avaliar os estoques pesqueiros. Na década de 70 foi 

observada a necessidade de medidas adequadas de ordenamento do setor pesqueiro, visando à 

utilização racional dos recursos que o Brasil possuía, não importando se eles fossem imensos 

ou escassos (Vazzoller, 1975). A partir desse momento foram desenvolvidas pesquisas sobre a 

idade e crescimento dos peixes marinhos tropicais, uma vez que a estimação da idade dos 

peixes é fundamental para uma gestão eficaz, além de ser usado para estimar os dados de 

idade de crescimento são usados regularmente para avaliar peixe dinâmico populacional 

(crescimento, mortalidade e recrutamento) e estoque (Isely & Grabowski, 2007). Das 45 

publicações analisadas, verificou-se maior número de estudos de idade e crescimento de 

peixes marinhos do Atlântico Sul na década de 2000 (50%) (Figura 1). 

 

3.2 Otólitos para estimar a idade de peixes marinhos brasileiros 

 

Otólitos são estruturas cristalinas pares localizadas no ouvido interno de todos os 

peixes ósseos, utilizados para recepção do som, manutenção do equilíbrio e processamento de 

sinais direcionais (Popper et al. 2005; Popper & Fay, 2011; Sturrock et al., 2012). Existem 3 

pares de otólitos que são chamados de sagitta, lapilli e asterisci e variam consideravelmente 

em tamanho. Analisando as publicações observamos que 80% dos estudos utilizaram o otólito 

sagitta para os estudos de idade e crescimento de peixes marinhos do Atlântico Sul (Figura 2). 

O estudo da idade das espécies Netuma barba, Genidens genidens e Genidens barbus foram 

realizados contando os anéis de crescimento do otólito lappilli (Reis, 1986; Oliveira & 

Novelli, 2005; Velasco et al., 2007). O sagittae e o lapilli geralmente se formam no início do 

desenvolvimento do peixe do que o asterisci, que em algumas espécies não formam até após a 

eclosão. Os sagittae são mais frequentemente usados para determinar a idade dos peixes 

teleósteos e outras análises, porque eles são os maiores e o mais fácil de extrair dos três pares 

(Di Beneditto et al., 2001; Monteiro et al., 2005; Green et al., 2009).  

Selecionar o par de otólitos mais adequado para estimar a idade, bem como a técnica 

de preparação é específico da espécie e depende da qualidade de resolução e regularidade dos 

padrões macro-microestruturais. Para o peixe voador, Hirundichthys affinis foram 
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processados os três pares de otólitos. As análises registraram que o sagittae foi mais difícil de 

preparar em juvenis e adultos do que os outros dois otólitos; o asterici não estava presente nas 

larvas, sendo assim o lapilli selecionado como o otólito mais adequado para determinar a 

idade nessa espécie (Oxenford et al., 1994). O otólito lapilli de H. affinis apresenta anéis de 

crescimento para estimação da idade dessa espécie (Figura 3). 

 

3.3 Anéis de crescimento nos otólitos dos peixes marinhos brasileiros 
 

Os estudos sobre idade e crescimento de peixes marinhos tropicais do Atlântico sul 

mostram que os otólitos apresentam marcas de crescimento que podem ser contadas para 

determinação da idade desses peixes. Estudos sobre a idade de Scomberomorus cavalla na 

região Nordeste mostra otólitos com anéis translúcidos ao redor do núcleo formados 

anualmente (Nomura & Rodrigues, 1967). Para a espécie Sardinella brasiliensis capturadas 

na região sul e sudeste brasileiro, os otólitos mostram a ocorrência de anéis não periódicos, 

relacionados a eventos ocorridos durante as fases larva 1 e pre-juvenil, e anéis de crescimento 

bem definidos, que se constituem em indicadores da idade individual (Rossi-Wongtschowski 

et al., 1982). Os otólitos de Umbrina canosai capturado no sul do Brasil mostra que as zonas 

opacas e hialinas são claramente discerníveis mesmo em peixes idosos e sucessivos pares de 

zonas hialinas e opacas representam anos de vida dessa espécie (Haimovici & Rei, 1984). Nos 

otólitos de Cynoscion striatus capturados no sul do Brasil evidenciou-se uma regularidade 

anual na deposição de uma zona translúcida e uma zona opaca sendo estabelecida a 

periodicidade anual na formação das zonas de crescimento (Vieira & Haimovici, 1993). A 

idade de dusky damselfish, Stegastes fuscus foi determinada com sucesso utilizando otólitos, 

onde os autores registraram uma nitidez nos padrões observados e na periodicidade anual das 

zonas dos otólitos indicando a vialiabilidade do uso de otólitos para peixes tropicais 

(Schwamborn & Ferreira, 2002). O estudo com o Lopholatilus villarii da região central do 

Brasil mostra que os otólitos revelaram um padrão facilmente reconhecível de zonas opacas e 

translúcidas alternadas sugerindo que as zonas translúcidas são formadas ao longo do ciclo 

anual (David et al., 2005). Para Mugil liza capturada no sul-sudeste brasileiro os anéis opacos 

e translúcidos são formados anualmente sendo possível estimação da idade dessa espécie de 

peixe (Garbin et al., 2014). O otólito H. affinis apresentou zonas de crescimento hialinas e 

opacas (Figura 3). A contagem de incrementos anuais em otólitos de peixes recifais tropicais 

tem sido utilizada como indicadores exatos e precisos de idade (Fowler et al., 1995; Cappo et 

al., 2000; Meekan et al, 1999, 2001).  
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3.4 Métodos utilizados para determinar o período de formação dos anéis de crescimento 
 

Os estudos de estimação de idade de peixes marinhos do Atlântico Sul mostram que 

foram utilizados métodos para validar a periocidade de crescimento e formação de anéis. Na 

literatura existe equívocos sobre as distinções entre a periodicidade de formação incremento 

de crescimento, a validação absoluta e precisão das estimativas de idade (Campana, 2001). A 

interpretação da periodicidade da estrutura de crescimento pode ser validade por uma 

variedade de métodos: lançamento do conhecido idade e peixes marcados e lançamento da 

idade conhecida do peixe no ambiente natural; bomba radiocarbono; marcação química e 

recaptura de peixes em ambiente antural; captura de peixes selvagens com natural marcadores 

específicos de data; análise do incremento marginal; criação em cativeiro do nascimento e 

criação em cativeiro de peixe quimicamente marcado. A validação da idade absoluta pode ser 

feita através de uso de idade de peixes conhecidos; bomba radiocarbono; marcação 

radioquímica, método de frequências de comprimento (para primeiras classes de idade), 

captura de peixes selvagens com marcadores naturais específicas de data e criação em 

cativeiro de incubação. E a comprovação da interpretação da idade pode utilizar a análise de 

recaptura; análise de comprimento de freqüência; integração numérica de crescimento diária e 

larguras de incremento; incrementos diários entre anéis em peixes (Campana, 2001).  

Nos estudos publicados no Atlântico Sul para peixes marinhos verificou que 52,1% 

validaram a periodicidade de formação do anel através da análise de incremento. Na década 

de 60 e 70, observou que foi utilizado o método indireto, no qual o calculava o comprimento 

do peixe com o número de anéis por período para determinar o período de foramção dos anéis 

em crescimento, sendo 10% dos estudos analisados no Atlântico Sul para peixes marinhos. 

Para validar o período da formação dos anéis de crescimento no Atlântico sul, 6% dos estudos 

utilizaram método de marcação e recaptura de inivíduos quimicamente marcados (OTC). Os 

métodos mais utilizados para a determinação da idade anual são a análise de incremento 

marginal e de marcação e recaptura de peixes em ambiente natural. E os métodos mais 

utilizados para análise de incremento diário tem sido a criação em cativeiro no laboratório ou 

em condições naturais controladas, muitas vezes utilizando algum tipo de marcação química 

(Campana, 2001).  

 

3.5 Causas da formação de marcas de crescimento 
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A atividade reprodutiva (43,9% dos trabalhos) dos peixes marinhos em estudo foi um 

dos principais fatores relatado pelos autores, que promoveram formação de anéis de 

crescimento nos otólitos dos peixes, no qual os peixes alocam energia para maturação 

gonadal, migração para o deslocamento e desova. A temperatura (12, 1%) é um dos fatores 

que promovem a formação dos anéis de crescimento em otólitos, na qual reduz a taxa 

metabólica do peixe e, em seguida, influenciam o crescimento. O crescimento do otólito e a 

zona de formação de crescimento podem estar sob o controle de uma combinação de fatores 

(variação ambiental e efeitos fisiológicos) que podem variar entre as espécies (Pannella, 1971; 

Morales-Nin, 2000). Fatores abióticos que influenciam a taxa de crescimento em peixes 

incluem a pressão, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido, gás carbônico, amônia, pH, 

fotoperíodo, estação e regimes hidrológicos. Entre os fatores bióticos estão abundância, 

disponibilidade, composição e digestibilidade de alimento, bem como competição por eles 

(Dei Tos et al., 2010). Peso, sexo, idade, maturidade, fator de condição, aclimatação (Brett, 

1979; Mohr, 1994) são considerados como fatores internos. Em um estudo sobre otólitos de 

Gadiformes foi sugerido que existem dois mecanismos que regulam o desenvolvimento do 

otólito: a forma sendo regulada pelos padrões genéticos, enquanto os fatores ambientais 

(especialmente temperatura) regularam a quantidade de material depositado durante o 

desenvolvimento (Lombarte & Lleonart, 1993). 

A formação de anéis de crescimento em otólitos associados à temperatura pode ocorrer 

pelo fato que o declínio da temperatura em teoria levaria a diminuição do metabolismo e 

conseqüentemente a uma diminuição do crescimento. Por outro lado a elevação da 

temperatura levaria a um aumento no metabolismo e conseqüentemente a um aumento no 

crescimento (Campana e Neilson, 1985; Morales - Nin e Ralston, 1990; Bullock et al, 1992; 

Newman et al, 2000; Pajuelo e Lorenzo, 2003). A variação da temperatura de 4 a 5 ° C é 

suficiente para causar a redução do crescimento de anéis de peixes e formar as estruturas 

calcificadas. (Nekrasov, 1979). Um estudo com os otólitos duas espécies de Pomacentrídeos 

coletados em diferentes faixas de variação de temperatura anual no Atlântico oeste tropical 

revelou que os incrementos interpretáveis foram registrados em áreas que apresentaram 

menos que 3°C de variação de temperatura anual da água (Caldow & Wellington, 2003).  

As mudanças sazonais de temperatura e fotoperíodo são mínimas em ambientes 

tropicais em comparação com latitudes mais elevadas, mas o clima tropical não apresenta de 

forma homogênea; mudanças sazonais nos regimes de ventos e de chuvas alteram as entradas 

de nutrientes nos ambientes causando sazonalidade nessas regiões (Lowe-McConnell, 1987). 

A temperatura e a hidrologia são as duas principais variáveis que influenciam a variação 
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sazonal de ambientes aquáticos da região tropical e que podem ter uma influência sobre os 

peixes e o crescimento dos otólitos (Morales-Nin & Panfili, 2005). Foi observado para a 

enchova capturada na região costeira sul do Brasil que a marcação dos anéis ocorre no 

inverno e pode ser associada a queda da temperatura e ao desgaste energético com a migração 

e à reduzida atividade alimentar. A visualização dos anéis no início do verão ocorre em 

função da retomada do crescimento após desova (Krug & Haimovici, 1989). 

 

4.Conclusão 

 

Na história da ciência pesqueira muitos autores questionaram a utilização de otólitos 

para determinar a idade de peixes tropicais (Longhurst & Pauly, 1987). Contudo, os estudos 

revisados nesse trabalho sobre determinação de idade de peixes tropicais brasileiros mostram 

que a utilização de otólitos cada vez mais tem sido incorporada nas pesquisas biológicas de 

peixes tropicais, aumentando de 11 espécie até 1999 para 29 espécies a partir de 2000 até 

2014. É preciso mencionar que o principal ponto fraco refere à validação da idade estimada 

uma vez que pode haver erros na determinação exata da idade (Campana, 2001). Vários 

fatores influenciam na formação e no crescimento dos incrementos nos otólitos de peixes e a 

formação dessas marcas de crescimento depende da espécie e dos fatores em que os 

indivíduos estão associados (Morales-Nin & Panfili, 2005). Podemos concluir com essa 

revisão que é possível o uso de otólitos em estudos de estimativa de idade de peixes que 

habitam ambientes tropicais sendo de fundamental importância para os estudos biológicos 

básicos que são subsídios para tomadas de medidas na gestão e proteção dos estoques naturais 

de peixes. 
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Figura 1. Número de publicações (frequência) analisada por década.  

 

Figura 2. Número de publicações (frequência) analisada por tipo de otólito utilizado na 

estimação da idade dos peixes.  

 

Figura 3. Marcas de crescimento no otólito lapilli do peixe voador H. affinis capturado em 

Caiçara do Norte, RN.  
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5. CONCLUSÃO  

 

Os estudos realizados para verificar as estratégias reprodutivas do peixe-voador, 

Hirundichthys affinis e a agulha preta, Hemiramphus brasiliensis e avaliar a produção 

pesqueira de H. affinis no litoral de Caiçara do Norte, Rio Grande do Norte, Brasil, 

permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 

� O peixe voador habita águas superficiais dos oceanos abertos, constituindo um 

importante recurso pesqueiro, e migra para as águas costeiras de Caiçara do Norte para 

completar seu ciclo reprodutivo. Enquanto que o peixe agulha-preta, H. brasiliensis 

habita as águas costeiras, onde completa seu ciclo reprodutivo.  

 

� As fêmeas de ambas as espécies, H. affinis e H. brasiliensis, apresentaram maiores 

amplitudes de comprimento e peso, sendo maiores e mais pesados que os machos;  

 

� As fêmeas de H. affinis e H. brasiliensis tiveram uma leve predominância na 

população amostrada. Ambos os sexos de H. affinis crescem mais no comprimento 

total do corpo do que em peso, apresentando crescimento do tipo alometrico negativo, 

enquanto que H. brasiliensis apresenta tipo de crescimento isométrico;  

 

� As fêmeas de H. affinis atingem a primeira maturação sexual antes que os machos. No 

outro lado, os machos de H. brasiliensis atingem a maturidade sexual antes que as 

fêmeas; 

 

� As fêmeas de H. affinis apresentam uma fecundidade baixa a intermediária com 

desova total. Enquanto, H. brasiliensis apresenta baixa fecundidade com desova 

parcelada; 

 

� O peixe voador, H. affinis reproduz durante a época chuvosa e apresenta a estratégia 

reprodutiva do tipo sazonal. Enquanto que H. brasiliensis vive e reproduz nas águas 

costeiras apresentando desova parcelada e uma estratégia reprodutiva do tipo de 

equilíbrio. 
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� Caiçara do Norte, RN é o principal município responsável pela produção do peixe 

voador em âmbito nacional; 

 

� A produção do peixe voador, em geral, mostrou crescente apresentando flutuações ao 

longo dos 17 anos de estudo em Caiçara do Norte que não estão atreladas com o 

número de embarcações e/ou presença de predadores; 

 

� Os estudos de otólitos aumentaram de 11 espécie até 1999 para 29 espécies a partir de 

2000 até 2014, totalizando 40 espécies de peixes; 

 

� O uso de otólitos em estudos de estimativa de idade de peixes tropicais são de 

fundamental importância para tomadas de medidas na gestão e proteção dos estoques 

naturais de peixes. 

Estratégia reprodutiva 

Táticas reprodutivas 

 

H. affinis 

 

H. brasiliensis 

Tamanho do corpo Intermediário 

Fêmeas maiores 

Intermediário 

Fêmeas maiores 

Proporção sexual 1M:1,4F 1M:1,7F 

Tipo de crescimento Alométrico negativo Isométrico 

Primeira maturação As fêmeas maturam 

primeiro 

Os machos maturam 

primeiro 

Fecundidade Baixa a Intermediária Baixa 

Tipo de desova Total  Parcelada 

Total (Oliveira et al., 2012) 

Período de desova Épocas de chuvas Prolongado, picos durante 

época chuvosa 

Estratégia reprodutiva Sazonal Equilíbrio 
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Sugestões para futuros trabalhos 

 

� Os estudos de idade e crescimento dos peixes ainda continuam escassos (NE) e 

portanto necessitam mais publicações nessa área; 

 

� Estudos de tecnologia de pescado para agregação de valor ao peixe voador devem ser 

intensificados uma vez que a alta produção do voador não é valorizada; 

 

� Estudos sobre comportamento de migração reprodutiva do peixe voador de águas 

oceânicas para águas costeiras de Caiçara do Norte necessitam ser realizados no 

campo. 
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