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RESUMO GERAL 

 

Genidens genidens é uma espécie particularmente suscetível, assim como outros ariídeos, à 

sobrepesca, devido aos seus complexos mecanismos de ciclo de vida, que resultam em uma 

reposição lenta dos estoques. Desta forma, neste estudo objetivamos gerar dados sobre os 

custos que o cuidado parental acarreta sobre o crescimento do bagre G. genidens no estuário 

da Baía de Guanabara, fornecendo subsídios para o manejo pesqueiro adequado da espécie. 

Para tal, foi realizada uma análise cientométrica com o objetivo de investigar se o cuidado 

parental é comum em espécies estuarinas. Para investigação da biologia reprodutiva da 

espécie foi determinada sua razão sexual, fecundidade, tamanho de primeira maturidade 

sexual e período reprodutivo. Foi estudada ainda a ocorrência de dimorfismo sexual no padrão 

do crescimento relativo da espécie, através da relação comprimento-peso e da relação 

tamanho do corpo-tamanho do otólito. Os parâmetros de crescimento da espécie foram 

estimados a partir da leitura de anéis de crescimento nos otólitos. Nossos resultados 

demonstraram que o cuidado parental é comum em espécies estuarinas, uma vez que neste 

ambiente com alta flutuabilidade ambiental e com grande risco de predação, ele garante maior 

sobrevivência da prole. Na Baía de Guanabara as fêmeas de G. genidens foram mais 

abundantes que os machos. Os machos se tornam adultos em comprimento maior que as 

fêmeas (respectivamente, C50 = 17,55 cm e 15,9 cm). O período reprodutivo da espécie ocorre 

do fim da primavera ao início do outono, com um evento de desova e baixa fecundidade. Foi 

averiguado dimorfismo sexual na espécie relacionado às medidas morfométricas de seus 

otólitos. Os custos do cuidado parental, que impedem que os machos se alimentem por um 

período prolongado, se refletiu da relação peso-comprimento entre os sexos, onde os machos 

apresentam menor peso com o mesmo comprimento que as fêmeas. As fêmeas crescem de 

forma mais lenta que os machos e apresentam maturação mais tardia, atingindo assim maiores 

tamanhos corporais como estratégia para aumentar sua fecundidade. Desta forma, foi 

demonstrado que a biologia reprodutiva influencia o crescimento da espécie, criando 

dimorfismo entre machos e fêmeas, devido aos custos do cuidado parental, sugerindo-se que 

as medidas de ordenamento pesqueiro considerem essas particularidades da espécie. 

 

Palavras chave: estuários; cuidado parental; otólitos; Baía de Guanabara. 

 

 

 



GERAL ABTRACT  

 

Genidens genidens is a specie, as well as other ariídeos, particularly susceptible to overfishing 

because of their complex life cycle mechanisms that result in a slow stock replenishment. 

Thus, this study aimed to generate data about costs that parental care brings to the growth of 

catfish the G. genidens in the estuary of Guanabara Bay, providing subsidies for proper 

fisheries management of the species. For such a scientometric analysis was performed in 

order to investigate if parental care is common in Estuarine Species. To investigate the 

reproductive biology of the species, we determined its sex ratio, fecundity, first sexual 

maturity and reproductive period size. It was also studied the occurrence of sexual 

dimorphism in the species standard relative growth through the length-weight relationship, 

and the body size ratio-otolith size relationship. The growth parameters of the specie were 

estimated from reading growth rings in the otoliths. Our results demonstrated that parental 

care is common in Estuarine Species, since this environment with high environmental 

fluctuation and great risk of predation, it ensures greater survival of offspring. In Guanabara 

Bay the females of G. genidens were more abundant than males. The males become adult in 

greater length than females (respectively, C50= 17,55 cm and 15,9 cm). The reproductive 

period of the species occurs from late spring to early autumn, with one spawning event and 

low fecundity. It was showed sexual dimorphism in the species related to morphometric 

measures of their otoliths. Parental care costs, which prevents the males feed for an extended 

period, reflected the length-weight relationship between the sexes, where males have less 

weight with the same length than females. Females grow more slowly than males and mature 

later, reaching thus larger body sizes as a strategy to increase their fertility. Thus, it was 

demonstrated that the reproductive biology influences the growth of the species, creating 

dimorphism between males and females due to parental care costs, suggesting that the 

fisheries management measures should consider these peculiarities of the species. 

 

Keywords: estuaries; parental care; otolith; Guanabara Bay. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A família Ariidae compreende bagres de regiões tropicais e subtropicais que ocorrem 

em ambientes marinhos, estuarinos e de água doce, sendo geralmente abundantes em águas 

costeiras de fundo lodoso e pouco profundas (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; ARAÚJO, 

1988; AZEVEDO et al., 1999; MARCENIUK; MENEZES, 2007; SCHIMIDT et al., 2008; 

SILVA-JÚNIOR et al., 2013). O bagre Genidens genidens (CUVIER, 1829) é um dos 

ariídeos mais abundantes em sistemas estuarinos da costa brasileira, sendo usualmente mais 

capturado na zona mais interna, onde a influência dos rios e afluentes é maior (ARAÚJO et 

al., 1998; AZEVEDO et al., 1998; AZEVEDO et al., 1999; SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-

JÚNIOR et al., 2013). Ocorre na costa leste da América do Sul, das Guianas até o Rio de La 

Plata, na Argentina (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; MARCENIUK; MENEZES, 2007). 

Ariídeos são amplamente distribuídos ao longo da costa brasileira, apresentando importância 

econômica na pesca artesanal, principalmente a estuarina (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; 

GOMES; ARAÚJO, 2004; SILVA-JÚNIOR et al., 2013). 

As regiões estuarinas e costeiras são consideradas áreas de alimentação, reprodução e 

abrigo para este grupo (ARAÚJO, 1988; SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-JÚNIOR et al., 

2013). Estuários apresentam importante papel no ciclo de vida de diversas espécies de peixe 

(BLABER, 2000), principalmente por atuarem como berçário para os juvenis (LOWE-

MCCONNEL, 1999; BLABER, 2000; BARLETTA; BLABER, 2007; POTTER et al., 2015), 

sendo fundamentais para a manutenção das pescarias mundiais (BLABER, 2000). A Baía de 

Guanabara (RJ), a despeito de sua grande importância social, econômica e ambiental, é hoje 

considerada um dos estuários mais impactados do Brasil (MENICONI et al., 2012). Silva-

Junior et al. (2013) demonstraram, em estudo realizado nesse ecossistema, que Genidens 

genidens completa todo o seu ciclo de vida no estuário e não necessariamente migra para as 

águas costeiras, sendo considerada espécie estuarina-residente e com grande potencial como 

espécie sentinela (sensu SIEBERT et al., 1996), devido à sua resistência à eutrofização e 

impactos antrópicos. A despeito de sua importância ecológica, pesqueira e para o 

biomonitoramento, ainda não existem na Baía de Guanabara medidas de ordenamento 

voltadas para a sustentabilidade da pesca de ariídeos (BEGOT; VIANNA, 2014). 

Um aspecto fundamental para o correto manejo de populações exploradas é determinar 

seu crescimento e idade, pois somente através da estrutura etária é possível avaliar as 

modificações dinâmicas por que passa o estoque submetido à exploração pesqueira 

(FONTELES-FILHO, 2011). Entretanto, diversos fatores podem afetar o padrão de 
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crescimento de peixes, como migração, maturidade sexual, disponibilidade de alimentos, 

entre outros (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

O estudo do crescimento de teleósteos pode ser realizado utilizando estruturas rígidas, 

como escamas, espinhos, placas operculares e otólitos (VAZ-DOS-SANTOS; 2015). Otólitos 

são estruturas calcificadas presentes no ouvido interno dos peixes teleósteos com função no 

equilíbrio e audição (CAMPANA, 1999). Os peixes possuem três pares de otólitos: sagitta, 

lapillus e asteriscus (CAMPANA, 1999; PANFILI et al., 2002; KERR; CAMPANA 2014). 

São estruturas complexas, compostas principalmente de carbonato de cálcio (96%) e pequenas 

quantidade de outros minerais, depositados em uma matriz Orgânica acelular (CAMPANA, 

1999; AVIGLIANO et al., 2015). A leitura de otólitos é o método mais confiável para os 

estudos de crescimento e atribuição da idade, uma vez que, ao contrário de estruturas ósseas e 

das escamas, eles não agem como reservas de cálcio, não sendo, portanto, reabsorvidos, 

exceto sob situações de estresse extremo, mantendo uma sequência mais completa das marcas 

de crescimento (PANFILI et al., 2002; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Além disto, 

sua legibilidade é alta e não diminui com o tamanho e a idade dos peixes (KING, 1995).  

As exigências energéticas adicionais para atividade reprodutiva provocam uma 

redução na taxa de conversão alimentar em crescimento (FONTELES-FILHO, 2011). 

Genidens genidens apresenta características correspondentes a uma espécie estrategista-K, na 

qual a maior parte da energia é direcionada para o processo de desova associado a cuidados 

parentais bem desenvolvidos (GOMES; ARAÚJO, 2004). As fêmeas desta espécie produzem 

o maior ovócito dentre todos os teleósteos (WALLACE; SELMAN, 1981), indicando um 

grande esforço reprodutivo por parte destas. Já os machos realizam a incubação oral 

(CHAVES, 1994; GOMES et al., 1999; MAZZONI et al., 2000; GARCIA et al., 2006), 

diminuindo a mortalidade da prole nos primeiros estágios do seu ciclo de vida (CONAND et 

al., 1995), porém permanecendo sem se alimentar durante todo o processo de cuidado 

parental (CHAVES, 1994). Embora o maior gasto energético direcionado à reprodução ocorra 

com as fêmeas na maioria das espécies de teleósteos (WOOTTON; SMITH, 2015), como a 

atividade reprodutiva de G. genidens exige grande gasto energético de ambos os sexos, é 

necessário investigar como a reprodução desta espécie influencia o crescimento e o ganho de 

peso de machos e fêmeas. Sendo assim, este aspecto será estudado em quatro capítulos no 

presente estudo. 
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2 HIPÓTESE 

 

 O bagre Genidens genidens, devido ao seu grande investimento energético por parte 

de fêmeas e de machos em diferentes momentos do processo reprodutivo teriam, da mesma 

maneira, as taxas de crescimento afetadas de forma diferenciada ao longo do ciclo de vida. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral  

Verificar se existem diferenças no ciclo de vida de machos e de fêmeas, do bagre Genidens 

genidens, passiveis de serem identificadas em seu padrão de crescimento.  

 

3.2 Objetivos específicos  

 Avaliar os aspectos que demandam proteção de prole em estuários, ambiente que, a priori, 

é considerado protegido. 

 Compreender a ecologia reprodutiva de G. genidens na Baía de Guanabara, fornecendo 

subsídios para o manejo pesqueiro. 

 Descrever o crescimento relativo da espécie identificando diferenças no ciclo de vida de 

machos e de fêmeas. 

 Estimar a idade e o crescimento de G. genidens na Baía de Guanabara, verificando os 

aspectos biológicos que podem afetá-lo e se há dimorfismo sexual.  
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CAPÍTULO I 

 

Desenvolvimento do cuidado parental como estratégia reprodutiva em 

peixes estuarinos 
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RESUMO 

 

Os estuários são conhecidos como áreas de grande relevância ecológica por atuarem 

como berçários para juvenis de diversas espécies de peixes. Entretanto, uma vez que o 

cuidado parental está bem representado em um grande número de famílias nos estuários, são 

necessários estudos que investiguem a evolução da necessidade de proteção da prole no 

ambiente estuarino. Com o objetivo de demonstrar que o cuidado parental é comum em 

espécies estuarinas, foi realizada a análise cientométrica da literatura disponível sobre o tema 

na base de dados Web of Science e as espécies registradas classificadas em guildas de uso do 

estuário. O baixo número de resultados ressalta que este ainda é um assunto pouco estudado a 

despeito de sua importância. O levantamento bibliográfico mostrou que a maioria das espécies 

estudadas nas publicações são espécies estuarinas, sendo o macho, na maioria das espécies, o 

responsável pelo cuidado parental, a guarda de ninho o tipo de cuidado parental mais comum, 

e que o cuidado com a prole é comum nas espécies que se reproduzem dentro do estuário, por 

se tratar de uma estratégia que aumenta as chances de sobrevivência dos juvenis, em um 

ambiente com alta flutuação de variáveis abióticas e onde há alto risco de predação. 

 

Palavras-chave: cuidado parental, estuário, guildas estuarinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

ABSTRACT 

 

Estuaries are known as areas of great ecological importance acting as nurseries for 

juveniles of several fish species. However, since parental care is well represented in a large 

number of fish families in estuaries, studies are necessary to investigate the evolution of 

offspring protection in estuaries. In order to demonstrate that parental care is common in 

estuarine species, scientometric analysis of the available literature was conducted about the 

topic in the Web of Science database and the species classified in estuary use guilds. The low 

number of results brings out that this is a subject still little studied, despite its importance. The 

literature review showed that most of the species studied in the publications are Estuarine 

Species, being male, in most species, responsible for parental care, nest guard the most 

common type of parental care and that parental care is common in species that breed in the 

estuary because it is a strategy that increases the chances of juvenile survival in an 

environment with high fluctuations of abiotic variables and where there is high risk of 

predation. 

 

Keywords: parental care, estuary, estuarine guilds. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO CUIDADO PARENTAL COMO ESTRATÉGIA 

REPRODUTIVA EM PEIXES ESTUARINOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

  

Cerca de um quarto de todas as famílias de peixes incluem espécies com cuidados 

parentais (WOOTTON; SMITH, 2015). O cuidado parental pode ser definido como todos os 

comportamentos dirigidos pelos pais à prole após o acasalamento (GROSS; SARGENT, 

1985), que tem como objetivo específico aumentar a sobrevivência dos filhotes (DULAC et 

al., 2014) e que acarreta um custo à condição física dos progenitores (WOOTTON; SMITH, 

2015).  

Dentre os animais, os peixes mostram a maior variedade de formas de cuidado 

parental (GROSS; SARGENT, 1985). Os modos como os pais prestam estes cuidados, por 

quanto tempo, e os seus custos, representam elementos-chave em sistemas de proteção à prole 

(WOOTTON; SMITH, 2015). O cuidado parental pode ser realizado pela fêmea, pelo macho 

ou por ambos (GROSS; SARGENT, 1985). Os objetivos do cuidado com a prole podem 

incluir a proteção contra predadores, proteção contra hipóxia, proteção contra dessecação e 

proteção contra patógenos (WOOTTON; SMITH, 2015). Esta variedade dos peixes pode 

ajudar a compreensão das origens evolutivas do cuidado parental nos vertebrados (GROSS; 

SARGENT, 1985). 

Entretanto, as pesquisas voltadas ao cuidado com a prole em peixes geralmente estão 

focadas na sua evolução e filogenia (e.g. GROSS; SARGENT, 1985; WESTNEAT; 

SHERMAN, 1993; GOODWIN et al., 1998), na influência do cuidado parental na seleção 

sexual (e.g. HALE; St MARY, 2007; HALE, 2008; CARRIÇO et al., 2014) ou no balanço 

entre seus custos e benefícios (e.g. MAGNHAGEN; VESTERGAARD, 1991; HALE; St 

MARY, 2007; STEINHART et al., 2008; JARVI-LATURI et al., 2011). Embora estes 

estudos tenham trazido grandes avanços para nossa compreensão dos fatores determinantes 

para a presença de cuidado parental nos teleósteos, poucos são aqueles que consideram os 

diferentes tipos de ambientes como fator determinante, deixando uma lacuna de conhecimento 

a ser preenchida. 

Os peixes que se reproduzem em condições estuarinas frequentemente apresentam 

alguma especialização reprodutiva voltada ao cuidado parental (LOWE-MCCONNEL, 1999). 

Os estuários são importantes, tanto para os seres humanos, quanto para a vida marinha 

(SELLESLAGH; AMARA, 2008). Seu papel no ciclo de vida de diversas espécies de peixes 
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os torna um dos ambientes mais importantes para a manutenção das pescarias mundiais 

(BLABER, 2000). Este ambiente é amplamente considerado entre os sistemas aquáticos como 

os mais produtivos do mundo e desempenha um papel crucial na dinâmica populacional de 

muitas espécies de invertebrados e peixes (SELLESLAGH; AMARA, 2008). As numerosas 

espécies de peixes encontradas nos estuários usam estes sistemas de várias formas (POTTER 

et al., 2015). Além do suporte à comunidade íctica residente, os estuários são viveiros, 

corredores de migração e áreas de refúgio para uma variedade de espécies de peixes em 

diferentes fases da vida (BARLETTA; BLABER, 2007). Muitas espécies marinhas entram 

nos estuários por períodos variáveis, enquanto outras completam seu ciclo de vida dentro do 

estuário e outras ainda utilizam o estuário como uma rota migratória de suas áreas de desova 

no mar, para alimentação em água doce ou vice-versa (POTTER et al., 2015). 

Peixes estuarinos estão submetidos a uma complexa interação entre fatores físicos 

(como pluviosidade, salinidade, temperatura, profundidade, luz e turbidez) e biológicos que 

determinam sua ocorrência, distribuição e padrões de movimentação (BLABER, 2000). 

Comparado aos demais sistemas marinhos ou de água doce, os estuários possuem alta 

amplitude de variação de suas condições ambientais e, portanto, podem ser rigorosos e 

estressantes para as espécies que os habitam, que devem ser capazes de tolerar ou evitar estas 

variações (SELLESLAGH; AMARA, 2008).  

Apesar disto, os estuários são berçários para juvenis de diversas espécies, sendo áreas 

de grande relevância ecológica (LOWE-MCCONNEL, 1999; BLABER, 2000; BARLETTA; 

BLABER, 2007; POTTER et al., 2015), uma vez que fornecem redução da predação 

(associada à turbidez e à baixa profundidade), alta oferta de alimento e abrigo para pós-larvas 

e juvenis (BLABER, 2000).  Considerando que o cuidado parental está bem representado em 

um grande número de famílias que habitam/ocorrem em estuários (BLABER, 2000), este 

estudo tem como objetivo avaliar os aspectos que demandam proteção de prole em um 

ambiente que, a priori, é considerado protegido. 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

No presente estudo, foi realizada uma análise cientométrica sobre espécies de peixes 

que realizam cuidado parental em ambiente estuarino. O levantamento bibliográfico 

fundamentou-se na consulta de periódicos disponíveis online na plataforma de busca do 

Institute of Scientific Information (ISI), Web of Knowledge
SM

. Essa plataforma possui três 

bases de dados, porém, para esta pesquisa foi selecionada a Web of Science. Apesar de não 
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conter todos os trabalhos disponíveis na literatura, esta é a base mais antiga e uma das mais 

completas e aprofundadas, possuindo representatividade na comunidade científica 

principalmente em domínios como a física e a biologia (SANTOS, 2003). 

O período de pesquisa na base Web of Science incluiu desde os documentos mais 

antigos, datados de 1945, até a data de 30 de junho de 2015. A seleção das palavras-chave 

para a consulta foi realizada utilizando termos recorrentes com o tema “cuidado parental”: fish 

parental care, fish mouthbrooder, fish mouth brooder, fish mouth brooding, fish 

mouthbrooding, fish nest guarding, fish nest guarder, fish external bearing, fish external 

bearer, fish male pregnancy, fish external pouch, fish brood pouch. Foi acrescentado o plural 

das palavras-chave na pesquisa para garantir a inclusão de todos os resultados possíveis. O 

campo de busca foi o referente a “tópicos”, compreendendo assim palavras-chave, palavras-

chave adicionais, título e resumo dos artigos. O conector de pesquisa “OR” foi adotado para 

garantir maior abrangência de publicações. Com o objetivo de selecionar apenas os artigos 

que tratavam de espécies estuarinas, foram utilizadas combinações dos filtros de pesquisa com 

termos que remetessem a este habitat: estuary, estuarine, mangrove, brackish, bay, seagrass, 

meadow, lagoon, delta, fjord. Também foram acrescentados os plurais de tais termos, 

permitindo maior abrangência. 

Foi adotada no presente estudo a definição de estuário proposta por Pritchard (1967), 

“estuário é um corpo d’água costeiro semifechado, com uma livre ligação com o oceano 

aberto, no interior da qual a água do mar é mensuravelmente diluída pela água doce oriunda 

da drenagem continental”. Foram ainda considerados os ambientes estuarinos lagunares 

definidos por Yáñez-Arancibia et al. (1994) como “corpos de água rasos, fechados com 

volume variável, ligados ao mar de modo permanente ou efêmero, com temperatura e 

salinidade variáveis, fundos lodosos permanentes, alta turbidez, características topográficas 

irregulares e elementos bióticos”. 

Todos os resultados foram analisados verificando-se a adequação de seu conteúdo às 

palavras-chave, bem como aos filtros. Nos casos em que os trabalhos completos estavam 

indisponíveis, a avaliação foi feita através do resumo disponibilizado para todas as 

publicações.  

As espécies tratadas nas publicações selecionadas foram ainda classificadas em 

diferentes guildas estuarinas, seguindo os critérios propostos por Elliott et al. (2007), como 

mostrados na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Guildas estuarinas definidas segundo Elliott et al. (2007). 

Guilda Definição

Retardatários marinhos Espécies que desovam no mar e normalmente entram nos estuários apenas em

números baixos e ocorrem com mais frequência na porção inferior onde a salinidade

é aproximadamente 35 PSU. Estas espécies são geralmente estenoalinas e

associadas a águas marinhas costeiras.

Migrantes marinhos Espécies que desovam no mar e entram nos estuários em grande número, em

particular como juvenis. Algumas destas espécies são altamente eurialinas e podem 

se mover ao longo de todo o estuário.

Espécies estuarinas Espécies estuarinas capazes de completar seu ciclo de vida dentro do ambiente

estuarino ou que desovam no estuário e têm fases larvais de seu ciclo de vida

concluído fora deste ambiente. Também podem ser representadas por populações

discretas marinhas ou de água doce.

Anádromo Espécies cuja maior parte do crescimento ocorre no mar e que, antes da maturação,

migram para os rios onde a desova ocorre.

Semi-anádromo Espécies cujo deslocamento de desova se estende apenas até o estuário superior,

não entrando em água doce.

Catádromo Espécies que passam toda a sua vida em água doce e que posteriormente migram

para o mar para desovar.

Semi-catádromo Espécies cujo deslocamento de desova se estende apenas até as áreas estuarinas,

não entrando no ambiente marinho.

Anfídromo Espécies que migram entre o mar e a água doce, cuja migração não é relacionada

com a reprodução.

Migrantes de água doce Espécies de água doce encontradas regularmente e em números moderados nos

estuários e cuja distribuição pode se estender além das seções oligoalinas desses

sistemas.

Retardatários de água

doce 

Espécies de água doce encontradas em números baixos nos estuários e cuja

distribuição é geralmente limitado à baixa salinidade, na porção superior do

estuário.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Produção Mundial 

 

A revisão bibliográfica sobre o tema central, “ocorrência de cuidado parental em 

peixes no ambiente estuarino”, utilizando todas as palavras-chave, bem como os filtros, 

apresentou um total de 142 resultados, que foi reduzido para 43 resultados, após análise de 

sua adequação aos termos de pesquisa (tabela 4.2). Na figura 4.1 está representada a evolução 

histórica da produção bibliográfica sobre o tema. Nota-se que as pesquisas referentes ao 

assunto começaram a ser publicadas a partir de 1991 e que ocorreu um aumento no número 

absoluto de publicações nos anos de 2002 e 2009. Porém, o baixo número de documentos 

sugere que este ainda é um tema pouco abordado e que precisa ser mais estudado por 

pesquisadores da área. 
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Tabela 4.2- Resultados da pesquisa realizada na base de dados Web of Science, no período de 1945 até a data de 

30 de junho de 2015, associados a todas as palavras-chave, incluindo os filtros de pesquisa utilizados. 

Preliminar Pós avaliação

Bay 57 10

Brackish 15 8

Delta 13 3

Estuarine 25 15

Estuary 25 16

Fjord 1 0

Lagoon 27 12

Mangrove 6 4

Meadow 10 2

Seagrass 9 3

TOTAL
a

142 43

Palavras-chave Resultados

Fish parental care OR fish mouthbrooder OR fish mouth brooder OR fish mouth

brooding OR fish mouthbrooding OR fish nest guarding OR fish nest guarder OR  fish 

external bearing OR fish external bearer OR fish male pregnancy OR fish external

pouch OR fish brood pouch. 2502

Sequência de filtros

a 
Desconsiderando sobreposições  

 

 

 

Figura 4.1: Número absoluto anual da produção mundial de artigos científicos, indexados na base de dados Web 

of Science, adequadas a todas as palavras-chave e filtros de pesquisa.  

 

Essa lacuna de informações se torna ainda mais preocupante ao avaliarmos as 

diferenças em números de pesquisas desenvolvidas em estuários temperados e em tropicais ou 

subtropicais. Segundo Blaber (2000), a despeito do número de espécies de peixes nos 

estuários tropicais e subtropicais ser uma ordem de magnitude maior que nas regiões 

temperadas, assim como a maioria dos aspectos sobre a ecologia de peixes, a maior parte das 

informações sobre a reprodução vem de estudos de espécies temperadas. Os estuários 

temperados, que estão localizados em países desenvolvidos, apresentam quase o dobro do 

número de publicações (total de 28) que os estuários tropicais ou subtropicais (total de 15), 
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que, com exceção dos estuários australianos, estão situados em países subdesenvolvidos ou 

emergentes. Entretanto, o Brasil foi o terceiro país com maior número de publicações (cinco 

artigos), ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Itália, com oito e sete artigos, 

respectivamente (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2: Número absoluto anual da produção mundial de artigos científicos por país indexados na base de 

dados Web of Science, adequada a todas as palavras-chave e filtros de pesquisa. 

 

4.3.2 O cuidado parental em ambiente estuarino 

 

No total, 44 espécies de peixes, contidas em 11 famílias que apresentam estratégia de 

cuidado parental, foram estudadas nas publicações selecionadas. As famílias com maior 

número de espécies apresentando cuidado parental foram Gobiidae e Syngnathidae, com 13 

espécies cada, seguidas por Ariidae, Cichlidae e Zoarcidae, com 5, 4 e 3 espécies, 

respectivamente. Todas as demais famílias foram representadas por apenas uma espécie nos 

artigos selecionados. As espécies mais investigadas foram Pomatoschistus microps 

(KRØYER, 1838), Pomatoschistus minutus (PALLAS, 1770) e Zosterisessor ophiocephalus 

(PALLAS, 1814), com três publicações cada, e Cathorops spixii (AGASSIZ, 1829), 

Cichlasoma urophthalmus (GÜNTHER, 1862), Halobatrachus didactylus (BLOCH e 

SCHNEIDER, 1801), Jordanella floridae (GOODE e BEAN, 1879), Knipowitschia panizzae 

(VERGA, 1841), Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) e Syngnathus acus 

(LINNAEUS, 1758), com duas publicações cada. Todas as demais espécies foram estudadas 

em apenas uma publicação (tabela 4.3).  

O cuidado parental foi de responsabilidade dos machos em 83%, dentre as 44 espécies 
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avaliadas, enquanto o cuidado biparental estava presente em apenas 7% das espécies e era 

responsabilidade da fêmea em apenas 5% (tabela 4.3; figura 4.3A). Para as três espécies de 

Zoarcidae, o sexo responsável pelo cuidado com a prole não foi definido na literatura 

disponível. A maior frequência de espécies de peixes teleósteos cujos machos protegem a 

prole é bem relatada (DULAC et al., 2014; WOOTTON; SMITH, 2015). Este padrão de 

comportamento possibilita que a energia das fêmeas seja poupada, garantindo sua 

fecundidade futura, já que a produção de ovócitos é mais custosa do que a de espermatozoides 

(GROSS; SARGENT, 1985), estando este custo limitado para o sexo masculino ligado à 

evolução do cuidado parental em peixes (WOOTTON; SMITH, 2015). 

A proteção contra predadores é a mais comum e simples forma de cuidado parental, 

geralmente acompanhada de territorialismo e construção de ninhos (WOOTTON; SMITH, 

2015). Este padrão foi observado no presente estudo, onde a guarda de ninho foi o mais 

frequente tipo de cuidado com a prole, presente em 52% das espécies, distribuídas em 8 

famílias. A segunda forma de cuidado com a prole mais frequente foi a incubação de ovos e 

juvenis em bolsas, presente nas 13 espécies da família Syngnathidae (30% das espécies), 

seguida pela incubação oral, realizada por 18% das espécies distribuídas em 3 famílias 

diferentes, Apogonidae, Ariidae e Cichlidae (tabela 4.3; figura 3B). Tanto a incubação em 

bolsas, quanto a incubação oral, são formas de carregamento externo da prole. No primeiro 

caso, além da proteção, o cuidado parental pode envolver a troca gasosa, osmorregulação e a 

transferência de nutrientes e hormônios para os embriões em desenvolvimento, enquanto na 

incubação oral a prole, abrigada na boca dos pais, é frequentemente arejada e limpa 

(WOOTTON; SMITH, 2015). 

O tipo de cuidado parental foi homogêneo nas diferentes espécies das famílias Ariidae, 

Gobiidae e Syngnathidae, porém, este também pode variar dentro de uma família 

(WOOTTON; SMITH, 2015), como observado em Cichlidae, que apresentou espécies 

guardadoras de ninho e espécies que realizam incubação oral. Até uma revisão abrangente da 

distribuição taxonômica de cuidado parental em peixes estar disponível, a verdadeira 

distribuição de cuidado parental e da relação entre a distribuição de cuidados ao nível de 

família e de espécie permanecerá incerto (WOOTTON; SMITH, 2015). 
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Tabela 4.3- Tipo de cuidado parental apresentado pelas espécies estudadas nos 43 artigos selecionados. Sexo 

que realiza o cuidado parental: macho (M), fêmea (F), biparental (B) e não definido (ND). Tipo de cuidado 

parental (CP): incubação orofaríngea (IO), guardador de ninho (GN), carregador externo (CE) e bolsa 

incubadora (BI). 

Família Espécie Sexo CP Referência

Apogonidae Fibramia amboinensis          

(= Apogon amboinensis)

M IO Pisingan e Takemura, 2007

Ariidae Cathorops agassizii M IO Lima et al.,  2013

Cathorops spixii M IO Lima et al.,  2012; Lima et al.,  2013

Galeiehthys felieeps M IO Marais e Venter, 1991

Genidens genidens M IO Barbieri et al.,  1992

Sciades herzbergii M IO Queiroga et al.,  2012

Batrachoididae Halobatrachus didactylus M GN Pessoa-Amorim et al.,  2010; Carriço et al., 2014

Cichlidae Cichlasoma urophthalmus B GN Martinezpalacios e Ross 1992; Faunce e Lorenz, 2000

Geophagus brasiliensis B GN Bastos et al.,  2011

Oreochromis mossambicus F IO Vivier e Cyrus, 2009

Sarotherodon melanotheron M IO Pouyaud et al.,  1999

Cottidae Trachidermus fasciatus M GN Onikura et al,.  2002

Cyprinodontidae Jordanella floridae M GN Hale e St Mary, 2007; Hale, 2008

Gobiidae Awaous aeneofuscus M GN Vivier e Cyrus, 2009

Glossogobius callidus M GN Vivier e Cyrus, 2009

Glossogobius giurus M GN Vivier e Cyrus, 2009

Gobiosoma bosc M GN D'Aguillo et al.,  2014

Knipowitschia panizzae M GN Marzano e Gandolfi, 2001; Pizzolon et al., 2008

Neogobius melanostomus    

(= Apollonia melanostoma )

M GN Sapota, 2004; Bergstrom et al.,  2008

Oligolepis keiensis M GN Vivier e Cyrus, 2009

Periopthalmus africanus M GN Vivier e Cyrus, 2009

Pomatoschistus marmoratus M GN Koutrakis e Tsikliras, 2009

Pomatoschistus microps M GN Magnhagen e Vestergaard, 1991; Borg et al.,  2002; Salgado et 

al.,  2004

Pomatoschistus minutus M GN Salgado et al., 2004; Jarvi-Laturi et al.,  2011; Lehtonen e 

Kvarnemo, 2015

Pseudorhombius arsius M GN Vivier e Cyrus, 2009

Zosterisessor ophicoephalus M GN Mazzoldi et al.,  2000; Mazzoldi et al.,  2002; Pastres et al.,  2002

Plotosidae Cnidoglanis macrocephalus M GN Laurenson et al.,  1993

Syngnathidae Hippichthys spicifer M BI Ishihara e Tachihara, 2009

Hippocampus erectus M BI Teixeira e Musick, 2001

Hippocampus whitei M BI Vincent et al.,  2005

Microphis brachyurus 

lineatus

M BI Miranda-Marure et al.,  2004

Syngnathoides biaculeatus M BI Takahashi et al.,  2003

Syngnathus abaster M BI Franzoi et al.,  1993

Syngnathus acus                    

(= Syngnathus temminckii )

M BI Vivier e Cyrus, 2009; Mwale et al.,  2014

Syngnathus fuscus M BI Campbell e  Able, 1998

Syngnathus rostellatus M BI Hiddink e Jager, 2002

Syngnathus scovelli M BI Bolland e Boettcher, 2005

Syngnathus taenionotus M BI Franzoi et al.,  1993

Syngnathus typhle M BI Malavasi et al.,  2009

Syngnathus watermeyeri M BI Mwale et al.,  2014

Terapontidae Terapon jarbua M GN Vivier e Cyrus, 2009

Zoarcidae Dadyanos insignis ND GN Marcinkevicius e Gosztonyi, 2013

Iluocoetes elongatus ND GN Marcinkevicius e Gosztonyi, 2013

Phucocoetes latitans ND GN Marcinkevicius e Gosztonyi, 2013  
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As espécies estudadas foram classificadas em guildas de uso do estuário, segundo 

Elliott et al. (2007), a partir de dados obtidos da literatura. Entretanto, cinco das espécies não 

foram classificadas na literatura disponível, e portanto, não puderam ser avaliadas com 

relação a este aspecto no presente estudo (tabela 4.4). Provavelmente, esta lacuna no 

conhecimento disponível sobre estas espécies se deve aos complicados padrões de uso de 

estuários por peixes, cujas tentativas de classificação variam em seu foco e aplicabilidade 

(ABLE, 2005).  

Todas as 13 espécies registradas da família Gobiidae foram classificadas como 

estuarinas. Entretanto, para as demais famílias, a guilda estuarina não foi homogênea, com 

cada uma apresentando espécies que utilizam o estuário de diferentes formas. Vinte e oito 

espécies (64%) foram classificadas na literatura como Espécies Estuarinas (tabela 4.4; figura 

4.3C), o que significa que seu ciclo reprodutivo está vinculado a este ambiente, onde liberam 

ovos ou embriões.  

Além disto, entre estas Espécies Estuarinas, muitas também apresentaram as duas 

estratégias reprodutivas mais comuns observadas no presente estudo: serem guardadoras de 

ninho, com o cuidado parental realizado pelo macho, concomitantes em 34% das espécies 

(figura 4.4). 

O cuidado parental aumenta a sobrevivência da prole, mas, para o progenitor pode 

trazer grandes custos, reduzindo a sobrevivência e o crescimento do adulto (STEINHART et 

al., 2008). A sobrevivência pode ser afetada se o progenitor se tornar mais suscetível à 

predação, por alteração na aparência ou no comportamento, se houver demasiado gasto de 

energia para proteger a prole ou tiver sua ingestão energética comprometida (WOOTTON; 

SMITH, 2015). Magnhagen e Vestergaard (1991) demonstraram que machos de P. microps 

tendem a correr maior risco de predação quando estão guardando seus ninhos, principalmente 

quando a prole ainda está em estágios menos desenvolvidos. Outras espécies têm sua ingestão 

energética comprometida, seja por terem sua cavidade oral bloqueada pela prole, o que 

impede o peixe de se alimentar, como ocorre com os incubadores orofaríngeos, como os 

ariídeos (BLABER, 2000; SILVA-JÚNIOR et al., 2013), seja por evitarem sair do ninho para 

procurar alimento, como no caso de Geophagus brasiliensis (QUOY e GAIMARD, 1824) 

(BASTOS et al., 2011), P. microps, P. minutus (SALGADO et al., 2004) e Pomatoschistus 

marmoratus (RISSO, 1810). Estas espécies apresentam ainda grande gasto energético e baixa 

longevidade devido à competição com outros machos por locais de nidificação 

(KOUTRAKIS; TSIKLIRAS, 2009). 
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Tabela 4.4- Classificação das espécies estudadas nos 43 artigos selecionados, nas diferentes guildas estuarinas 

(GE) definidas por Elliott et al. (2007): retardatários marinhos (MS), migrantes marinhos (MM), espécies 

estuarinas (EE), anádromo (AN), semi-anádromo (SA), catádromo (CA), semi-catádromo (SC), anfídromo (AN), 

migrantes de água doce (MA) e não definido (ND) 

 

Família Espécie GE Referência

Apogonidae Fibramia amboinensis                    

(= Apogon amboinensis )

EE Shibuno et al., 2008

Ariidae Cathorops agassizii EE Barletta e Blaber, 2007

Cathorops spixii EE Barletta e Blaber, 2007

Galeiehthys felieeps MM Whitfield, 2005

Genidens genidens EE Silva-Junior et al.,  2013

Sciades herzbergii EE Barletta e Blaber 2007; Andrade-Tubino et al.,  2008

Batrachoididae Halobatrachus didactylus EE Cabral et al.,  2001

Cichlidae Cichlasoma urophthalmus MA Chávez-López et al.,  2005

Geophagus brasiliensis MA Andrade-Tubino et al.,  2008

Oreochromis mossambicus MA Elliott et al., 2007; Potter et al.,  2015

Sarotherodon melanotheron EE Elliott et al.,  2007; Koffi et al.,  2014

Cottidae Trachidermus fasciatus CA Onikura et al.,  2002; Islam et al.,  2007

Cyprinodontidae Jordanella floridae ND

Gobiidae Awaous aeneofuscus EE Vivier e Cyrus, 2009

Glossogobius callidus EE Elliott et al.,  2007; Potter et al.,  2015

Glossogobius giurus EE Vivier e Cyrus, 2009

Gobiosoma bosc EE Layman e Smith, 2001

Knipowitschia panizzae EE Courrat et al.,  2011; Franco et al.,  2006; Franzoi et al., 2010

Neogobius melanostomus            

(= Apollonia melanostoma )

EE Courrat et al.,  2011

Oligolepis keiensis EE Vivier e Cyrus, 2009

Periopthalmus africanus EE Vivier e Cyrus, 2009

Pomatoschistus marmoratus EE Franco et al.,  2006; Courrat et al.,  2011;  Franzoi et al., 2010

Pomatoschistus microps EE Elliott et al.,  2007; Courrat et al.,  2011; Potter et al.,  2015

Pomatoschistus minutus EE Courrat et al.,  2011; Lobry et al.,  2011

Pseudorhombius arsius EE Vivier e Cyrus, 2009

Zosterisessor ophiocephalus EE Franco et al.,  2006'; Courrat et al.,  2011; Franzoi et al.,  2010

Plotosidae Cnidoglanis macrocephalus EE Chuwen et al.,  2009

Syngnathidae Hippichthys spicifer EE Whitfield, 2005

Hippocampus erectus MM Andrade-Tubino et al.,  2008

Hippocampus whitei ND

Microphis brachyurus lineatus EE Whitfield, 2005

Syngnathoides biaculeatus MM Whitfield, 2005

Syngnathus abaster EE Franco et al.,  2006; Courrat et al.,  2011; Franzoi et al., 2010

Syngnathus acus                          

(= Syngnathus temminckii )

RM Vivier e Cyrus 2009; Franzoi et al.,  2010

Syngnathus fuscus MM Able et al.,  2002

Syngnathus rostellatus EE Courrat et al.,  2011; Lobry et al.,  2011

Syngnathus scovelli MM Andrade-Tubino et al.,  2008

Syngnathus taenionotus EE Franco et al., 2006

Syngnathus typhle EE Franco et al.,  2006; Courrat et al.,  2011

Syngnathus watermeyeri EE Elliott et al., 2007

Terapontidae Terapon jarbua MM Barletta e Blaber 2007; Vivier e Cyrus, 2009

Zoarcidae Dadyanos insignis ND

Iluocoetes elongatus ND

Phucocoetes latitans ND  
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Figura 4.3- (A) Porcentagem do sexo responsável pelo cuidado parental nas espécies estudadas (M= macho, F= 

fêmea, B= biparental, ND= não definido); (B) Porcentagem de espécies classificadas em cada tipo de cuidado 

parental (GN= guarda de ninho, BI= bolsa incubadora, IO= incubação orofaríngea); (C) Porcentagem de espécies 

classificadas em cada guilda estuarina definida por Elliot te al. 2007 (MS= retardatários marinhos, MM= 

migrantes marinhos, EE= espécies estuarinas, NA= anádromo, AS= semi-anádromo, CA= catádromo, SC= semi-

catádromo, AN=  anfídromo, MA=  migrantes de água doce e ND= não definido). 

 

 

Figura 4.4: Porcentagem de espécies que adotam as três principais estratégias reprodutivas: guarda de ninho, 

cuidado parental realizado pelo macho e liberação de ovos ou embriões em ambiente estuarino. 

 

O gasto energético deste tipo e estratégia reprodutiva diminui, consequentemente, a 

taxa de crescimento, o que reduz a fecundidade, principalmente das fêmeas (GROSS; 

SARGENT, 1985; FONTELES-FILHO, 2011), resultando em custos sobre o número de 

descendentes produzidos no futuro, seja por uma redução do número de descendentes em cada 

tentativa reprodutiva ou do número de eventos reprodutivos (FONTELES-FILHO, 2011; 

WOOTTON; SMITH, 2015).  

Os estuários têm sido considerados como local com baixa predação de peixes juvenis, 

primeiro porque a turbidez da água diminui a eficiência dos predadores visuais, segundo por 

que as águas rasas excluem os grandes peixes, e terceiro porque estruturas como manguezais e 

marismas fornecem abrigos que permitem que os peixes pequenos se escondam dos 

predadores (BLABER, 2000). Então, com todos estes riscos associados ao cuidado parental, 

qual seria a vantagem ecológica e evolutiva do desenvolvimento desta estratégia em um 
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ambiente seguro para o desenvolvimento de larvas e juvenis como os estuários? De fato, 

estudos vêm demonstrando que os estuários não são refúgios tão seguros para os juvenis 

como se imaginava. 

A estrutura de manguezais e marismas frustra a predação por peixes grandes, porém, 

os pequenos entram nestes habitats em busca de comida (BLABER, 2000). Nanjo et al. 

(2011) observaram alto risco de predação em área de manguezal devido à presença abundante 

de peixes piscívoros, além de não detectar diferenças no nível de predação de espécies de 

presa que ocorriam tanto no manguezal, quanto em ambientes abertos. Segundo Ohata et al. 

(2011), a turbidez das águas estuarinas também só funciona como refúgio eficiente contra 

predadores visuais, mas não apresenta o mesmo efeito contra predadores não visuais. Além 

disto, Baker; Sheaves (2007) demonstraram que as águas rasas de estuários, apesar de serem 

amplamente aceitas como refúgio e berçário para os peixes juvenis, são ambientes onde os 

peixes jovens se tornam bastante vulneráveis, especialmente à predação por aves. 

Adicionalmente, a presença de grandes densidades de peixes juvenis, bem como seu tamanho 

reduzido e sua inexperiência os tornam um atrativo para os piscívoros (BLABER, 2000). 

Desta forma, este risco de predação, associado às condições ambientais extremas e 

imprevisíveis encontradas em estuários, os torna hostis a ovos e larvas (KOUTRAKIS; 

TSIKLIRAS, 2009), justificando a ocorrência de cuidado parental em diversas espécies 

estuarinas. 

De fato, no caso dos peixes guardadores de ninho, os pais podem apresentar 

comportamento de defesa agressiva contra predadores, diminuindo a mortalidade da prole, 

além de garantirem a ventilação dos ovos, aumentando a oxigenação e diminuindo o acúmulo 

de resíduos (WOOTTON; SMITH, 2015), driblando assim as condições de hipóxia frequentes 

em águas estuarinas (BLABER, 2000). Já os peixes carregadores não necessitam de substrato 

específico ou qualidade da água, uma vez que os adultos móveis podem selecionar as 

condições ambientais para o desenvolvimento dos embriões e larvas (BLABER, 2000), o que 

configura uma grande vantagem em ambiente estuarino com variações ambientais frequentes 

e imprevisíveis. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

A ocorrência de cuidado parental é frequente em espécies estuarinas, apesar do interesse 

no tema ainda ser recente dentro da comunidade científica e a maioria das publicações 

restringir-se a estuários temperados, com exceção das importantes contribuições do Brasil.  
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A maioria das espécies estudadas que apresentam cuidado parental e utilizam o estuário 

são espécies estuarinas, ou seja, liberam ovos ou larvas neste ambiente, sendo o macho, na 

maioria dos casos, o responsável pelo cuidado parental e a guarda de ninho o tipo de cuidado 

mais comum. 

Os ambientes estuarinos, reconhecidos como áreas de berçário, apresentam riscos que 

comprometem a sobrevivência de ovos e juvenis de peixes que se reproduzem e crescem neste 

ambiente. Desta forma, o cuidado com a prole está presente em espécies que dependem do 

estuário para sua reprodução como estratégia que permite aumentar a sobrevivência em um 

ambiente extremamente variável e com grande ocorrência de predadores. 
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CAPÍTULO 2 

 

Ecologia reprodutiva de Genidens genidens (Siluriformes, Ariidae), em um 

estuário tropical, como subsídio para o manejo pesqueiro 
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RESUMO 

 

Estudos sobre a ecologia dos processos reprodutivos de teleósteos são utilizados em modelos 

preditivos que avaliam a biomassa dos estoques desovantes. Espécies de Ariidae como 

Genidens genidens são particularmente suscetíveis à sobrepesca, devido aos seus complexos 

mecanismos de ciclo de vida, que resultam em uma reposição lenta dos estoques. Desta 

forma, neste estudo objetivamos gerar dados sobre a ecologia reprodutiva do bagre G. 

genidens no estuário da Baía de Guanabara, fornecendo subsídios para o manejo pesqueiro 

adequado da espécie. Para tanto, obtivemos espécimes de G. genidens provenientes da pesca 

artesanal da Baía de Guanabara. Foi determinada a razão sexual, os tamanhos médios de 

maturação sexual e a fecundidade das fêmeas. Para a caracterização do período reprodutivo, 

utilizou-se a frequência de estádios de maturação gonadal, a frequência relativa mensal (%) de 

machos incubando ovos ou juvenis e os índices gonadossomático (IGS) e de maturação 

gonadal (ΔK). O número de fêmeas foi maior que o número de machos na Baía de Guanabara, 

provavelmente por a espécie permanecer neste estuário durante todo o seu ciclo de vida, o que 

não ocorre em outras localidades. A fecundidade da espécie é baixa e aumenta 

proporcionalmente ao crescimento das fêmeas em comprimento, peso e peso da gônada. O 

período reprodutivo ocorre durante os meses mais quentes do ano, com a desova se 

estendendo de outubro a março e a incubação de ovos e juvenis de dezembro a abril. A 

maturação sexual de G. genidens na Baía de Guanabara é tardia e os machos maturam em 

tamanho maior que as fêmeas. A biologia reprodutiva da espécie a torna bastante suscetível a 

decréscimos populacionais em função da pressão de pesca. É sugerido o ordenamento 

restringindo a captura aos indivíduos com o tamanho mínimo de 20 cm, considerando o C75 

dos machos, e a proibição da pesca entre novembro e janeiro, o que contempla o pico 

reprodutivo e o período principal de incubação orofaringeana. 

 

Palavras chave: bagres, regulamentação pesqueira, Baía de Guanabara, estratégia 

reprodutiva. 
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ABSTRACT 

 

Studies about the ecology of teleost reproductive processes are used in predictive models that 

assess the biomass of spawning stocks. Ariidae species like G. genidens are particularly 

susceptible to overfishing because of their complex life cycle mechanisms that result in a slow 

stok replenishment. Thus, this study aimed to produce data about the reproductive ecology of 

the catfish G. genidens in the Guanabara Bay estuary, providing subsidies for suitable 

fisheries management of the species. Therefore, we obtained G. genidens specimens from 

artisanal fishing in Guanabara Bay. It was determined the sex ratio, the average sizes of 

sexual maturation and the fertility of females. For the characterization of the reproductive 

period, we used the frequency of gonadal maturation stages, the monthly relative frequency 

(%) of males incubating eggs or juveniles and Gonadosomatic Index (IGS) and Maturation 

Index (ΔK). The number of females was greater than the number of males in Guanabara Bay, 

probably because the specie remain in this estuary throughout their life cycle, which does not 

occur in other locations. The fecundity of the species is low and increases in proportion to the 

growth of females in length, weight and weight of the gonad. The reproductive period occurs 

during the warmer months of the year, with spawning extending from October to March and 

incubation of eggs and juveniles from December to April. G. genidens sexual maturation in 

Guanabara Bay is late and males mature into larger length than females. The reproductive 

biology of the species population becomes highly susceptible to decrease due to the fishing 

pressure. It is suggested the management restricting the capture of individuals with a 

minimum size of 20 cm, considering the C75 of the males and the suppression of fishing 

between November and January, covering the reproductive peak and the main period of oral 

incubation. 

 

Keywords: catfish, fishing regulations, Guanabara Bay, reproductive strategy. 
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5 ECOLOGIA REPRODUTIVA DE Genidens genidens (SILURIFORMES, ARIIDAE), 

EM UM ESTUÁRIO TROPICAL, COMO SUBSÍDIO PARA O MANEJO 

PESQUEIRO 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

A família Ariidae compreende bagres de regiões tropicais e subtropicais que ocorrem 

em ambientes marinhos, estuarinos e de água doce, geralmente em águas costeiras de fundo 

lodoso e pouco profundas (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; ARAÚJO, 1988; AZEVEDO et 

al., 1999; SCHIMIDT et al., 2008, SILVA-JÚNIOR et al., 2013). Estas regiões estuarinas e 

costeiras são áreas de alimentação, reprodução e abrigo para este grupo (ARAÚJO, 1988; 

SCHIMIDT et al., 2008, SILVA-JÚNIOR et al., 2013). Os Ariidae são largamente 

distribuídos ao longo da costa brasileira, apresentando importância econômica na pesca 

artesanal, principalmente a estuarina (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; GOMES; ARAÚJO, 

2004; SILVA-JÚNIOR et al., 2013). Esta família se caracteriza por peixes demersais, 

guardadores externos de ovos, cujos machos incubam ovos e embriões na região orofaríngea 

(WOOTTON, 1990; CHAVES, 1994; VAZZOLER, 1996; HOSTIM-SILVA et al., 2009; 

SILVA-JÚNIOR et al., 2013; PAIVA et al., 2015). 

O bagre Genidens genidens (CUVIER, 1829) (Siluriformes, Ariidae) é um dos 

ariídeos mais comuns no litoral brasileiro (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978). Ocorre na 

costa leste da América do Sul, das Guianas até o Rio de La Plata, na Argentina 

(MARCENIUK; MENEZES, 2007). Esta espécie é especialmente abundante em estuários e 

lagoas costeiras (ANDRADE-TUBINO et al., 2008; SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-

JÚNIOR et al., 2013), sendo usualmente mais capturada na zona mais interna, de fundo 

lodoso e águas pouco profundas, onde a influência do aporte continental é maior (ARAÚJO et 

al., 1998; AZEVEDO et al., 1998; AZEVEDO et al., 1999; SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-

JÚNIOR et al., 2013). 

A ecologia reprodutiva dos Ariidae é bastante peculiar, considerando a inigualável 

plasticidade sexual dos peixes em relação a outros vertebrados (PANDIAN, 2011). Estudos 

sobre a ecologia dos processos reprodutivos de teleósteos possibilitam não só o entendimento 

dos mecanismos que envolvem a perpetuação e modificações das espécies, como fornecem 

também subsídios para a compreensão do uso que os indivíduos de uma espécie fazem de um 

sistema ou área (DIAS et al., 1998). O sucesso reprodutivo de uma espécie é determinado 

pela capacidade de seus integrantes reproduzirem-se em ambientes variáveis, mantendo 
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populações viáveis (VAZZOLER, 1996).  

Nesse contexto, o conhecimento de algumas variáveis biológicas como a distribuição e 

a abundância dos adultos, a proporção entre os sexos, áreas e épocas de desova, a fecundidade 

e o número de ovos e larvas das espécies é relevante, pois podem ser utilizado em modelos 

preditivos que avaliam a biomassa do estoque desovante (DIAS et al., 1998). Além disso, o 

comprimento médio de primeira maturidade gonadal é um parâmetro populacional de 

importância fundamental para administração dos estoques pesqueiros, pois orienta a 

determinação dos tamanhos mínimos passíveis de captura e a malhas das redes (KING, 1995; 

VAZZOLER, 1996). Espécies de Ariidae como G. genidens, são particularmente suscetíveis à 

sobrepesca, devido aos seus complexos mecanismos de ciclo de vida, que resultam em uma 

reposição lenta dos estoques (VAZZOLER, 1996). Sendo assim, é de extrema importância o 

manejo pesqueiro baseado em dados científicos fidedignos, tendo em vista que as 

peculiaridades de seu comportamento reprodutivo os tornam muito dependentes da densidade 

populacional (CHAVES, 1994). 

Estuários são ecossistemas de extrema importância para o ciclo de vida de diversas 

espécies de peixes (LOWE-MCCONNEL, 1999; BLABER, 2000; BARLETTA; BLABER, 

2007; BLABER, 2013; POTTER et al., 2015) e Genidens genidens completa todo o seu ciclo 

de vida dentro do estuário tropical da Baía de Guanabara, sendo uma espécie estuarina-

residente (SILVA-JÚNIOR et al., 2013). A Baía de Guanabara, segunda maior baía do litoral 

brasileiro, localizada na região sudeste do país, é um ambiente com grande importância social, 

econômica e ambiental (SILVA-JÚNIOR et al., 2013; BEGOT; VIANNA, 2014; 

PRESTRELO; VIANNA, 2016). Apesar de ser considerado o sistema estuarino mais 

degradado da costa brasileira (MENICONI et al., 2012), ainda mantém características 

ecológicas essenciais para proporcionar uma ictiofauna diversificada (ANDRADE et al., 

2015; CORRÊA; VIANNA, 2015), suportando a pescaria estuarina mais produtiva da região 

(KEHRIG et al., 2007; PRESTRELO; VIANNA, 2016). Entretanto, o aporte de poluentes, 

despejados diariamente neste estuário pode alterar o potencial reprodutivo de algumas 

espécies de peixes (KIME, 1995; PENGLASEA et al., 2014), sendo a poluição, junto com a 

sobrepesca e a perda de habitat, os principais fatores responsáveis pelo declínio de muitas 

pescarias mundiais (KIME, 1995; DAVIDSON et al., 2015). 

Neste estudo objetivamos compreender a ecologia reprodutiva do bagre G. genidens 

no estuário da Baía de Guanabara, entendendo seu uso do ambiente em cada fase do ciclo de 

vida e fornecendo subsídios para o manejo pesqueiro. Especialmente para a pesca estuarina 

tropical que ainda é carente de informações que permitam uma gestão adequada (BLABER, 
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2013), que deve ser definida por normas específicas e segundo as características biológicas de 

cada região (BEGOT, VIANNA, 2014). 

 

5.2 METODOLOGIA 

 

5.2.1 Área de estudo 

A Baía de Guanabara (figura 5.1) está localizada no Rio de Janeiro, a 22º50’de 

latitude Sul e 43
o
10’ de longitude Oeste, possuindo área de 384 km

2 
(MENICONI et al., 

2012), volume médio de água de 1,87 x 109 m
3
 (KJERFVE et al., 1997) e profundidade 

variando de 50 m na entrada da baía, até menos de 1 m nas áreas internas próximas às 

margens (VALENTIN et al., 1999). O clima é tropical-úmido, com uma estação quente e 

chuvosa (dezembro a março) e uma estação fria e seca (julho a agosto) (CASTRO et al., 

2005). Este estuário é de grande importância ambiental, devido às suas características 

socioeconômicas e principalmente pela pesca (MENICONI et al., 2012, BEGOT; VIANNA, 

2014; PRESTRELO; VIANNA, 2016). Atualmente se encontra extremamente degradado 

devido aos resíduos sólidos, matéria orgânica, metais pesados e hidrocarbonetos que são 

despejados diariamente sem tratamento (KEHRIG et al., 2007). Estes resíduos são 

provenientes de uma área densamente populosa com aproximadamente 10.000 indústrias, 

além de uma intensa atividade portuária e um pólo petroquímico (MENICONI et al., 2012), 

fatores que comprometem o ambiente e contaminam a ictiofauna (e g. ROSENFELDER et al., 

2011). 

 

5.2.2 Desenho amostral 

Os exemplares de Genidens genidens  foram obtidos a cada 15 dias em desembarques 

pesqueiros da pesca artesanal com rede-de-emalhe, espinhel e curral-de-pesca, no período de 

janeiro de 2014 a janeiro de 2015, nas localidades Paquetá, Bancários e Magé (figura 5.1). 

Pra a captura de indivíduos pequenos, foram também coledos os espécimes que iriam 

ser descartados pelos pescadores. Adicionalmente, foram realizadas mensalmente coletas 

experimentais em duas estações na Baía de Guanabara, uma próxima à Ilha do Fundão e outra 

no canal central (figura 5.1). Em cada estação foram realizados arrastos de fundo, por um 

barco da frota artesanal, com 30 min de duração cada. Os bagres coletados foram 

acondicionados em gelo para conservação e transportados até o laboratório onde foram 

processados. 
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Figura 5.1: Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, sudeste do Brasil, destacando os pontos onde os exemplares de 

Genidens genidens foram obtidos, 1- Bancários, 2 - Magé, 3 - Paquetá, 4 - Ilha do Fundão, 5 - canal central. 

 

5.2.3 Processamento do material 

No laboratório, os indivíduos foram medidos (comprimento total – Ct, com precisão 

de 1 mm) e pesados individualmente com uma balança eletrônica (precisão de 0,01 g). Os 

estágios de desenvolvimento gonadal de machos e fêmeas foram identificados com o objetivo 

de definir o período reprodutivo da espécie e o tamanho de primeira maturação gonadal. Foi 

realizada uma incisão na região abdominal dos indivíduos para visualização, retirada e 

pesagem das gônadas (precisão de 0,001 g). Estas foram classificadas em estágios de 

maturação, por identificação macroscópica, considerando tamanho dos ovócitos (no caso das 

fêmeas), cor, vascularização e porcentagem de ocupação da cavidade abdominal, conforme os 

critérios propostos por Brown-Peterson et al. (2011), que determinam cinco estágios de 

desenvolvimento gonadal: imaturo, em desenvolvimento, capaz de desovar, em regressão e 

em regeneração. Para análises de fecundidade foi contado de cada par de gônada classificada 

como capaz de desova, o número total de ovócitos vitelogênicos hidratados (prestes a serem 

desovados), reconhecidos por sua aparência translúcida. 

Para os indivíduos de menor porte, cuja análise macroscópica das gônadas se mostrou 
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pouco conclusiva, a classificação atribuída foi posteriormente confirmada por análise 

histológica, segundo a metodologia proposta por Vazzoler (1996). As gônadas foram fixadas 

em formol 10% tamponado e conservadas em álcool 70%, sendo posteriormente desidratadas 

gradualmente e embebidas em resina histológica, para serem realizados cortes transversais, 

com 5 µm de espessura, corados com hematoxilina-eosina. Os cortes foram observados em 

microscópio óptico e a identificação dos estágios de maturação gonadal foi então determinada 

de acordo com o desenvolvimento das células germinativas dos ovários e testículos segundo 

os critérios de Brown-Peterson et al. (2011). Os ovários imaturos se caracterizam pela 

presença apenas de ovogônias e ovócitos em crescimento primário, com pouco espaço entre 

os ovócitos. Nos testículos imaturos são encontradas apenas espermatogônias primárias, não 

organizadas nos túbulos seminíferos. 

 

5.2.4 Análise de dados 

A proporção mensal entre os distintos sexos foi testada em relação à proporção 

esperada (1:1, fêmea:macho), através da aplicação do teste qui-quadrado (X
2
; α =0,05) com 

correção de Yates (ZAR, 2010). Para estimar a transição da fase juvenil para a fase adulta, os 

indivíduos foram classificados como jovens ou adultos a partir das análises histológicas das 

gônadas. Calculou-se a proporção de indivíduos maduros por classe de tamanho (p), 

estimando o tamanho médio de primeira maturação gonadal (C50) aplicando-se uma curva 

logística, segundo a metodologia proposta por King (1995). Com os valores de p estimaram-

se os parâmetros a e b da regressão. O C50 foi calculado a partir da relação a/-b. Para calcular 

os valores estimados de p’ da curva logística, usou-se a expressão matemática (KING, 1995):  

p'=1/{1+e [-r(Ct–Ct50)]} 

Onde, p' = proporção de indivíduos adultos esperada na classe de comprimento (Ct), r= -b e 

Ct = classe de comprimento total. Os parâmetros a, b e C50 foram ajustados pelo método dos 

mínimos quadrados. 

A razão entre C50/C100 foi calculada para avaliar o investimento dos indivíduos para 

atingir a maturidade (HOSTIM-SILVA et al., 2009). Foi obtida também a relação linear do 

peso total (Pt), com o comprimento total (Ct), ajustados pelo método dos mínimos quadrados.  

Na caracterização do período reprodutivo utilizou-se a frequência de estádios de 

maturação gonadal, a frequência relativa mensal (%) de machos incubando ovos ou juvenis e 

os índices gonadossomático (IGS) e de maturação gonadal (ΔK), segundo Hostim-Silva et al. 

(2009), com os indivíduos adultos e os sexos separadamente. 

IGS= (Pg/Pt) x 100 



 
35 

 

Onde, Pg = peso da gônada e Pt = peso do indivíduo. 

ΔK= (Pg/Ct
b
) x 10

5
 

Onde, Pg = peso da gônada, Ct = comprimento do indivíduo e b é o coeficiente angular da 

relação comprimento-peso. 

A fecundidade absoluta foi definida como o número médio de ovócitos a serem 

liberado por fêmea durante o período de desova (VAZZOLER, 1996). A fecundidade relativa 

foi calculada com base nas relações lineares da fecundidade média por classe de tamanho 

(estabelecida a cada 1cm), por classe de peso total (estabelecida a cada 10g) e por classe de 

peso da gônada (estabelecida a cada 1g). 

 

5.3. RESULTADOS 

 

Foram processados no total 1107 indivíduos de Genidens genidens, destes 730 eram 

fêmeas e 377 machos, sendo a razão entre fêmeas e machos de 2:1. Na razão mensal entre 

sexos, o número de fêmeas foi significativamente maior que o número de machos de junho a 

janeiro (p< 0,05) e as proporções foram estatisticamente iguais nos demais meses do ano 

(figura 5.2). 

 

  

Figura 5. 2: Distribuição mensal da razão sexual de Genidens genidens, no estuário da Baía de Guanabara, Rio 

de Janeiro, Brasil. (*) diferença significativa (p<0,05); NS - não significativo (p> 0,05). 

 

O tamanho médio de primeira maturação sexual (C50) foi de 15,9 cm para as fêmeas e 

17,55 cm para os machos e o comprimento onde todos os indivíduos já são adultos (C100) foi 

de 19,3 cm para fêmeas e 28,2 cm para machos (figura 5.3). A razão C50/C100 foi de 0,82 e 

0,62, respectivamente, para fêmeas e machos. As relações peso-comprimento de fêmeas e 

machos foram descritas pelas seguintes equações: 
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 Fêmeas: Pt= 0,002 Ct
3,435 

(N= 645, r
2
= 0,961) 

 Machos: Pt= 0,001 Ct
3,584 

(N= 334, r
2
= 0,977) 

Machos e fêmeas com gônadas classificadas como capazes de desovar foram 

capturados de novembro a março. Padrão semelhante pôde ser observado para o IGS, que é 

maior nos mesmos meses, indicando que a reprodução da espécie ocorre nos meses mais 

quentes, da primavera ao verão (figura 5.4). O ΔK das fêmeas apresentou os maiores valores 

coincidindo com os meses de maior frequência de gônadas capazes de desovar, enquanto nos 

machos os maiores valores são coincidentes ao período de incubação dos ovos e juvenis 

(figuras 5.5). Houve captura de indivíduos com gônadas em desenvolvimento durante todo o 

ano. 

 

 

Figura 5.3: Comprimentos de maturação sexual para fêmeas (A) e machos (B) de Genidens genidens, no 

estuário da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

Machos incubando ovos foram capturados de dezembro a março e machos incubando 

juvenis, de janeiro a abril (figura 5.5). O menor macho capturado realizando incubação 

possuía 22 cm e o maior 38 cm. No total foram capturados 10 machos incubando ovos e três 

incubando juvenis. Os machos incubavam de 1 a 2 juvenis e de 4 a 25 ovos (média de 10,6 

ovos por macho), não sendo observada relação linear entre o tamanho dos machos e o número 
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ou peso de ovos e juvenis incubados (tabela 5.2). Tanto os ovos quanto os juvenis incubados 

por um mesmo macho apresentavam estágio de desenvolvimento semelhante.  

 

 

Figura 5.4: Distribuição mensal da frequência relativa (%) dos estágios de desenvolvimento gonadal, 

distribuição mensal do IGS (média ± CV) e distribuição mensal do ΔK (média ± CV) de fêmeas e machos 

adultos, de Genidens genidens, no estuário da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

 

Figura 5.5: Distribuição mensal da frequência relativa (%) de machos realizando incubação oral de juvenis e 

ovos, de Genidens genidens, no estuário da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Tabela 5.1: Número (N inc.) e peso médio (Pt inc.) de ovos e juvenis incubados por classe de tamanho (Ct) e 

peso (Pt) ,dos machos de Genidens genidens, no estuário da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

Ct (cm) Pt (g) N inc. Pt (g) inc. Ct (cm) juv.

22,00 77,74 2 1,3 6,00

27,00 182,92 2 1,8 5,00

29,00 198,95 1 1,1 6,00

22,0 101,1 10,0 0,8 -

27,0 161,2 14,0 1,2 -

27,0 157,9 8,0 1,0 -

28,0 207,3 4,0 1,2 -

28,0 193,2 9,0 1,2 -

33,0 305,5 10,0 1,2 -

34,0 340,7 13,0 1,4 -

35,0 364,1 25,0 0,8 -

35,0 387,3 8,0 1,0 -

38,0 419,3 5,0 0,8 -

Juvenis incubados

 Ovos incubados

 

 

Foram capturadas fêmeas com gônadas capazes de desovar com comprimentos entre 

22 e 40 cm, sendo observado um aumento na fecundidade média nas fêmeas maiores que 28 

cm (figura 5.6). A fecundidade absoluta da espécie foi baixa, com média de 25, mínimo de 8, 

e máximo de 52 ovócitos por fêmea. Foi verificado ainda que o número de ovos produzidos 

por fêmea cresce linearmente em função do aumento do tamanho corporal, do peso total e do 

peso das gônadas: 

 Relação comprimento total-fecundidade: Fec=-36,948+2,167Ct (N= 166, R
2
= 0,9462) 

 Relação peso total-fecundidade: Fec= 8,3163+ 0,0734 (N=166, R
2
= 0,8949) 

 Relação peso das gônadas-fecundidade: Fec= 16,101+ 0,430Pg (N= 166, R
2
= 0,7167) 
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Figura 5.6: Relação entre a fecundidade média das fêmeas e classe de comprimento total (A), classe de peso 

total (B) e classes de peso das gônadas (C), em Genidens genidens, no estuário da Baía de Guanabara, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

Na Baía de Guanabara o número de fêmeas de Genidens genidens predominou sobre o 

número de machos. Este resultado se assemelha ao encontrado para a espécie em Gomes et al. 

(1999) na Baía de Sepetiba (RJ). Entretanto, difere do observado por Barbieri et al. (1992) na 

Lagoa de Jacarepaguá (RJ) e Hostim-Silva et al. (2009) na foz do Rio Itajaí-Açú (SC), onde o 

número de machos foi significativamente maior que o de fêmeas. Segundo Barbieri et al. 
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(1992) este predomínio de machos pode ter ocorrido em função da migração sazonal da 

espécie para dentro e fora da lagoa, com os machos permanecendo mais tempo que as fêmeas 

em função do período de incubação de ovos e juvenis. Entretanto, este fenômeno não ocorre 

na Baía de Guanabara, uma vez que a espécie completa todo o seu ciclo de vida dentro deste 

grande estuário, não migrando para ecossistemas adjacentes (SILVA-JÚNIOR et al., 2013). 

Os tamanhos médios de primeira maturação gonadal (C50) e os tamanhos em que todos 

os indivíduos estão maduros (C100) registrados na literatura para G. genidens são bastante 

discrepantes. Barbieri et al. (1992) encontraram C50 de 18,0 cm e C100 de 25,0 cm, para as 

fêmeas na lagoa de Jacarepaguá (RJ). Araújo et al. (1998) obteve o C50 de 13,3 cm e 16,0 cm 

e C100 de 16,0 cm e 18,5 cm para fêmeas e machos, respectivamente, na Baía de Sepetiba 

(RJ). Mazzoni et al. (2000) estimaram o C50 de 5,5 cm para fêmeas e 8,5 cm para os machos, 

na lagoa de Maricá (RJ), enquanto Hostim-Silva et al. (2009) registraram C50 e C100 de 13,4 

cm e 21,3 cm para as fêmeas e 16,8 cm e 23,9 cm para os machos, na foz do Rio Itajaí-Açú 

(SC). No presente estudo, os valores de C50 e C100 foram maiores tanto para as fêmeas, quanto 

para os machos. Independentemente das pequenas diferenças nas análises estatísticas adotadas 

por cada estudo, esta variação poderia ser explicada por diferenças genéticas intraespecíficas, 

o que não deve ser o caso dos estudos realizados na costa do Rio de Janeiro, que tratam 

provavelmente da mesma população. Uma explicação alternativa seriam os efeitos das 

condições ambientais distintas ao longo da área de ocorrência da espécie, o que parece ser o 

mais provável, mas não suficiente para justificar uma amplitude tão grande dos valores. 

Entretanto, como os parâmetros populacionais são denso-dependentes e os estudos foram 

realizados em locais e momentos distintos no que se refere à poluição e pressão pesqueira, 

acreditamos que essas variáveis estejam agindo em sinergia para resultar nessa diferença entre 

os tamanhos de maturação sexual. Os valores de C50 e C100 da Baía de Guanabara foram 

superiores aos encontrados nos demais estudos. Isso permite que as fêmeas atinjam maiores 

proporções, possibilitando maior fecundidade, e que os machos tenham mais espaço em sua 

cavidade oral para carregar um número maior de juvenis (MAZZONI et al., 2000; PAIVA et 

al., 2015). Em todas as regiões em que foi estudada a biologia reprodutiva do G. genidens, os 

valores de C50 e de C100 dos machos sempre foram maiores que os das fêmeas (BARBIERI et 

al., 1992; ARAÚJO et al., 1998; MAZZONI et al., 2000; HOSTIM-SILVA et al., 2009), 

sendo este um dimorfismo sexual da espécie (HOSTIM-SILVA et al., 2009; PAIVA et al., 

2015). 

Este dimorfismo sexual se torna ainda mais evidente na razão C50/C100. Essa relação 

fornece uma ideia da estratégia reprodutiva adotada para que todos os indivíduos atinjam a 
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maturidade sexual, sendo esta condição dependente tanto de fatores bióticos, quanto abióticos. 

Ao contrário de Hostim-Silva et al. (2009), que encontraram valores maiores da razão 

C50/C100 para os machos, nossos resultados mostraram maior investimento energético por 

parte das fêmeas para atingir a maturidade sexual, reafirmando sua estratégia reprodutiva que 

consiste em atingir maiores tamanhos, aumentando sua fecundidade. 

O período reprodutivo no presente estudo foi determinado pela frequência relativa 

mensal de gônadas capazes de desovar, identificadas macroscopicamente e corroborada pelos 

índices IGS e ΔK. A avaliação do período reprodutivo utilizando apenas a classificação 

macroscópica dos estágios de desenvolvimento gonadal vem sendo criticada por estar sujeita 

à subjetividade do pesquisador no reconhecimento das características observadas (e g. 

GOMES; ARAÚJO, 2004; HONJI et al., 2006). Entretanto, Dias et al. (1998) afirmam que 

por se tratar de uma classificação simples e imediata, a análise macroscópica pode ser 

aplicada desde que, concomitantemente, sejam adotados procedimentos como: levantamento 

prévio de informações sobre a biologia reprodutiva da espécie; utilização de escala 

simplificada de classificação dos estágios gonadais; análise simultânea de outros indicadores 

de maturação, como os índices quantitativos; e determinação do comprimento médio de 

primeira maturação gonadal a partir de análise microscópica. Todas essas medidas foram 

adotadas no presente estudo, validando os resultados obtidos. 

Tanto para machos, quanto para fêmeas de G. genidens, o período de reprodução 

indicado parece representar o padrão geral observado por diversos autores para a espécie, 

coincidindo com o aumento da temperatura, tendo início no final da primavera e se 

estendendo até o fim do verão, com um único evento de desova anual (MISHIMA; TANJI, 

1983; BARBIERI et al., 1992; MAZZONI et al., 2000; GOMES; ARAÚJO, 2004; 

SCHIMIDT et al., 2008; HOSTIM-SILVA et al., 2009; SILVA-JÚNIOR et al., 2013). Além 

disto, indivíduos com gônadas em desenvolvimento foram capturados durante todo o ano. Isto 

sugere que uma parcela da população esteja sempre preparada para a necessidade de uma 

possível reprodução temporalmente atípica, como sugerem Hostim-Silva et al. (2009). 

O período de pico dos valores de IGS e ΔK foi corroborado, tanto pela frequência de 

gônadas capazes de desovar, como por outros estudos (BARBIERI et al., 1992; HOSTIM-

SILVA et al., 2009; GOMES; ARAÚJO, 2004). Ambos os índices refletem a quantidade de 

energia que está sendo direcionada para a reprodução (VAZZOLER, 1996). Entretanto, foi 

observada grande variação dos valores, principalmente para os machos. Os valores de IGS e 

ΔK dos machos são bem inferiores aos obtidos pelas fêmeas, uma vez que a alocação de 

energia para o esperma é bem inferior à dos ovócitos, principalmente em espécies que se 
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reproduzem em ambientes fechados, pouco sujeito às variações das marés (WOOTTON, 

1990). Desta forma, os valores de IGS e ΔK dos machos não são bons indicadores do período 

reprodutivo (HOSTIM-SILVA et al., 2009), sendo mais seguro o embasamento nos valores 

das fêmeas. Entretanto, é possível perceber o aumento dos índices para os machos, no período 

logo após a maior frequência de fêmeas capazes de desovar, o que pode refletir sua perda de 

peso por inanição durante o período de cuidado parental (CHAVES, 1994; HOSTIM-SILVA 

et al., 2009). Para as fêmeas, as variações mais altas, durante o período de desova, se 

justificam pelas grandes dimensões que seus ovócitos atingem e pela ocorrência simultânea de 

fêmeas em diferentes estágios de maturação.  

O registro de machos realizando incubação orofaringeana foi importante, uma vez que 

a frequência de ocorrência de machos em incubação oral também pode ser utilizada como 

indicador do período reprodutivo da espécie (HOSTIM-SILVA et al., 2009). O período de 

incubação de G. genidens ocorreu do início do verão ao início do outono, coincidindo com o 

período durante, e logo após, a maior frequência de fêmeas capazes de desovar, como 

registrado por Barbieri et al. (1992) e Hostim-Silva et al. (2009). Entretanto, outros autores 

relataram que o período de incubação se dá no verão (SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-

JÚNIOR et al., 2013), não se estendendo até o outono.  

Foram capturados poucos machos realizando incubação de ovos ou juvenis, além de 

uma quantidade menor de ovos e juvenis incubados, comparado aos resultados descritos por 

outros estudos. Barbieri et al. (1992) capturou 53 machos realizando incubação e Silva-Júnior 

et al. (2013) capturou machos incubando até 34 ovos ou alevinos. Além disto, era esperado 

aumento linear do número e peso dos ovos e juvenis em função do tamanho dos machos 

(BARBIERI et al., 1992), mas isso não foi observado para a Baía de Guanabara. Chaves et al. 

(1994) observaram que adultos maiores incubam mais ovos e juvenis e juvenis maiores, mas 

não registraram mesma relação para o peso dos ovos. Uma explicação possível para a baixa 

captura de machos incubando é que estes indivíduos permanecem sem se alimentar quando 

estão realizando cuidado parental (CHAVES, 1994), desta forma, permanecem entocados, 

diminuindo a chance de captura pelos petrechos de pesca. Além disto, durante a captura, é 

possível que os machos liberem para o ambiente os ovos e juvenis incubados, como última 

tentativa de proteção à sua prole, o que justificaria a pouca quantidade de ovos e larvas 

encontrados. Sugere-se isto devido à observação de machos com a cavidade oral vazia, mas 

que apresentavam a mandíbula dilatada, o que pode indicar a incubação (GOMES et al., 1999; 

PAIVA et al., 2015). 

A fecundidade da espécie é baixa em comparação a outros teleósteos, sendo esta uma 
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característica de espécies K-estrategistas, como os bagres marinhos, que têm grandes ovócitos 

e alto esforço reprodutivo (GOMES; ARAÚJO, 2004). A fecundidade de G. genidens 

registrada na Baía de Guanabara (8-52 ovócitos) foi maior do que a observada por outros 

autores: 7-30 (BARBIERI et al., 1992), 13-24 (GOMES et al., 1999) e 7-38 ovócitos 

(SCHIMIDT et al., 2008), explicada pelos exemplares de grande porte capturados neste 

estudo. Além disto, assim como foi observado por Barbieri et al. (1992) e Gomes et al. 

(1999), a fecundidade da espécie aumenta linearmente com o comprimento, o peso e o peso 

das gônadas das fêmeas.  

Os resultados do presente estudo mostraram que as fêmeas de G. genidens apresentam 

gônadas classificadas como capazes de desovar apenas a partir dos 22 cm, além de atingirem 

uma fecundidade maior a partir dos 28 cm. Apesar da necessidade de confirmar estes 

resultados através da análise histológica das gônadas, podemos levantar a hipótese de que as 

fêmeas menores estariam “pulando” a desova como estratégia adaptativa, o que permite maior 

investimento em crescimento (RIDEOUT et al., 2005) a fim de aumentar sua fecundidade 

futura (VAZZOLER et al., 1996; PANDIAN, 2010; FOLKVORD, 2014). Isto se deve ao fato 

de o número de ovos produzidos pela espécie ser limitado tanto pela quantidade de recursos 

para a produção de ovócitos, quanto pelo espaço disponível na cavidade corporal das fêmeas 

para abrigá-los (BARBIERI et al., 1992; GOMES; ARAÚJO, 2004; PANDIAN, 2011), uma 

vez que esta espécie produz o maior ovócito dentre os teleósteos (WALLACE; SELMAN, 

1981). 

Poluentes tais como metais pesados, pesticidas e outros compostos orgânicos, 

apresentam graves riscos para os organismos aquáticos (SCOTT; SLOMAN, 2004; 

ROSENFELDER et al., 2011), podendo afetar o comportamento reprodutivo dos peixes, 

causando efeitos sobre o acasalamento e cuidado parental para várias espécies (JONES; 

REYNOLDS, 1997). Desta forma, estudos sobre a ecologia reprodutiva de G. genidens em 

um ecossistema como a Baía de Guanabara apresentam grande importância para a 

conservação da espécie, uma vez que este é um dos estuários mais poluídos da costa brasileira 

(MENICONI et al., 2012). Silva-Júnior et al. (2013) afirmam que G. genidens não tem sua 

distribuição espacial na Baía de Guanabara influenciada pela qualidade da água, e que esta 

espécie prospera em ambientes impactados, devido à diminuição da população de outras 

espécies mais sensíveis, tornando-se dominante pela sua capacidade de tolerar estas condições 

adversas. No presente estudo, o número de espécimes capturados foi alto, e características 

reprodutivas da espécie, como época e tipo de desova, bem como tamanho de primeira 

maturação e a fecundidade das fêmeas não parecem estar sendo afetadas pelas pressões 
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antrópicas. 

Entretanto, a baixa fecundidade, aliada ao cuidado com a prole tornam esta espécie 

bastante suscetível a decréscimos populacionais em função da pressão de pesca. Apesar disto, 

não existem, para a Baía de Guanabara, medidas de ordenamento vigentes voltadas à pesca de 

ariídeos (BEGOT; VIANNA, 2014), nem especificamente para Genidens genidens, em toda a 

regulamentação federal. Assim sendo, baseados nos resultados obtidos, sugerimos como 

medidas restritivas para Genidens genidens (1) implantação de um tamanho mínimo de 

captura de 20 cm, considerando o C75 dos machos e uma melhor aceitação do mercado 

consumidor por peixes maiores; (2) proibição da pesca por defeso entre novembro e janeiro, 

contemplando o pico reprodutivo e o período principal de incubação orofaringeana. 
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CAPÍTULO 3 

 

Dimorfismo sexual no bagre Genidens genidens (Cuvier, 1829) com base em 

morfometria de otólitos e crescimento relativo 
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RESUMO 

 

Genidens genidens é uma espécie abundante nos estuários brasileiros, e é susceptível a 

declínios populacionais em vista das peculiaridades de sua biologia reprodutiva. Informações 

sobre o ciclo de vida das espécies podem ser acessadas através do estudo dos otólitos. Uma 

vez que há relato de diferenças morfométricas no corpo de machos e fêmeas da espécie, é 

esperado que estas diferenças de crescimento entre os sexos também sejam evidentes no 

desenvolvimento de seus otólitos. Uma vez que o padrão de crescimento é uma das 

características biológicas mais importantes da dinâmica populacional e também para a gestão 

de espécies exploradas, o objetivo do presente estudo foi descrever o crescimento relativo do 

bagre Genidens genidens identificando diferenças no ciclo de vida de machos e de fêmeas. 

Para tal, foram capturados machos e fêmeas de G. genidens, abrangendo todas as classes de 

comprimento, no estuário da Baía de Guanabara. Foram medidos o comprimento e peso 

somático dos indivíduos, bem como comprimento máximo, altura máxima, espessura máxima 

e peso de seus otólitos. A relação entre o crescimento somático e o crescimento dos otólitos 

para machos e fêmeas de G. genidens, bem como sua relação comprimento somático-peso 

somático, foi estimada com base em duas metodologias, ajustando-se os modelos alométricos 

potencial e polifásico, sendo que esta última abordagem considera um padrão de crescimento 

com diferentes fases. Ambos os modelos foram capazes de demonstrar padrões de 

crescimento diferenciado entre machos e fêmeas, entretanto, o polifásico o fez de forma mais 

detalhada. Os três eixos de crescimento do otólito (comprimento, altura e espessura) são bons 

descritores do crescimento do peixe, e os resultados do modelo de Huxley mostraram padrões 

de crescimento distintos entre os sexos, com os otólitos das fêmeas sendo maiores nos três 

eixos. Pelo modelo polifásico, entretanto, os otólitos dos machos são proporcionalmente 

maiores que os das fêmeas em comprimento na segunda fase de desenvolvimento. Além disto, 

os machos apresentam menor peso somático em mesmo comprimento que as fêmeas, devido 

aos custos do cuidado parental.  

 

Palavras chave: modelos de crescimento; relações morfométricas; otólitos lapillus. 
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ABSTRACT 

 

Genidens genidens is an abundant species in brazilian estuaries, being susceptible to 

population declines in view of the peculiarities of their reproductive biology. Information 

about the life cycle of species can be accessed through the study of otoliths. Since there are 

reports of morphometric differences in the body of male and female in the species, it is 

expected that these differences in growth between the sexes are also evident in the 

development of their otoliths. Once the pattern of growth is one of the most important 

biological characteristics of the population dynamics and to the management of exploited 

species, the objective of this study was to describe the relative growth of G. genidens, 

identifying differences in males and females life cycle. To this end, we captured males and 

females of G. genidens covering their length classes, in the estuary of Guanabara Bay. The 

somatic length and weight of the specimens were measured, as well as maximum length, 

maximum height, maximum thickness and weight of their otoliths. The relationship between 

somatic growth and otoliths growth for G. genidens males and females and their somatic 

length-somatic weight relationship was estimated based on two methodologies, adjusting the 

potential and polyphasic alometric models, were this second approach considers a growth 

pattern with different phases. Both models have been able to demonstrate different growth 

patterns between males and females, however, the polyphasic in more detail. The three axes 

of otolith growth (length, height and thickness) are good descriptors of fish growth, and the 

results of Huxey model showed distinct growth patterns between the sexes, with the females 

otoliths being larger in all three axes. By the polyphasic model, however, the males otoliths 

are proportionally larger in length than the females in the second phase of development. 

Furthermore, the males have a lower somatic weight at the same length of the females due to 

parental care costs. 

 

Keywords: growth models; morphometric relationships; lapillus otolith. 
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6 DIMORFISMO SEXUAL NO BAGRE Genidens genidens (CUVIER, 1829), COM 

BASE EM MORFOMETRIA DE OTÓLITOS E CRESCIMENTO RELATIVO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Os bagres da família Ariidae são um importante recurso pesqueiro no Brasil (GOMES; 

ARAÚJO, 2004). O bagre Genidens genidens (CUVIER, 1829), ocorre na costa leste da 

América do Sul, das Guianas até o Rio de La Plata, na Argentina (MARCENIUK; 

MENEZES, 2007), sendo um dos ariídeos mais comuns da costa brasileira (FIGUEIREDO; 

MENEZES, 1978). Esta espécie é especialmente abundante em lagoas costeiras e estuários 

(ANDRADE-TUBINO et al., 2008; SCHIMIDT et al., 2008; SILVA-JÚNIOR et al., 2013). 

A Baía de Guanabara suporta a pescaria estuarina mais produtiva do Rio de Janeiro 

(PRESTRELO; VIANNA, 2016), apesar de ser considerado um dos sistemas estuarinos mais 

degradados da costa brasileira (MENICONI et al., 2012). Silva-Júnior et al. (2013) sugerem 

que G. genidens possui grande potencial como espécie sentinela para biomonitoramento da 

Baía de Guanabara, uma vez que completa todo o seu ciclo de vida no estuário e apresenta 

alta tolerância à eutrofização e a outros impactos antrópicos. 

Muitos estudos são dedicados a esta espécie, demonstrando sua importância científica, 

ecológica e para a pesca. Entretanto, a maioria dos trabalhos abordaram biologia reprodutiva 

(BARBIERI et al., 1992; CHAVES, 1994; ARAÚJO et al., 1998b; GOMES et al., 1999; 

MAZZONI et al., 2000; GOMES; ARAÚJO, 2004; GARCIA et al., 2006; HOSTIM-SILVA 

et al., 2009; DENADAI et al., 2012), alimentação (MISHIMA; TANJI, 1983; ARAÚJO, 

1984; CHAVES; VENDEI, 1996; RABITTO; ABILHÔA, 1999; DENADAI et al., 2012) e 

uso do habitat (MISHIMA; TANJI, 1983; ARAÚJO, 1988; AZEVEDO et al., 1998; 

AZEVEDO et al., 1999; CHAVES; BOUCHEREAU, 2000; SCHIMIDT et al., 2008; 

DENADAI et al., 2012), sendo raros aqueles voltados ao estudo da biometria do corpo 

(PAIVA et al., 2015) ou dos otólitos (CARVALHO et al., 2014), bem como de seu 

crescimento (FROTA et al., 2004; OLIVEIRA; NOVELLI, 2005; JOYEUX et al., 2009). 

O crescimento é um componente importante da história de vida dos peixes, que 

crescem continuamente (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). O orçamento energético 

de um indivíduo é utilizado em quantidades dirigidas para a formação da massa corporal no 

estágio juvenil e da massa corporal e elementos reprodutivos na fase adulta, o que resulta em 

padrões diferenciados de desenvolvimento ao longo de seu ciclo vital, que se revelam tanto 

nas taxas de crescimento em comprimento e peso, quanto nas razões biométricas entre partes 
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do corpo (FONTELES-FILHO, 2011). A variação da forma dos indivíduos com a idade pode 

se expressar através das variações existentes entre as distintas magnitudes somáticas de um 

organismo, chamada de crescimento relativo (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015).  

Muitas espécies de peixes podem exibir diferenças entre as taxas de crescimento de 

fêmeas e machos (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Paiva et al. (2015) demonstrou 

que, apesar de G. genidens não apresentar dimorfismo sexual evidente, diferenças 

significativas podem ser encontradas principalmente nas medidas morfométricas de sua 

cabeça e boca, relacionadas ao cuidado parental (incubação orofaríngea) realizada pelos 

machos da espécie. Desta forma, é esperado que estas diferenças de crescimento entre os 

sexos também sejam evidentes no desenvolvimento de seus otólitos. 

Informações sobre o ciclo de vida das espécies podem ser acessadas através do estudo 

dos otólitos, que são estruturas calcárias do ouvido interno dos peixes ósseos com função de 

equilibro e audição (CASSELMAN, 1990; CAMPANA, 1999; PANFILI et al., 2002; 

VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Os peixes possuem três pares otólitos, sagitta, 

lapillus e asteriscus, nomeados de acordo com a sua forma e posição relativa no ouvido 

interno (PANFILI et al., 2002). Em Siluriformes os otólitos lapilli são maiores que os demais 

pares, diferenciando-os de outros teleósteos (FUCHS; VOLPEDO, 2009), e são os mais 

utilizados em diferentes estudos neste grupo (REIS, 1986; AMARAL et al. 1999; VELASCO 

e REIS 2007; CARVALHO et al., 2014). 

Particularmente, a aplicação de morfometria em relação ao desenvolvimento do otólito 

proporciona uma ferramenta poderosa e precisa através da combinação das vantagens do 

modelo alométrico e o estudo do crescimento relativo (CAMPANA, 2001; PERIN; VAZ-

DOS-SANTOS, 2014; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). O modelo potencial (y= a 

x
b
), originalmente proposto por Huxley (1924) para a descrição do crescimento alométrico 

(variação na forma relacionada com a variação no tamanho) tem sido convencionalmente 

utilizado em estudos de crescimento animal (BERVIAN et al., 2006; VOLPEDO; VAZ-DOS 

SANTOS, 2015), e estabeleceu um quadro conceitual para o uso de relações de tamanho em 

estudos morfométricos (PERIN; VAZ-DOS-SANTOS, 2014). Entretanto, a despeito de seu 

uso frequente, o modelo Huxley (1924) tem mostrado capacidade limitada, em alguns casos, 

para a descrição adequada de crescimento relativo, quando o coeficiente b, considerado 

constante, muda durante o ciclo de vida (BERVIAN et al., 2006). Dada a utilidade dos 

otólitos como registro individual do crescimento, cabe examinar a relação crescimento 

somático-crescimento do otólito, para melhor compreender os fatores que afetam esta 

proporcionalidade ao longo do ciclo de vida (HARE; COWEN, 1995). 
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Sendo assim, Bervian et al. (2006) propuseram alternativas ao modelo de Huxley 

(1924) para descrever o crescimento relativo, incorporando ao modelo as diferentes fases (i.e., 

crescimento polifásico), discerníveis pelos pontos de mudança de fase (Psc, de stanza 

changing point), mostrando a importância desta ferramenta aplicada aos peixes.  

Considerando que o padrão de crescimento é uma das características biológicas mais 

importantes da dinâmica populacional e também para a gestão de espécies exploradas (ALÓS 

et al., 2010), o objetivo do presente estudo foi descrever o crescimento relativo do bagre 

Genidens genidens identificando diferenças no ciclo de vida de machos e de fêmeas. 

 

6.2. METODOLOGIA 

 

6.2.1 Coleta e Processamento do Material 

Os indivíduos de Genidens genidens foram obtidos a cada quinze dias em 

desembarques da pesca artesanal na Baía de Guanabara, RJ (22º50’S e 43
o
10’ O), entre 

janeiro de 2014 e janeiro de 2015. Foi realizada a biometria dos indivíduos, sendo medidos 

seu comprimento total (Ct - precisão de 0,1 cm) e seu peso total (Pt - precisão de 0,001g). Foi 

também realizada uma incisão abdominal para identificação do sexo dos indivíduos. Para 

indivíduos imaturos, cuja determinação do sexo é difícil, as gônadas passaram por análise 

histológica, com a identificação seguindo os critérios propostos por Brown-Peterson et al. 

(2011). 

O processamento do material para o estudo do crescimento relativo seguiu o proposto 

por Volpedo e Vaz-dos-Santos (2015). Para retirada do par de otólitos foi realizada uma 

secção da caixa craniana. Os pares de otólitos removidos foram limpos de tecidos aderentes 

em álcool 70%, secos ao ar e guardados a seco. De cada otólito lapillus direito foi medido o 

comprimento máximo (Co), a altura máxima (Ao) e a espessura máxima (Eo) (figura 6.1), 

com paquímetro digital (precisão de 0,01 mm), e o peso (Po), com balança eletrônica 

(precisão de 0,0001 g). 

 

Figura 6.1: Esquema demonstrativo da tomada de medidas dos otólitos de G. genidens: Comprimento máximo 

(Co), altura máxima (Ao) e espessura máxima (Eo). Vista lateral (A) e vista horizontal (B).  
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6.2.2. Análise de dados 

Para dar suporte à interpretação de mudanças no padrão morfométrico dos otólitos, 

uma prancha ilustrativa dos lapilli de machos e de fêmeas em diferentes fases de 

desenvolvimento foi elaborada. Em seguida, a relação entre o crescimento somático e o 

crescimento dos otólitos para machos e fêmeas de G. genidens foi estimada com base em duas 

metodologias, ajustando-se os modelos potencial tradicional (HUXLEY, 1924) e polifásico 

(BERVIAN et al., 2006, modificado por Barradas, J.R.S.
*
, comunicação pessoal). Esta última 

abordagem considera um padrão de crescimento com diferentes fases, separadas por um ponto 

de mudança de fase (Psc), o qual indica o valor de Ct no momento em que o padrão de 

crescimento dos indivíduos é alterado. 

O modelo alométrico de Huxley (1924) (y= a x
b
) foi calculado, sendo ajustadas 

regressões com Ct como variável independente (x) e Co, Ao, Eo, Po como variáveis 

dependentes (y). O método dos mínimos quadrados não linear foi aplicado aos resíduos 

proporcionais a y (devido à heterocedasticidade naturalmente existente nesse conjunto de 

dados) para ajuste dos modelos.  

Para as análises utilizando o modelo polifásico, a média móvel dos resíduos foi usada 

para verificar a faixa de comprimento somático em que ocorrem mudanças no padrão de 

crescimento em cada sexo, através da observação da tendência dos pontos. Cada fase de 

crescimento foi descrita por uma equação, a de fase de crescimento 1, y1= a1 x
b1, 

correspondente aos indivíduos com tamanho corporal menor que o Psc, e a de fase de 

crescimento 2, y2= a2 x
b2, correspondente aos indivíduos com tamanho corporal maior que o 

Psc. Foi calculada uma função logística que descreve a mudança no padrão de crescimento, 

ajustada simultaneamente com as duas equações potenciais, calculando-se os parâmetros a1, 

b1, a2, b2, Rsc e Psc :  

Fw= [1+ e
Rsc(Ct-Psc)

]
-1

 

Onde, Rsc é a taxa de mudança de fase e Psc é o valor de Ct que corresponde ao ponto de 

mudança de fase. Psc indica o ponto médio onde o padrão de crescimento está mudando e Rsc 

controla a velocidade em que a mudança ocorre. 

As equações da fase 1 e 2 foram então unidas em uma única função matemática pela 

introdução de um conjunto de funções logísticas, que agem como funções de ligação, 

permitindo a descrição do padrão de crescimento em uma única equação polifásica simples. 

y = [(a1 Ct
b1

)Fw] + [(a2 Ct
b2

)(1-Fw)] 

                                                           
*J
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Onde y corresponde a uma das dimensões dos otólitos de cada sexo, Co, Ao, Eo, ou 

Po. 

A avaliação dos modelos foi baseada na significância dos resíduos, testada através de 

uma regressão linear entre o quadrado dos resíduos homocedásticos e o comprimento, 

esperando-se que estes apresentem distribuição aleatória, e pelo Critério de Informação de 

Akaike (AIC), que varia de acordo com o somatório dos mínimos quadrados dos resíduos. Os 

coeficientes obtidos através de cada modelo para machos e para fêmeas foram comparados 

pelo intervalo de seus erros padrões. Ambos os métodos, Huxley (1924) e polifásico, foram 

também aplicados, como descrito acima, para comparar a relação comprimento somático-peso 

somático (Ct-Pt) entre machos e fêmeas. 

 

6.3 RESULTADOS 

 

Foi realizada a biometria de otólitos lapillus direitos de 730 eram fêmeas, com Ct 

entre 6-37 cm, e 377  machos, com Ct entre 5-36 cm de Genidens genidens capturados na 

pesca artesanal da Baía de Guanabara, e sua variação de forma ao longo do desenvolvimento 

pode ser verificada na figura 6.2. Nesta prancha, nota-se que formas semelhantes ocorrem em 

diferentes tamanhos, sendo possível identificar que até 29 cm (fêmeas) e 27 cm (machos) de 

comprimento total o lapillus adquire sua forma “adulta” e que, posterior a estes 

comprimentos, o maior incremento ocorre em uma perspectiva tridimensional, revelado 

visualmente pelo aumento da espessura. 

As figuras 6.3 a 6.7 mostram a distribuição dos resíduos e as curvas de crescimento 

alométrico de machos e fêmeas de G. genidens pelo modelo alométrico de Huxley (1924) e 

pelo modelo alométrico polifásico. Um resumo dos resultados das análises de crescimento 

relativo da espécie é apresentado nas tabelas 6.1 e 6.2. A análise de resíduos garantiu a 

adequação dos modelos ajustados e identificação das fases de vida, exceto para a relação Ct-

Po das fêmeas, onde os resíduos mostraram tendência (p<0,05) (tabelas 6.1 e 6.2). O modelo 

com menor AIC, e que consequentemente representa melhor o crescimento foi o da relação 

Ct-Co, para ambos os sexos, tanto no modelo de Huxley quanto no polifásico. Já para a 

relação Ct-Po de machos e fêmeas os valores de AIC foram altos, mostrando que esta relação 

não é uma boa descritora do crescimento da espécie (tabelas 6.1 e 6.2). 

A taxa de mudança de fase (Rsc), que controla a velocidade em que a mudança de 

crescimento ocorre, foi maior nos machos, de 7,2-12, do que nas fêmeas, de 1,2- 9,6, 
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indicando que esta mudança ocorre mais rápida nos machos. Os altos valores de erro padrão 

são comuns para o Rsc, por esta taxa ser abstrata para este tipo de dado, devido à escala das 

medições, que diminuem a precisão da identificação do Rsc da curva, por a nuvem de dados 

ser afetada matematicamente.  

O Psc das fêmeas foi calculado entre 26,8 e 31 cm, e o dos machos entre 26,0 e 29,2 

cm. Desta forma, os machos mudam seu padrão de crescimento em um tamanho corporal 

menor que o das fêmeas. Quanto ao desenvolvimento de G. genidens, em todas as relações 

entre o crescimento do corpo e do otólito houve crescimento mais acentuado dos otólitos nos 

menores indivíduos, que diminui nos peixes maiores (b1 > b2) (figuras 6.3 a 6.7; tabelas 6.1 e 

6.2). 

Os valores do coeficiente angular “b”, tanto no modelo de Huxley, quanto nas duas 

equações do modelo polifásico, mostraram que as relações Ct-Co, Ct-Ao e Ct-Eo apresentam 

alometria negativa (figuras 6.3, 6.4 e 6.5; tabelas 6.1 e 6.2). Esses resultados indicam que o 

incremento no comprimento somático foi proporcionalmente maior do que o crescimento do 

otólito nos três eixos (Co, Ao e Eo). 

Pelos resultados obtidos a partir do modelo de Huxley, as fêmeas apresentam otólitos 

maiores que os machos em comprimento, altura e espessura (b fêmeas < b machos) (figuras 

6.3B, 6.3F, 6.4B, 6.4F, 6.5B e 6.5F; tabelas 6.1 e 6.2). O modelo polifásico mostra, 

entretanto, que na primeira fase de crescimento não há diferença entre os sexos e na segunda 

fase os otólitos dos machos são proporcionalmente maiores em comprimento (b2 machos < b2 

fêmeas), não sendo verificada diferença significativa entre os sexos nos demais eixos nesta 

fase, devido à sobreposição dos intervalos de seu erro padrão (figura 6.3D, 6.3H; tabelas 6.1 e 

6.2). 

O maior comprimento do otólito dos machos pode ser percebido, inclusive, na 

comparação visual do desenvolvimento de seus otólitos. Os otólitos lapillus de G. genidens 

apresentam forma oval, com margens lisas e sulco acústico ausente. Na figura 6.2 é visível 

que os otólitos dos machos, maiores que o tamanho de Psc (maiores que 26 cm), se tornam 

mais alongados os das fêmeas. 

Para a relação comprimento somático-peso somático, os valores de “b’’ mostram que 

o crescimento é do tipo alométrico positivo, indicando que, proporcionalmente, o crescimento 

em peso é maior que o crescimento em tamanho (figura 6.7; tabelas 6.1 e 6.2). Ao longo do 

desenvolvimento ontogenético dos indivíduos, o ganho de peso é menor nos indivíduos 

pequenos e aumenta conforme os indivíduos crescem (b1 < b2) (tabelas 6.1 e 6.2). Ambos os 

modelos mostraram que os machos possuem menor peso somático (Pt) em mesmo 
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comprimento que as fêmeas (b machos>b fêmeas; b2 machos>b2 fêmeas; figuras 6.7B, 6.7D, 

6.7F e 6.7H; tabelas 6.1 e 6.2). 

 

Figura 6.2: Otólitos lapilli de fêmeas e machos, de Genidens genidens, da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 

Brasil. Fotografia: Daniel Faleiro e Thaís Rodrigues Maciel. 
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Figura 6.3: Relação comprimento somático-comprimento do otólito, de fêmeas e machos de Genidens genidens, 

calculados pelo modelo alométrico de Huxley (1924) (A, B, E e F) e pelo modelo alométrico polifásico (C, D, G 

e H), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Figura 6.4: Relação comprimento somático-altura do otólito, de fêmeas e machos de Genidens genidens, 

calculados pelo modelo alométrico de Huxley (1924) (A, B, E e F) e pelo modelo alométrico polifásico (C, D, G 

e H), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Figura 6.5: Relação comprimento somático-espessura do otólito, de fêmeas e machos de Genidens genidens, 

calculados pelo modelo alométrico de Huxley (1924) (A, B, E e F) e pelo modelo alométrico polifásico (C, D, G 

e H), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Figura 6.6: Relação comprimento somático-peso do otólito, de fêmeas e machos de Genidens genidens, 

calculados pelo modelo alométrico de Huxley (1924) (A, B, E e F) e pelo modelo alométrico polifásico (C, D, G 

e H), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Figura 6.7: Relação comprimento somático-peso somático, de fêmeas e machos de Genidens genidens, 

calculados pelo modelo alométrico de Huxley (1924) (A, B, E e F) e pelo modelo alométrico polifásico (C, D, G 

e H), na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Tabela 6.1: Parâmetros das relações de crescimento relativo, de fêmeas de Genidens genidens, calculados pelo 

modelo alométrico de Huxley (1924) e pelo modelo alométrico polifásico (EP= erro padrão), na Baía de 

Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

Número

Ct máx

a (Huxley) ± SE 1,157 ± 0,051 1,615 ± 0,062 0,414 ± 0,028 0,002 ± 0,000 0,002 ± 0,000

b (Huxley) ± SE 0,594 ± 0,013 0,555 ± 0,012 0,712 ± 0,020 1,653 ± 0,044 3,435 ± 0,035

AIC (Huxley)

a1 (polifásica) ± SE 0,623 ± 0,074 0,983 ± 0,101 0,205 ± 0,021 0,000 ± 0,000 0,002 ± 0,003

b1 (polifásica) ± SE 0,785 ± 0,037 0,708 ± 0,032 0,927 ± 0,032 2,520 ± 0,170 3,474 ± 0,502

Rsc ± SE 1,2 ± 0,586 1,2 ± 0,748 9,6 ± 1720,597 1,55 ± 0,845 2,4 ± 2,387

Psc ± SE 29,6 ± 0,651 29,4 ± 0,827 31,0 ± 8,061 29,9 ± 0,455 26,8 ± 0,632

a2 (polifásica) ± SE 0,905 ± 0,388 1,595 ± 0,527 0,330 ± 0,203 0,001 ± 0,001 0,001 ± 0,000

b2 (polifásica) ± SE 0,660 ± 0,122 0,555 ± 0,094 0,768 ± 0,174 1,757 ± 0,258 3,568 ± 0,057

AIC (polifásico)

Sign. dos resíduos

Ct x Pt

356380,300

-627931,760 353969,200

-981885,580

Ct x Co Ct x Ao Ct x Eo Ct x Po

652

36

637

37

0,145 0,706 0,346 0,008

-901124,150 -627719,480

645

37

-2154674,700

-2157331,600

0,082

653

36

651

37

-981916,250 -901178,210

 

 

Tabela 6.2: Parâmetros das relações de crescimento relativo, de machos de Genidens genidens, calculados pelo 

modelo alométrico de Huxley (1924) e pelo modelo alométrico polifásico (EP= erro padrão), na Baía de 

Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

Número

Ct máx

a (Huxley) ± SE 0,995 ± 0,046 1,357 ± 0,055 0,311 ± 0,022 0,001 ± 0,000 0,001 ± 0,000

b (Huxley) ± SE 0,638 ± 0,014 0,607 ± 0,012 0,795 ± 0,021 1,823 ± 0,050 3,584 ± 0,047

AIC (Huxley)

a1 (polifásica) ± SE 0,670 ± 0,072 0,994 ± 0,096 0,195 ± 0,023 0,000 ± 0,000 0,005 ± 0,005

b1 (polifásica) ± SE 0,762 ± 0,035 0,704 ± 0,031 0,942 ± 0,036 2,244 ± 0,290 3,153 ± 0,322

Rsc ± SE 12,0 ± 39305,062 12,0 ± 769,833 12,0 ± 3148,667 7,2 ± 333,875 12,0 ± 14630,986

Psc ± SE 27,0 ± 120,350 26,4 ± 27,448 29,2 ± 61,358 26,0 ± 1,076 27,2 ± 184,221

a2 (polifásica) ± SE 1,948 ± 0,216 2,264 ± 0,226 0,262 ± 0,102 0,003 ± 0,001 0,001 ± 0,000

b2 (polifásica) ± SE 0,442 ± 0,032 0,457 ± 0,029 0,841 ± 0,112 1,509 ± 0,081 3,759 ± 0,080

AIC (polifásico)

Sign. dos resíduos

Ct x Co Ct x Ao Ct x Eo Ct x Po Ct x Pt

340 334 334 330 334

36 36 36 36 36

-159013,320 105201,570 -558365,470

-254293,400 -239565,240 -158904,160 106643,520 -560660,600

0,059 0,921 0,122 0,685 0,322

-254309,770 -239601,860

 

 

6.4 DISCUSSÃO 

 

Tradicionalmente, os estudos do padrão de crescimento entre o corpo e o otólito 

consideram que estas relações se mantém constantes durante todo o desenvolvimento do 

peixe, o que pode resultar em erros nas estimativas de tamanho que utilizam o retrocálculo 

(BERVIAN et al., 2006) e limitar a interpretação sobre eventos do ciclo de vida que afetam o 

desenvolvimento do otólito. Diversos autores já demonstraram que mudanças ontogenéticas 

ocorrem na relação entre tamanho do corpo e o tamanho do otólito, ressaltando a importância 

da consideração desta variável nos estudos de crescimento (HARE; COWEN, 1995; 

BERVIAN et al., 2006; ALÓS et al., 2009; ALÓS et al., 2010; FOLKVORD, 2014). 
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No modelo de função de potência (y= a x
b
), que mostra o crescimento alométrico 

(variação na forma relacionada com a variação no tamanho), o coeficiente angular b descreve 

como uma dada dimensão do corpo cresce em função de outra (BERVIAN et al., 2006). O 

crescimento relativo entre o corpo e as dimensões dos otólitos de Genidens genidens 

apresentou relação alométrica negativa (b<1)  semelhante ao descrito para outras espécies de 

peixes teleósteos (LABROPOULOU; PAPACONSTANTINOU, 2000; PERIN; VAZ-DOS 

SANTOS, 2014) e relação alométrica positiva (b>1) para a relação comprimento somático-

peso somático, como já descrito para a espécie por Oliveira e Novelli (2005) na Lagoa do Açú 

(RJ). Desta forma, o crescimento em comprimento somático é proporcionalmente maior que o 

crescimento do otólito, enquanto o incremento em peso é maior que o crescimento somático. 

Isto indica que o otólito reflete o maior de crescimento em comprimento da espécie e também 

que o crescimento em peso é importante para o aumento da fecundidade dos indivíduos. 

No presente estudo foi possível identificar mudanças ontogenéticas no padrão de 

crescimento entre sexos, como também relatado em outros estudos para espécies de teleósteos 

(WILSON et al., 1991; MARTINS; HAIMOVICI, 2000; NEWMAN et al., 2000). Nossos 

dados mostraram que a espécie possui duas fases de crescimento, tanto nos machos, quanto 

nas fêmeas, através do modelo alométrico polifásico. O padrão de crescimento de G. genidens 

mudou aos 26,0-29,2 cm para os machos e aos 26,8-31,0 cm para as fêmeas. Existem diversos 

fatores que podem afetar o padrão de crescimento em peixes, como migração, maturidade 

sexual, disponibilidade de alimentos, entre outros (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

Especialmente o esforço reprodutivo afeta negativamente o crescimento: na fase juvenil mais 

energia é direcionada ao crescimento somático, levando a um crescimento rápido em 

comprimento, que decai quando os peixes se tornam adultos, uma vez que a energia passa a 

ser dividida entre dois processos (reprodução e crescimento) (HAIMOVICI; REIS, 1984; 

VAZZOLER, 1996; FONTELES-FILHO, 2011; PANDIAN, 2011). 

Considerando que o valor de C100 dos machos de G. genidens foi calculado em 28,2 

cm (cf. capítulo 2), o Psc parece estar relacionado ao tamanho em que todos os machos da 

população se tornam maduros. Já para as fêmeas, apesar de ter sido calculado que todas as 

fêmeas da população já eram adultas aos 19,3 cm (C100), foi observado que estas só 

apresentavam gônadas capazes de desovar a partir dos 22 cm, e que a partir dos 28 cm há um 

aumento na fecundidade, sugerindo que estas fêmeas reabsorvem os ovócitos produzidos e 

pulam o período reprodutivo para assim investirem energia em crescimento, começando a se 

reproduzir de fato quando atingem tamanho corporal maior e são mais fecundas (cf. capítulo 

2). Folkvord (2014) demonstrou em seu estudo que os peixes imaturos ou que pularam a 
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estação de desova tiveram uma taxa de crescimento mais acentuada que os indivíduos que 

estavam se reproduzindo. Desta forma, para as fêmeas, o tamanho de Psc parece estar 

relacionado à sua estratégia reprodutiva para aumento da fecundidade e não à maturação 

sexual.  

Foi observado que as fêmeas apresentam tamanho corporal maior que os machos. O 

cuidado parental pode aumentar a taxa de mortalidade por tornar o indivíduo mais suscetível à 

predação (WOOTTON; SMITH, 2015) ou, no caso dos incubadores orofaríngeos, por 

diminuir a ingestão energética (BLABER, 2000). Logo, o fato dos machos não atingirem 

tamanhos tão grandes quanto as fêmeas pode ser devido à sua maior mortalidade em virtude 

do cuidado com a prole e da menor ingestão energética durante os períodos de incubação 

orofaríngeana. 

Paiva et al. (2015) observaram diferenças nas medidas morfométricas externas de 

machos e fêmeas de G. genidens, na Baía de Guanabara. Nossos resultados mostraram que 

esta diferença morfométrica entre os sexos também se aplica a seus otólitos, uma vez que pelo 

modelo de Huxley (1924) houve diferença entre os sexos em todos os eixos medidos e na 

segunda fase do modelo polifásico o otólito dos machos foi maior em comprimento.  Uma vez 

que a forma do otólito pode refletir a forma do corpo (PERIN; VAZ-DOS-SANTOS, 2014), 

as maiores dimensões dos otólitos dos machos em comprimento pode estar refletindo a maior 

taxa de crescimento de seu corpo nesta dimensão. 

Para o crescimento em peso somático também foi possível identificar duas fases de 

crescimento. O aumento de peso foi proporcionalmente maior na segunda fase, onde os 

indivíduos investem menos no crescimento em comprimento, devido aos custos da atividade 

reprodutiva (PERIN; VAZ-DOS-SANTOS, 2014). Oliveira e Novelli (2005) também 

verificaram que em Genidens genidens há um crescimento em comprimento mais acentuado 

nos indivíduos de menores dimensões e padrão inverso para o crescimento em peso. 

Os machos apresentaram menor peso em mesmo comprimento que as fêmeas. Mesmo 

padrão foi observado por Araújo et al. (1998b) (apud SCHMIDT et al., 2008). Uma vez que a 

relação comprimento somático-peso somático pode refletir mudança na condição dos 

indivíduos, relacionada à alimentação, migração e reprodução (KING, 1995), isto pode 

indicar que o processo de cuidado parental realizado pelos machos, que pode durar de 2 a 3 

meses (BARBIERI et al., 1992), é mais custoso energeticamente que a produção de grandes 

ovócitos pelas fêmeas, uma vez que estes permanecem durante todo este período sem se 

alimentar, já que sua cavidade orofaringeana permanece bloqueada pela prole (ARAÚJO, 

1988; CHAVES, 1994). 
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Este estudo mostrou o importante papel da morfometria de otólitos para demonstrar a 

ocorrência de dimorfismo sexual em G. genidens, relacionado a sua biologia reprodutiva. Os 

modelos alométricos de Huxley (1924) e polifásico foram capazes de revelar padrões de 

crescimento diferenciado entre machos e fêmeas, sendo que, o segundo o fez de forma mais 

detalhada. Nossos resultados são relevantes para melhor compreensão do desenvolvimento 

ontogenético da espécie, servindo também de subsídios para estudos de estimativa de idade. 
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CAPÍTULO 4 

 

Idade e crescimento do bagre Genidens genidens (Cuvier, 1829) 

(Siluriformes: Ariidae) na Baía de Guanabara, RJ, Brasil. 
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RESUMO 

 

A determinação dos parâmetros de crescimento de uma espécie é um pré-requisito 

indispensável para seu manejo pesqueiro. Na ciência pesqueira, cálculos como os de 

longevidade, das taxas de mortalidade e dos modelos de avaliação de estoques dependem da 

disponibilidade de dados de crescimento. Apesar da importância econômica e ecológica dos 

ariídeos e de sua abundância nos estuários brasileiros, não existem na Baía de Guanabara 

medidas de ordenação voltadas para nenhuma espécie desta família. Genidens genidens é uma 

das espécies de ariídeo mais comuns na costa brasileira, apresentando potencial como espécie 

sentinela para o biomonitoramento da Baía de Guanabara, um dos ecossistemas estuarinos 

mais degradados do Brasil. Desta forma, no presente estudo pretende-se investigar os 

parâmetros de crescimento desta espécie, fornecendo assim subsídios para seu manejo 

pesqueiro. Para tal, os indivíduos foram obtidos a cada quinze dias da pesca artesanal da Baía 

de Guanabara, foram medidos e tiveram os sexos separados. Foi contado o número de anéis 

em cortes transversal de seus otólitos lapillus. A periodicidade na formação dos anéis foi 

validada pela proporção mensal de bordas opacas e translúcidas. Foram capturados indivíduos 

de 0 a 11 anos, representando uma estrutura etária com indivíduos mais velhos que o 

reportado anteriormente para a espécie. Nossos resultados mostraram que esta espécie forma 

dois anéis de crescimento por ano, um no verão e outro no inverno, com o anel do verão dos 

machos sendo formado um mês depois do das fêmeas devido ao período de incubação da 

prole. Dimorfismo sexual também foi verificado na taxa de crescimento da espécie, onde os 

machos crescem mais rápido, e consequentemente atingem menores tamanhos que as fêmeas. 

Em vista da baixa taxa de crescimento da espécie, que a tornam suscetível a quedas no 

estoque por pressão da pesca, nosso estudo reforça a necessidade de implementação de 

medidas de ordenamento pesqueiro para os ariídeos da Baía de Guanabara. 

 

Palavras chave: parâmetros de crescimento, dimorfismo sexual, otólito lapillus. 
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ABSTRACT 

 

The determination of the growth parameters of a species is an indispensable prerequisite for 

its fisheries management. In fisheries science, calculations such as longevity, mortality rates 

and stock evaluation models depend on the availability of growth data. Despite the economic 

and ecological importance of Ariidae and its abundance in Brazilian estuaries, do not exist in 

Guanabara Bay ordination measures aimed to any specie of this family. Genidens genidens is 

one of the most common Ariidae specie on the brazilian coast, with potential as a sentinel 

species for biomonitoring of Guanabara Bay, one of the most degraded estuarine ecosystems 

of Brazil. Thus, the present study aims to investigate the growth parameters of this species, to 

provide subsidies for its fisheries management. For such, individuals were obtained every 

every fifteen days of artisanal fishing in Guanabara Bay, they were measured and had sexes 

separated. It was counted the number of rings in transversal sections of their lapillus otoliths. 

The formation periodicity of the rings has been validated by the monthly ratio of opaque and 

translucent edges. Individuals with 0-11 years were captured, representing an age structure 

with older individuals who previously reported for the species. Our results showed that this 

species forms two growth rings per year, one in summer and one in winter, with the summer 

ring of males being formed of a month after the female, due to the offspring incubation 

period. Sexual dimorphism was also observed in the growth rates of the species, where males 

grow faster and consequently reaches smaller sizes than females. In view of the low growth 

rate of the species, which make it susceptible to depletions in the stock by fishing pressure, 

our study reinforces the need to implement fisheries management measures for Ariidae 

species in Guanabara Bay. 

 

Keywords: growth parameters, sexual dimorphism, lapillus otolith. 
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7 IDADE E CRESCIMENTO DO BAGRE Genidens genidens (CUVIER, 1829) 

(SILURIFORMES: ARIIDAE) NA BAÍA DE GUANABARA, RJ, BRASIL. 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

Uma gestão pesqueira eficaz depende de informações precisas sobre a biologia das 

espécies, destacando a idade e o padrão de crescimento (CONAND et al., 1995; FONTELES-

FILHO, 2011; VOLPEDO E VAZ-DOS-SANTOS, 2015). O crescimento é a expressão 

quantitativa do desenvolvimento, que causa alterações desde a fertilização até a morte do 

indivíduo, através dos estágios de ovo, larva, juvenil e adulto (VAZZOLER, 1996; 

FONTELES-FILHO, 2011; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Informações sobre a 

idade constituem a base para o cálculo de taxa de crescimento, taxa de mortalidade e 

produtividade, classificando-a entre as mais influentes variáveis biológicas (CAMPANA, 

2001). Deste modo, a idade e o crescimento são fundamentais para compreensão da biologia 

da espécie (o desenvolvimento individual), da dinâmica de populações (como o conjunto de 

indivíduos cresce e sua abundância), da estrutura da comunidade (cada população cresce de 

uma maneira) e do funcionamento do ecossistema (quais classes etárias são 

predadas/pescadas, etc.) (LABROPOULOU; PAPACONSTANTINOU, 2000; VOLPEDO; 

VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

A idade dos indivíduos pode ser acessada através de diversas estruturas calcificadas, 

como escamas, placas operculares, espinhos, vértebras e otólitos (PANFILI et al., 2002; 

FONTELES-FILHO, 2011; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). O estudo de idade 

baseia-se no princípio de que incrementos são formados periodicamente, devido à maior ou 

menor deposição de cálcio, matéria orgânica e outros constituintes destas estruturas, durante o 

ciclo de crescimento somático (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Entretanto, o uso 

de otólitos é o método mais confiável para os estudos de crescimento e estrutura de idades 

(BELL, 2001; CAMPANA, 2001; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

Otólitos são estruturas calcárias do ouvido interno dos peixes ósseos com função de 

equilibro e audição (CASSELMAN, 1990; CAMPANA, 1999; PANFILI et al., 2002; 

VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Os peixes possuem três pares otólitos, sagitta, 

lapillus e asteriscus, (PANFILI et al., 2002) que, ao contrário de estruturas ósseas e de 

escamas, são inertes metabolicamente e não agem como reservas de cálcio, não sendo 

reabsorvidos  e mantendo uma sequência completa das marcas de crescimento (PANFILI et 

al., 2002). A época de nascimento, a taxa de crescimento e as interrupções de incremento ou 
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transições que refletem migração, atividades reprodutivas, metamorfose e mudanças na 

história de vida podem ser reconhecidas em otólitos (BELL, 2001). Desta forma, otólitos têm 

sido amplamente utilizados para acessar informações sobre a demografia de diversas espécies 

de peixes, respondendo questões sobre ecologia, evolução e pesca (BELL, 2001). 

Particularmente, os otólitos lapilli são os menos estudados (MORALES-NIN et al., 1999; 

FUCHS; VOLPEDO; 2009; OLIVEIRA et al., 2014), sendo a maioria dos trabalhos com este 

par realizados com Siluriformes (bagres) (REIS, 1986; AMARAL et al,. 1999; VELASCO; 

REIS, 2007; CARVALHO et al., 2014; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015), nos quais 

são maiores que os demais pares, diferenciando-os de outros teleósteos (FUCHS; VOLPEDO, 

2009). 

Entre os Siluriformes, a família Ariidae está largamente distribuída ao longo da costa 

brasileira (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; GOMES; ARAÚJO, 2004), sendo um 

importante recurso na pesca artesanal, principalmente a estuarina (FIGUEIREDO; 

MENEZES, 1978; REIS, 1986; GOMES; ARAÚJO, 2004; SILVA-JÚNIOR et al. 2013). 

Porém, a despeito de sua importância ecológica e econômica, não existem ainda para a Baía 

de Guanabara medidas de ordenação voltadas para nenhuma espécie de ariídeo (BEGOT; 

VIANNA, 2014). A Baía de Guanabara, segunda maior baía do litoral brasileiro, é hoje 

considerado um dos sistemas estuarinos mais degradados do Brasil (MENICONI et al., 2012), 

porém ainda suporta a pescaria estuarina mais produtiva da região (KERING et al., 2007; 

PRESTRELO; VIANNA, 2016). 

Genidens genidens (CUVIER, 1829) é uma das espécies de ariídeo mais comuns na 

costa brasileira, ocorrendo na costa leste da América do Sul, das Guianas até o Rio de La 

Plata, na Argentina (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; MARCENIUK; MENEZES, 2007). 

Esta espécie apresenta grande abundância em sistemas estuarinos (ARAÚJO et al., 1998; 

AZEVEDO et al., 1999), sendo apontada como possível espécie sentinela para o 

biomonitoramento da Baía de Guanabara, uma vez que completa todo o seu ciclo de vida 

dentro do estuário e é resistente à eutrofização e outros impactos antrópicos (SILVA-JÚNIOR 

et al., 2013). Entretanto, a biologia reprodutiva peculiar dos ariídeos, em especial G. 

genidens, no qual as fêmeas produzem grandes ovócitos (WALLACE; SELMAN, 1981) e os 

machos realizam incubação oral da prole (CHAVES et al., 1994), a torna uma espécie 

extremamente vulnerável à exploração pesqueira (VAZZOLER, 1996). Esse aspecto de sua 

biologia leva à hipótese de que haja dimorfismo sexual no crescimento da espécie, foco do 

presente estudo. Adicionalmente, na ciência pesqueira, cálculos como os de longevidade, das 

taxas de mortalidade e dos modelos de avaliação de estoques (i.e., modelos que permitem 
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avaliar diferentes situações de exploração de recursos pesqueiros) dependem da 

disponibilidade de dados de crescimento (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). O 

presente estudo tem como objetivo estimar a idade e o crescimento de G. genidens na baía de 

Guanabara, verificando os aspectos biológicos que podem afetá-lo e se há dimorfismo sexual, 

informações fundamentais para subsidiar seu manejo pesqueiro. 

 

7.2 METODOLOGIA 

 

7.2.1 Coleta e processamento do material 

Os espécimes de G. genidens foram obtidos quinzenalmente de desembarques da 

pesca artesanal do estuário da Baía de Guanabara, que utiliza petrechos como curral de pesca, 

espinhel, emalhe e rede de arrasto de fundo. Em laboratório os indivíduos foram medidos 

(comprimento total – Ct, com precisão de 1mm) e foi realizada uma incisão na região 

abdominal para visualização das gônadas, a fim de discernir o sexo. Para os indivíduos 

juvenis, cuja distinção entre ovários e testículos é mais complexa, foi realizada análise 

histológica das gônadas, com ovários e testículos sendo separados de acordo com os critérios 

descritos por Brown-Peterson et al. (2011). 

Os procedimentos para a determinação da idade da espécie seguiram o proposto por 

Panfili et al. (2002) e Volpedo e Vaz-dos-Santos (2015). Para retirada do par de otólitos foi 

realizada uma secção da caixa craniana dos indivíduos. Os pares de otólitos removidos foram 

limpos de tecidos aderentes em álcool 70%, secos ao ar e guardados a seco.  

Para a análise do crescimento foram selecionados cinco lapillus direitos (figura 7.1), 

por sexo, por classes de comprimento (intervalo 2 cm) por mês de amostragem. 

Os lapilli selecionados foram embebidos em resina epoxi cristal e seccionados 

transversalmente através do núcleo, obtendo-se um corte com espessura de 1,5 mm, utilizando 

uma serra metalográfica de baixa rotação (ISOMET) (figura 7.1). Os cortes dos otólitos foram 

imersos em água e fotografados com câmera acoplada a microscópio estereoscópico. 

 

 

Figura 7.1: Esquema de corte do otólito lapillus direito de G. genidens. Imagem adaptada de Avigliano et al. 

(2015). 
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Para determinar a idade dos indivíduos, foram realizadas três leituras cegas 

independentes pelo mesmo observador, sendo o conjunto composto por uma zona translúcida 

e uma opaca considerado um anel de crescimento. O raio de cada anel e o raio do otólito 

foram medidos do núcleo até a margem opaca do anel de crescimento, utilizando o programa 

AxioVision LE 4.8. O tipo de margem, opaca (OP) ou translúcida (TR), de cada otólito foi 

registrada (figura 7.2). 

 

 

Figura 7.2: Corte transversal do otólito direito de Genidens genidens com raio dos anéis destacados. N= núcleo; 

TR= zona translúcida; OP= zona opaca. 

 

7.2.2 Análise de dados 

A precisão entre as leituras foi verificada através do cálculo dos valores do Erro 

Percentual Médio (EMP) (BEAMISH; FOURNIER, 1981) e do Coeficiente de Variação (CV) 

(CHANG,1982): 

 

 

Onde, R = número de leituras realizadas; NAi = número de anéis na leitura i; NAj = número 

médio de anéis. 

Foi ainda verificada a porcentagem de coincidência de tipo de borda entre as três 

leituras. Individualmente, os indivíduos com números de anéis e com tipos de bordas 

discrepantes entre as leituras foram reanalisados, sendo consolidada uma leitura final.  

OP 
TR 
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A partir da leitura final, a variação da posição dos anéis (raios dos anéis) entre machos 

e fêmeas foi testada através de uma ANOVA com dois fatores com repetição (ZAR, 2010), 

com pressupostos verificados através da análise de resíduos. O sexo e anel foram 

considerados variáveis aleatórias. 

Para determinação da idade individual, foram aplicadas as técnicas de validação de 

formação do anel (CAMPANA, 2001) de frequência relativa do tipo de borda em cada mês, 

utilizando os grupos de anel 10 a 15 juntos, para melhor representatividade numérica. Os anéis 

translúcidos, largos e escuros, foram considerados anéis de crescimento rápido e os anéis opacos, 

estreitos e brancos, foram considerados anéis de crescimento lento. A proporção entre os tipos de 

borda foi determinada pela comparação da proporção esperada (1:1; OP:TR), com a diferença 

testada por qui-quadrado de heterogeneidade (X
2
; p<0,05). 

Para quantificar o crescimento dos indivíduos a relação idade-comprimento foi 

ajustada pelo modelo de von Bertalanffy (1938): 

Ct = C∞ [1 – e 
–K (t - t

0
)
] 

Onde, Ct é o comprimento na idade t, K é a constante de crescimento, C∞ é o comprimento 

máximo teórico e t0 é a idade teórica de comprimento zero. O ajuste da equação foi feito 

utilizando todos os dados e fixando o valor do C∞, calculado como C∞= Cmáx/0,95 

(TAYLOR, 1958). Foi utilizado o método iterativo não linear de mínimos quadrados para o 

ajuste (VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

 

7.3 RESULTADOS 

 

Foram capturados 1107 indivíduos de Genidens genidens, sendo 730 fêmeas com Ct 

entre 6-47cm e 377 machos com Ct entre 5-38cm. Com base nos critérios para compor a 

subamostra para o estudo de idade e crescimento, no total foram lidos 429 otólitos lapillus 

direitos, sendo 240 de fêmeas e 188 de machos. Todos os otólitos se apresentaram legíveis, 

com suas zonas opacas e translúcidas bastante visíveis. As leituras se mostraram coerentes 

entre si, com EMP de 9,99% e 8,3% (média e mediana) e CV de 13,52% e 11,46 %.  

O número máximo de anéis observado variou de zero a 23 anéis para fêmeas e 22 para 

machos. O raio médio de cada anel, que determina sua posição no otólito, também se mostrou 

bastante coerente com o crescimento. Como era de se esperar, a posição diferiu entre os anéis 

(ANOVA; F= 3520, 93; p< 0,001) e entre machos e fêmeas (ANOVA; F= 4,06; p= 0,044). Os 

raios dos anéis refletiram um maior crescimento de fêmeas em relação aos machos. 
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Entretanto, a interação entre fatores não foi significativa (ANOVA; F= 0,63; p= 0,893) (figura 

7.3). 

 

 

Figura 7.3: Raio dos anéis (Média±CV) de fêmeas e machos de G. genidens na Baía de Guanabara, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 

A coincidência na classificação das bordas em opacas e translúcidas foi alta entre 

todas as leituras, e aumentou da primeira à terceira leitura:  

- Leitura 1 x leitura 2= 86,95% 

- Leitura 2 x leitura 3= 89,51% 

- Leitura 3 x leitura 1= 82,05% 

Com base em sua biologia reprodutiva e frequência de formação de zonas opacas, a 

data de nascimento da espécie foi fixada no mês de março. A diferença entre bordas 

translúcidas e opacas foi significativa tanto para fêmeas quanto para os machos (p<0,05). As 

bordas opacas foram mais frequentes nos meses de janeiro a março e de maio a agosto nas 

fêmeas e de fevereiro a março e de maio a agosto nos machos. Logo, esta espécie forma dois 

anéis por ano, um no verão e outro no inverno, com os machos formando o anel do verão um 

mês depois das fêmeas (figura 7.4). A partir deste diagnóstico, foi atribuída a idade para todos 

os indivíduos de G. genidens. 
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Figura 7.4: Porcentagem mensal de bordas opacas (OP%) e translucidas (TR%) do otólito lapillus de machos e 

fêmeas de G. genidens na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, RJ. (*)= diferença significativa (p<0,05); NS= 

diferença não significativa (p>0,05); (   ) mês de “aniversário”. 

 

A tabela 7.1 apresenta a estrutura etária de G. genidens no estuário da Baía de 

Guanabara. A maior parte da população é composta por indivíduos com idade entre 5 e 7 

anos. As faixas etárias mais velhas e mais novas foram compostas por um número menor de 

indivíduos capturados. 

 

Tabela 7.1: Frequência de idade por classes de tamanho em G. genidens na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, 

RJ. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N total

4 100,0% 2

6 100,0% 2

8 100,0% 1

10 50,0% 50,0% 2

14 40,0% 40,0% 20,0% 10

16 0,0% 50,0% 35,7% 7,1% 7,1% 14

18 5,9% 17,6% 17,6% 29,4% 17,6% 5,9% 5,9% 17

20 6,7% 20,0% 6,7% 46,7% 20,0% 15

22 3,8% 15,4% 23,1% 19,2% 26,9% 7,7% 3,8% 26

24 7,1% 19,0% 19,0% 31,0% 14,3% 4,8% 4,8% 42

26 2,5% 7,6% 6,3% 16,5% 30,4% 20,3% 10,1% 6,3% 79

28 6,5% 11,7% 27,3% 28,6% 16,9% 5,2% 3,9% 77

30 10,9% 4,3% 6,5% 19,6% 28,3% 21,7% 6,5% 0,0% 2,2% 46

32 7,9% 13,2% 18,4% 26,3% 10,5% 18,4% 5,3% 38

34 3,4% 17,2% 24,1% 20,7% 13,8% 6,9% 6,9% 6,9% 29

36 18,8% 25,0% 25,0% 18,8% 6,3% 6,3% 16

38 11,1% 11,1% 33,3% 11,1% 33,3% 9

40 50,0% 25,0% 25,0% 4

N total 6 10 27 38 40 60 80 80 47 28 9 4 429

Idade

Ct

 

Os parâmetros de crescimento obtidos pelo ajuste do modelo de von Bertalanffy estão 

listados na tabela 7.2. É possível identificar ocorrência de dimorfismo sexual no crescimento 

da espécie, com os machos apresentando uma taxa de crescimento (K) maior que as fêmeas e 

o tamanho máximo teórico (C∞) menor (figura 7.5). 
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Tabela 7.2: Parâmetros de crescimento de G. genidens na Baía de Guanabara, RJ. C∞ é o tamanho máximo 

teórico, K é a constante de crescimento e t0 é a idade teórica de comprimento zero.  

 

Inferior superior

Sexos agrupados C∞ 49,47 - - -

K 0,085 0,004 0,077 0,093

t0 -3,92 0,403 -4,817 -3,185

Fêmeas C∞ 49,47 - - -

K 0,080 0,006 0,068 0,091

t0 -4,70 0,745 -6,456 -3,405

Machos C∞ 40 - - -

K 0,142 0,009 0,124 0,160

t0 -2,59 0,416 -3,559 -1,851

Parâmetros de 

cresciemnto

IC 95%
EPSexo Estimado
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Figura 7.5: Curva de crescimento para sexos agrupados, fêmeas e machos G. genidens da Baía de Guanabara, 

Rio de Janeiro, RJ. 

 

N= 429 

Ct = 49,47 [1 – e 
–0,085 (t – 3,92)

] 

 

N= 240 

Ct = 49,47 [1 – e 
–0,080 (t – 4,70)

] 

 

N= 188 

Ct = 40,00 [1 – e 
–0,142 (t – 2,59)

] 
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7.4 DISCUSSÃO 

 

Todos os otólitos de Genidens genidens apresentavam suas zonas opacas e 

translúcidas bastante visíveis, sendo possível determinar a idade de todos os exemplares 

examinados. Oliveira e Novelli (2005) também verificaram alta legibilidade dos otólitos 

lapillus de G. genidens na Barra da Lagoa do Açu (RJ). Apesar da boa visibilidade 

apresentada pelos otólitos, o processo de estimativa de idade em peixes incorpora duas 

principais fontes de erro: (1) nem todas as estruturas calcificadas formam uma sequência 

completa do crescimento e nem todos os eixos destas estruturas mostram um registro do 

crescimento completo; (2) pode haver interferência da subjetividade do pesquisador na 

interpretação das características da estrutura (CAMPANA, 2001). 

Em vista dos graves problemas que erros em estimativas de idade podem trazer para a 

compreensão do ciclo de vida e gestão de espécies exploradas (CAMPANA, 2001), alguns 

procedimentos adotados evitaram estes erros. Os lapilli representam bem o crescimento dos 

indivíduos (cf. Capítulo 3), mostrando que o otólito e o corpo de G. genidens crescem 

proporcionalmente, inclusive na espessura, eixo de leitura do presente estudo. Além disso, a 

realização de três leituras cegas e independentes de cada otólito, com baixos valores de EMP 

e CV, indicam adequação de leituras (CAMPANA, 2001; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 

2015). Apesar de estes valores estarem um pouco acima dos valores referenciais para 

precisão, cabe lembrar que os mesmos são empíricos e provenientes de estudos com a sagitta; 

no caso, o padrão dos lapilli foi diferente, como comentado a seguir. 

Usualmente, no padrão observado em otólitos sagittae as zonas translúcidas se 

apresentam estreitas e escuras, enquanto as zonas opacas aparecem largas e brancas 

(VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Considera-se que a formação de zonas opacas 

ocorre em períodos de alimentação mais intensa e, como consequência, maior crescimento em 

peso (KING, 1995). Logo, zonas opacas estariam relacionadas com períodos de crescimento 

rápido, enquanto as zonas translúcidas estariam relacionadas a períodos de crescimento lento 

(KING, 1995; FONTELES-FILHO, 2011). Entretanto, no presente estudo observamos que as 

zonas translúcidas dos lapilli de G. genidens eram mais largas que as zonas opacas, padrão 

semelhante ao descrito por Volpedo e Vaz-dos-Santos (2015) para outra espécie de ariídeo, 

Cathorops spixii. Logo, é possível considerar que o padrão de formação de anéis no lapillus 

não necessariamente segue o descrito para a sagitta, o que trouxe consequências para as 

metodologias das fases subsequentes do presente estudo. 
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Para G. genidens foi observado, na Baía de Guanabara, a formação de dois anéis no 

período de um ano, um no verão e outro no inverno, através da maior frequência de bordas 

opacas. As bordas opacas, formadas de janeiro a março pelas fêmeas coincidiram com o pico 

de desova da espécie (descrito no capítulo 2) e observado por diversos autores (MISHIMA; 

TANJI, 1983; BARBIERI et al., 1992; MAZZONI et al., 2000; GOMES; ARAÚJO, 2004; 

SCHIMIDT et al., 2008; HOSTIM-SILVA et al., 2009; SILVA-JÚNIOR et al., 2013). No 

caso dos machos, a maior frequência de bordas opacas se formando de fevereiro a março 

coincide com a época de incubação orofaringeana da prole (BARBIEIRI; et al., 1992; 

HOSTIM-SILVA et al.. 2009). 

A coerência entre a reprodução e a formação de bordas opacas nos lapilli não foi ainda 

reportada na escassa literatura sobre o tema (MORALES-NIN et al., 1999; FUCHS; 

VOLPEDO; 2009; OLIVEIRA et al. 2014), incluindo o Brasil, onde menos de 10% dos 

estudos sobre idade e crescimento com otólitos utilizaram lapillus (Oliveira e Noveli 2014). 

Desta forma, o presente estudo traz informações inéditas, mostrando que a aplicação dos 

padrões observados para a sagitta no estudo de lapillus nem sempre é adequada, ainda mais se 

considerarmos que a formação de incrementos ocorre em épocas distintas nos diferentes pares 

de otólitos de um mesmo indivíduo (CAMPANA; NEILSON, 1985). Nossos dados indicam 

seguramente que no otólito lapillus de G. genidens as zonas opacas são formadas durante 

períodos de crescimento lento e as translúcidas durante períodos de crescimento rápido. Além 

disso, a espessura dos incrementos dos otólitos está diretamente relacionada ao crescimento 

corporal (BELL, 2001) e os termos “zonas de crescimento rápido” e “zonas de crescimento 

lento” devem se basear no padrão de espessura das zonas opacas e translúcidas, e não em seu 

aspecto de visualização no estereomicroscópio ou microscópio (Volpedo e Vaz-dos-Santos, 

2015). 

A exposição acima fornece amplo suporte à validação da periodicidade da formação 

de anéis aqui realizada, componente indispensável a qualquer estudo de idade e crescimento 

(DOMÍNGUEZ-SEOANE et al., 2006). A resolução temporal adotada e com um grupo de 

idade restrito e adulto foi fundamental para a validação, seguramente inviável sem estas 

condições. Sendo a atividade reprodutiva um fator determinante para a diminuição da taxa de 

crescimento em ariídeos (eg. REIS, 1986; VELASCO et al., 2007), verificou-se no presente 

estudo que as bordas opacas estão se formando quando o crescimento é mais lento (estação 

chuvosa). Pode-se ainda perceber este padrão na formação de bordas opacas nos meses de 

maio a agosto, correspondentes ao inverno (estação seca). Contribui para a acuidade da 

análise o estabelecimento seguro da “data de aniversário” dos indivíduos, fixada no mês de 
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março com base em detalhado estudo sobre a reprodução da espécie, tendo em vista que este 

mês representa o pico de incubação oral de juvenis (cf. capítulo 2). No caso, a porcentagem do 

tipo de borda foi o método mais adequado para a validação, uma vez que o incremento 

marginal não seria adequado, já que os lapilli não apresentaram a progressiva redução de raios 

de anéis nos peixes mais velhos, premissa indispensável oriunda de estudos com o sagittae. 

Desta forma, os resultados encontrados mostram que as mudanças na taxa de crescimento 

entre a estação seca e chuvosa causam a alternância de bordas translúcidas e opacas, sendo 

uma relacionada à reprodução e outra com causa desconhecida (CONAND et al., 1995). 

A partir da validação, a atribuição da idade permitiu a identificar a estrutura etária de 

G. genidens na Baía de Guanabara, no momento do estudo (VOLPEDO; VAZ-DOS-

SANTOS, 2015). Na Baía de Guanabara G. genidens apresentou idade máxima de 11 anos e 

houve predominância de idades intermediárias, de 5 a 7 anos. Indivíduos mais velhos são 

naturalmente raros nas populações e os mais jovens são menos capturados, devido à 

seletividade dos petrechos de pesca (FONTELES-FILHO, 2011). Estes valores de idade são 

maiores que o observado por Oliveira e Novelli (2005) na Lagoa da Barra do Açú, (RJ), onde 

a idade máxima foi de 5 anos, predominando indivíduos de 2 a 4 anos. Esta diferença pode ser 

creditada à (1) captura de indivíduos maiores no presente estudo (2) e a possibilidade da 

população da Baía de Guanabara encontrar-se mais estável, com mais classes de tamanho e 

faixas etárias.  

Os parâmetros de crescimento obtidos (C, K) representaram adequadamente o 

crescimento de G. genidens na Baía de Guanabara, exceto pela idade teórica de comprimento 

zero. A acentuada redução no crescimento em comprimento com o aumento da idade e os 

poucos exemplares nas classes de comprimento maiores fez com que a fixação do 

comprimento máximo teórico, calculado com base na fórmula de Taylor (1958), fosse uma 

estratégia adequada para ajustar o modelo. Esta estratégia metodológica manteve a 

representatividade do dimorfismo entre fêmeas e machos, com comprimentos máximos bem 

distintos (47 cm para as fêmeas e 38 cm para os machos), associado a baixas taxas de 

crescimento, comuns em ariídeos (eg. REIS, 1986; CONAND et al., 1995; VELASCO et al., 

2007).  

A taxa de crescimento (K) e o comprimento máximo teórico (C∞) apresentam 

proporcionalidade entre si e baixas taxas de crescimento são associadas a maiores tamanhos 

corporais e vice-versa (FONTELES-FILHO, 2011; VOLPEDO; VAZ-DOS-SANTOS, 2015). 

Assim como foi observado para o crescimento relativo da espécie (cf. capítulo 3), o presente 

estudo também identificou dimorfismo sexual no crescimento absoluto. Os machos crescem 
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mais rápido e, como consequência, atingem tamanho corporal menor que as fêmeas. Ao 

converter os valores calculados de C50 da espécie na Baía de Guanabara (cf. capítulo 2) para a 

idade, temos que as fêmeas amadurecem aos 1,7 anos e os machos a 1,5 anos. Desta forma, a 

maturação mais tardia das fêmeas possibilita que estas atinjam maiores tamanhos, como uma 

provável adaptação para aumentar a fecundidade, pois fêmeas maiores e mais velhas são mais 

fecundas (HAIMOVICI; REIS 1984; PANDIAN, 2011; FONTELE-FILHO, 2012; 

WOOTTON; SMITH, 2015). Pauly (1980) sugeriu ainda que altas taxas de mortalidade estão 

relacionadas com valores baixos C∞ e crescimento rápido, o que parece se aplicar aos machos 

de G. genidens: seu menor tamanho pode estar relacionado ao cuidado parental, que impede o 

peixe de se alimentar por um prolongado período e o torna mais suscetível à predação 

(BLABER, 2000; WOOTTON; SMITH, 2015). 

Em relação à idade teórica de comprimento zero, obviamente que os valores obtidos 

não apresentam significado biológico, pois não refletem o tempo de desenvolvimento antes da 

eclosão (RICKER, 1975). Entretanto, o crescimento inicial de larvas e de jovens do ano é 

usualmente diferente do de adultos (PAULY, 1984) e, no presente caso, a estimativa de t0 

apresenta significado estatístico, para ajuste do início da curva. 

No presente estudo podemos identificar a ocorrência de dimorfismo sexual no 

crescimento da espécie, a partir dos raios dos anéis nos otólitos, na época de formação dos 

anéis (relacionada à reprodução), na estrutura etária e nos parâmetros de crescimento. O 

crescimento lento de G. genidens o torna extremamente vulnerável à exploração, que pode 

eliminar rapidamente os indivíduos maiores, mais raros na população. Desta forma, este 

estudo reforça a necessidade de medidas de ordenamento ambiental para esta e outras espécies 

de ariídeos na Baía de Guanabara, como já alertado por Begot e Vianna (2014) e pelo 

Capítulo 2 do presente estudo. 
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8 DISCUSSÃO GERAL 

 

Genidens genidens é um dos ariídeos mais abundantes em sistemas estuarinos da costa 

brasileira (ARAÚJO et al., 1998; AZEVEDO et al., 1999), tendo sido capturado em grandes 

quantidades no presente estudo realizado na Baía de Guanabara. Entretanto, a despeito de sua 

importância ecológica, pesqueira e para o biomonitoramento (SILVA-JUNIOR et al., 2013), 

sua biologia reprodutiva (cf. capítulo 2), idade e crescimento (cf. capítulo 4), mostram que a 

espécie pode ser extremamente suscetível a decréscimos populacionais em função da pressão 

de pesca. Desta forma, mesmo que a população da Baía de Guanabara esteja relativamente 

estável, isto poderia mudar caso houvesse aumento do esforço de pesca direcionado a esta 

espécie. 

A ausência para a Baía de Guanabara e para toda a costa brasileira de medidas de 

ordenamento voltadas para a sustentabilidade da pesca de G. genidens (BEGOT; VIANNA, 

2014) não podem mais ser escusadas e justificadas pela ausência de informações sobre a 

ecologia populacional. O correto manejo pesqueiro de uma espécie depende de um amplo 

conhecimento de sua biologia reprodutiva (VAZZOLER, 1996; DIAS et al., 1998) e de seu 

padrão de crescimento, bem como dos fatores que podem afetá-lo (FONTELES-FILHO, 

2011). Logo, postergar a adoção destas medidas para G genidens, diante das informações aqui 

apresentadas, representará apenas a manutenção da histórica ineficiência do estado brasileiro 

na gestão dos recursos pesqueiros (DIAS-NETO, 2003). 

O capítulo 1 mostrou que o cuidado com a prole é frequente em espécies que liberam 

ovos e embriões em ambiente estuarino, considerado um ecossistema com alta predação de 

juvenis, e que este é um fator que ressalta ainda mais as exigências de um manejo adequado 

deste tipo de local, que apresenta papel fundamental no ciclo de vida de diversas espécies 

(BLABER, 2000). 

No capítulo 2 foi indicado que o período reprodutivo da espécie ocorre nos períodos 

mais quentes do ano, com a desova ocorrendo da primavera ao fim do verão e a incubação de 

ovos e juvenis se estendendo até o início do outono. No mesmo capítulo foi calculado o 

comprimento médio de primeira maturidade gonadal (C50) de machos e fêmeas, 

respectivamente 17,55 cm e 15,9 cm, um parâmetro de importância fundamental para a 

determinação dos tamanhos mínimos passíveis de captura e a seletividade das malhas das 

redes (KING, 1995; VAZZOLER, 1996).  

Foi descrito no capítulo 3 que a biologia reprodutiva da espécie teve grande influência 

sobre seu crescimento. O padrão de crescimento dos machos muda quando estes atingem o 
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comprimento onde todos os indivíduos estão se reproduzindo, devido aos custos do cuidado 

parental. Já nas fêmeas o padrão muda quando estas param de reabsorver seus ovócitos e 

começam a se reproduzir de fato, o que permite que atinjam maiores tamanhos corporais. 

Além disto, o capítulo 4 mostrou que os as fêmeas apresentam crescimento mais lento 

que os machos, atingindo maiores tamanhos, aumentando assim sua fecundidade. No mesmo 

capítulo foi possível ainda averiguar que o período reprodutivo da espécie foi coincidente com 

o período de formação de anéis dos otólitos, sendo concomitante nas fêmeas ao período de 

desova e ocorrendo nos machos com um mês de atraso, coincidindo com o período de 

incubação oral. 

O impacto do cuidado parental realizado pelos machos em seu crescimento pôde ser 

ainda evidenciado na relação comprimento-peso (cf. capítulo 3), pela qual os machos 

apresentaram menor peso em mesmo comprimento que as fêmeas, em função da menor 

ingestão energética durante o período de incubação oral de ovos e juvenis (CHAVES, 1994).  

Desta forma, o presente estudo foi capaz de demonstrar que o custo energético dos 

machos é maior que nas fêmeas nesta espécie, em função do cuidado parental realizado pelos 

machos. Isto vai contra o observado para a maioria das espécies de teleósteos, onde as fêmeas 

sofrem os maiores custos da atividade reprodutiva em função da produção dos ovócitos 

(WOOTTON; SMITH, 2015). Sendo assim, é possível que este padrão observado em G. 

genidens também ocorra em outras espécies cujos machos sejam os responsáveis pelo cuidado 

parental. Como a proteção à prole é comum em teleósteos (WOOTTON; SMITH, 2015) e 

como na maioria das espécies o responsável pela proteção é o macho (DULAC et al., 2014; 

WOOTTON; SMITH, 2015), é recomendável que maior atenção seja dada a este aspecto em 

estudos futuros envolvendo o crescimento das espécies.  

Este estudo mostrou que G. genidens apresenta crescimento lento e baixa capacidade 

de reposição dos estoques. Sendo assim, é de extrema importância a implementação de 

medidas de ordenamento pesqueiro adequados a essa espécie, e para tal sugerimos: (1) 

conservação de ambientes estuarinos; (2) implantação de defeso da espécie entre novembro e 

janeiro; (3) implantação do tamanho mínimo de captura de 20 cm, correspondente ao C75 dos 

machos. 
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9 CONCLUSÕES GERAIS 

 

De acordo com os objetivos propostos, este estudo demonstrou que a biologia 

reprodutiva interfere de forma diferenciada na taxa de crescimento de machos e fêmeas de 

Genidens genidens. 

Segundo a revisão bibliográfica realizada, o cuidado parental se mostrou comum em 

espécies estuarinas, como forma de garantir a sobrevivência da prole neste ambiente onde os 

indivíduos estão sujeitos a grande flutuabilidade ambiental e ao risco de predação. 

Existe diferença entre os tamanhos de maturação sexual entre machos e fêmeas, com 

os machos maturando em tamanho maior, com o período reprodutivo ocorrendo nos meses 

mais quentes do ano. 

Foi averiguado dimorfismo sexual nas medidas morfométricas dos otólitos da espécie. 

Além disto, os machos apresentaram menor peso em mesmo comprimento que as fêmeas, 

como consequência dos custos do cuidado parental. 

A observação dos otólitos revelou que nesta espécie, e possivelmente em outros 

siluriformes, as zonas opacas representam zonas de crescimento lento e as zonas translúcidas 

representam zonas de crescimento rápido no otólito Lapillus, padrão oposto ao observado para 

otólitos Sagittae. 

Os parâmetros da equação de crescimento da espécie mostraram que as fêmeas 

apresentam menor taxa de crescimento e atingem a maturação mais tarde que os machos, e 

como consequência, apresentam maior tamanho corporal, como estratégia para aumentar sua 

fecundidade. 
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