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Introdução

O agulhão-vela, pertencente à Ordem Perciformes e 
à Família Istiophoridae [1], encontra-se amplamente 
distribuído em águas tropicais e temperadas do Oceano 
Atlântico [2]. É uma espécie oceânica, epipelágica e 
migratória, sendo geralmente encontrada em águas 
quentes, acima da termoclina (entre 21 e 28°C), embora 
realize incursões eventuais em águas mais profundas
[1]. 

Nas últimas décadas, a população de agulhão-vela 
passou a sofrer uma pressão pesqueira crescente em 
função do aumento substancial do esforço de pesca 
oriundo da pesca comercial com espinhel e da 
popularização da pesca esportiva em todo mundo. 
Conseqüentemente, seus estoques declinaram a níveis 
perigosamente baixos, refletindo-se em uma redução 
acentuada da CPUE (Captura por Unidade de Esforço) 
[3, 4].

A presente pesquisa visa, assim, ao estudo da 
biologia reprodutiva do agulhão-vela, capturado na 
margem ocidental do Atlântico Sul e equatorial, na 
expectativa de que as informações geradas possam 
contribuir para uma avaliação mais adequada de seus 
estoques e, conseqüentemente, para a adoção de 
medidas de ordenamento e conservação que possam 
assegurar a sua sustentabilidade. 
Material e métodos

Os espécimes para análise foram obtidos 
através do Programa de Observadores de Bordo da 
Frota Atuneira Arrendada no Brasil, implementado
para as frotas sediadas nos portos de Recife (PE), 
Cabedelo (PB) e Natal (RN), localizados no nordeste
(Área 1), assim como pela frota pesqueira baseada nos 
Portos de Cabo Frio (RJ) e Santos (SP), ambos situados 
na costa sudeste do Brasil (Área 2) (Figura 1). Os 
exemplares foram identificados a bordo, mensurando-
se o comprimento da mandíbula inferior até a forquilha 
(MIF) e Opérculo- Quilha (OQ). Os mesmos foram 
então eviscerados, coletando-se as gônadas, as quais 
foram acondicionadas em sacos plásticos, devidamente 

etiquetados, e congeladas para análise posterior em 
laboratório. Uma vez no laboratório, foram registrados o 
comprimento, largura e peso das gônadas, classificando-se 
os estágios de maturação sexual macroscopicamente [2].
Além da análise macroscópica, foi realizada a análise 
histológica para a determinação dos estágios maturacionais, 
com auxílio da microscopia óptica [5, 6]. O Índice Gonadal 
(IG) foi, em seguida, calculado [7], excluindo-se os 
indivíduos imaturos. Para a determinação da fecundidade 
foi utilizado o método gravimétrico [8], o qual se baseia na 
retirada de três alíquotas de uma grama cada, da gônada, 
dissociando-se os ovócitos que foram posteriormente 
contados e medidos. Para a avaliação da fecundidade, 
foram analisadas 14 gônadas provenientes de fêmeas com 
comprimento variando de 160 a 185 cm (MIF).

Para se determinar o tipo de desova, foram obtidos os 
diâmetros de 300 ovócitos de cada amostra, com o auxílio 
de estereomicroscópio com objetiva micrométrica. Em 
seguida, foram elaborados histogramas de distribuição de 
freqüência relativa dos diâmetros dos ovócitos. A época de 
desova foi avaliada através da distribuição de freqüência 
mensal dos diferentes estádios de maturação e da variação 
mensal do índice gonadal (IG) das fêmeas [9, 10].
Resultados

Área 1- Um total de 224 espécimes foram 
examinados, dos quais 71 eram machos, com o MIF 
variando de 134 a 185 cm e com uma moda na classe de 
170 cm, e 153 eram fêmeas, apresentando o MIF variando 
de 104 a 210 cm, também com uma moda na classe de 
170 cm. A proporção sexual total foi de 2,1 fêmeas para um 
macho, com as fêmeas predominando em quase todos os 
meses, com exceção do mês de maio.

Área 2- Um total de 339 espécimes foram 
examinados, sendo 183 fêmeas, com o MIF variando entre 
122 e 197 cm e uma moda em 170 cm, e 156 machos, com 
amplitude de MIF se estendendo entre 120 a 197 cm e uma 
moda em 165 cm. A proporção sexual foi de 0,85 fêmeas 
para um macho.

No presente estudo, as fêmeas apresentaram o 
comprimento dos ovários variando entre 7,4 e 65,0 cm com 



o peso variando entre 6,2g e 2.752,0g e a largura entre 
0,3 e 9,0 cm. Os testículos diferiram bastante dos 
ovários, apresentando, nos estágios mais avançados,
liquido seminal de cor branca, relativamente espesso, 
dentro do canal seminal. Para os machos, o 
comprimento das gônadas variou entre 7,4 e 54,0 cm, o 
peso entre 1,9g e 235,0g e a largura entre 0,4 a 3,2 cm.

A escala microscópica elaborada para a espécie foi 
composta por cinco estágios, tanto para fêmeas como 
para machos.

Distribuição dos estágios de maturação por mês
Foram encontradas gônadas femininas (n= 336) em 

cinco fases de maturação diferentes: imatura (x), em 
maturação (y), madura (z), desovada (w) e em repouso
(v). Na área 1, fêmeas com gônadas em processo de 
maturação ocorreram em praticamente todos os meses. 
Por outro lado, na área 2, fêmeas com ovários maduros 
ou desovados foram mais freqüentes de novembro a 
fevereiro.

Com relação aos machos (n= 254), da mesma forma 
que para as fêmeas, as gônadas se encontravam em 
cinco fases distintas de maturação: imatura (x), em 
maturação (y), madura (z), esvaziada (w) e em repouso
(v). Na área 1, machos com gônadas em processo de 
maturação e indivíduos maduros foram mais 
frequentes, ocorrendo ao longo de todo o ano. Na área 
2, indivíduos maduros e em maturação também foram 
os mais freqüentes, predominando, porém, entre os  
meses de agosto e janeiro. 

Índice gonadal
O índice gonadal calculado para as fêmeas 

amostradas na Área 1 variou de 0.08 a 2.27, com a 
maioria dos valores médios mensais havendo se situado 
abaixo de 0.5. Na Área 2, por outro lado, foram 
observados valores médios mensais bem mais altos, 
sobretudo em janeiro e fevereiro, com valores acima de 
2.5. Com relação aos machos amostrados na Área 1, a
maioria dos valores médios mensais do IG estiveram 
abaixo de 0,1, enquanto que na área 2 esses valores 
flutuaram na proximidade de 0,2, sendo, portanto, 
quase duas vezes maior que na Área 1 (Figura 2).

Fecundidade e tipo de desova
Das 14 gônadas de fêmeas examinadas para 

avaliação da fecundidade, apenas 6 apresentaram 
ovócitos hidratados, com a fecundidade tendo sido 
estimada entre 5,21E+05 e 2,64E+06 (Tabela 1). A 
distribuição de freqüência de diâmetro dos ovócitos 
para todas as fêmeas analisadas exibe a predominância 
de uma única moda, indicando, portanto, uma desova 
total sincrônica (Figura 3). 

Discussão

A costa nordeste brasileira não aparenta ser uma área 
de desova para a espécie, visto que a maioria dos 
espécimes capturados estavam imaturos ou em 
maturação, com apenas uma fêmea madura tendo sido 
capturada em novembro, aspecto reforçado também 
pelos reduzidos valores médios do índice gonadal 
estimado (<1). Resultados semelhantes também foram 
observados [11], na mesma região. Em contrapartida, a 

costa sudeste brasileira aparenta ser uma área de desova 
importante para a espécie, uma vez que a maioria das 
fêmeas capturadas já se encontravam maduras ou 
desovadas. Além disso, também foram observados valores 
médios elevados de índice gonadal (>2), particularmente 
nos meses de dezembro a fevereiro. Os resultados do 
presente trabalho, portanto, sugerem que o agulhão-vela 
realiza a desova, total e sincrônica, durante os meses mais 
quentes (dezembro a fevereiro), na região sudeste do 
Brasil, hipótese reforçada por outros autores, a partir da 
observação de fêmeas maduras, na mesma região e época 
do ano [12, 13].
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Tabela 1- Comprimento mandíbula inferior-forquilha, peso da gônada, e n° de ovócitos hidratados de fêmeas de I. platypterus
utilizadas para estimativa da fecundidade.

Figura 1- Locais de coleta (pequenos quadrados) das amostras de agulhão-vela, obtidas pelo Programa de Observadores de Bordo da 
Frota Atuneira Arrendada no Brasil (PROBORDO) (Área 1), e área de distribuição das amostras provenientes da frota 
espinheleira sediada no Estado de São Paulo e da pesca esportiva sediada nos Iates Clube de Ilha Bela (SP), Rio de Janeiro e 
Cabo Frio (RJ) (área hachurada)(Área 2).

Figura 2- (A e B) Índice gonadal médio mensal calculado para fêmeas de agulhão-vela capturadas no oeste do Atlântico 
sul (x representa a média). (C e D) Índice gonadal médio mensal calculado para machos de agulhão-vela 
capturados no oeste do Atlântico sul (x representa a média).

Figura 3- Distribuição da freqüência do diâmetro dos ovócitos hidratados das fêmeas de agulhão-vela maduras capturadas no oeste 
do Atlântico sul. A) 160 cm de MIF; B) 183 cm de MIF; C) 177 cm de MIF; D) 162 cm de MIF; E) 170 cm de MIF; F) 
155 cm de MIF.

Área 1

Área 2


