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Introdução

O agulhão negro, presente no Oceano Atlântico, é, 
entre as diversas espécies da família Istiophoridae, 
aquela que apresenta maior preferência por águas mais 
quentes, sendo geralmente encontrado em temperaturas 
entre 22ºC e 31ºC [4]. Apesar disto, apresenta uma 
ampla distribuição no Oceano Atlântico, ocorrendo 
entre 40ºN e 45ºN, no hemisfério norte, e entre 30ºS e 
40ºS, no hemisfério sul. Segundo Robins e Ray [5], a 
espécie pode atingir um comprimento máximo de 450 
cm e pesar 910 kg.

Apesar dos agulhões sofrerem uma pressão 
pesqueira crescente, poucos estudos, têm sido 
desenvolvidos sobre a biologia dos mesmos, 
dificultando uma melhor avaliação de seus estoques. A 
presente pesquisa, portanto, pretende contribuir para 
minimizar essa deficiência, gerando informações sobre 
a idade e o crescimento do agulhão negro, capturado no 
Oceano Atlântico Sul e equatorial.

Material e métodos

Todos os espinhos utilizados no presente trabalho 
foram obtidos através do Programa de Observador de 
Bordo da Frota Atuneira Arrendada do Brasil e por 
observadores de bordo, da Venezuela, a partir de uma 
cooperação científica com a Universidade do Oriente. 
A bordo, os exemplares foram mensurados quanto ao 
comprimento da mandíbula inferior–furca (MIF), 
Fig.1A, coletando-se, em seguida, as primeiras 
nadadeiras, dorsal e anal.

Uma vez em laboratório, os três primeiros espinhos 
foram separados das nadadeiras, retirando-se todo 
tecido adjacente e acondicionando-se os mesmos em 
álcool etílico por 24h. Posteriormente, foram realizadas 
três secções transversais de 0,45mm de espessura, com 
uma Serra Metalográfica ISOMET [1,7], para 
identificar a melhor secção para visualização dos anéis 
de crescimento. Em seguida, foi feita a captura de sua 
imagem em uma lupa com câmera e, com o auxílio do 
software SigmaScan Pro 5,  obteve-se o raio do espinho 

(R) e o raio dos anéis (Rn). O centro do espinho foi 
determinado conforme Sun et al [7].

Resultados e discussão

Entre dezembro de 2004 e dezembro de 2006, foram 
amostrados 2.100 indivíduos de agulhão negro. Entre os 
indivídos amostrados, foi possível observar os anéis de 
crescimento em 633, sendo 443 machos e 190 fêmeas, 
resultando em uma proporção sexual de 2,3:1,0. A 
predominância dos machos foi estatisticamente significante 
(2 calculado = 101,12 > 2 tabelado = 19,67), exceto para 
alguns meses (Tabela 1). O MIF dos machos variou entre 
128 e 284 cm e o das fêmeas entre 135 e 300 cm (Fig.1B).

Vários autores encontraram dificuldades para estimar a 
idade de outros agulhões, atuns e do espadarte, através dos 
espinhos, por conta da presença do núcleo de 
vascularização, o qual encobre os anéis [1,2,3,7]. 
Dificuldade semelhante foi encontrada no presente estudo, 
tanto para machos como para fêmeas.

A maioria dos indivíduos analisados apresentava entre 
cinco e dez anéis de crescimento (Fig. 15), com 
comprimento variando, para as fêmeas, entre 183,0 e 
222,4 cm, e para os machos, entre 178,5 e 207,0. Segundo 
Martins et al (2008)o tamanho de primeira maturação 
sexual para as fêmeas é de 183,0 cm e para os machos 
150,0, para os indivíduos de agulhão negro capturados na 
mesma área do presente estudo, sugerindo, portanto, que a 
maioria dos indivíduos examinados já se encontravam 
aptos a reproduzir.

A relação entre o MIF e o raio dos espinhos apresentou 
uma tendência linear, para ambos os sexos (Fig.1C, 
Fig.1D), assemelhando-se a resultados obtidos em outros 
estudos com esta espécie, em outras áreas [6,2].

Ambos os sexos apresentaram o mesmo padrão de 
crescimento, sugerindo que à medida que o indivíduo 
cresce, o diâmetro de seu espinho aumenta. As secções do 
segundo espinho da nadadeira anal se mostraram a melhor 
alternativa para observação dos anéis de crescimento. 
Sugere-se o uso das mesmas para futuros trabalhos de idade 
e crescimento envolvendo estruturas calcificadas.



Agradecimentos

Ao Departamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE 
e ao laboratório de Oceanografia Pesqueira pelo espaço 
e apoio estrutural. Ao Professor Fábio Hazin pela 
oportunidade. Ao Programa de Observador de Bordo, 
pela amostragem. E ao CNPq pelo apoio financeiro,
através do programa de bolsas de iniciação científica.

Referências
[1] CHIANG, W. C., SUN, C. L. and YEH, S. Z. 2004. Age and 

growth of sailfish (Istiophorus platypterus) in waters off 
eastern Taiwan. Fish. Bull. 102(2): 251-263.

[2] HILL, K. T., CAILLIET, G. M. and RADTKE, R.R.1989, A 
comparative analysis of growth zones in four calcified 

structures of Pacific blue marlin, Makaira nigricans. Fishery 
bulletin, vol. 87:829-843.

[3] MEGALOUFONOU, P. 2000. Age and growth of Mediterranean 
albacore. J.Fish. Biol. 57:700-715.

[4] NAKAMURA, I. 1985. FAO Species catalogue. Vol. 5. Billfishes of 
the World. An annotated and illustrated catalogue of marlins, 
sailfishes, spearfishes and swordfishes know to date. FAO Fish. 
Synop.  (125) Vol.5: 65 p.

[5] ROBINS, C. R. and G. C. Ray. 1986. A Field Guide to Atlantic 
Coast Fishes of North America. Houghton Mifflin: Boston.

[6] SKILLMAN, R. and YONG, M. Y. Y. 1976. Von Bertalanffy 
growth curves for striped marlin, Tetrapturus audax, and blue 
marlin, Makaira nigricans, in the Central North Pacific Ocean. 
Fishery Bulletin: Vol 74, no 3.

[7] SUN, C. L., Wang, S. P. and Yeh. S. Z. 2002. Age and growth of 
swordfish (Xiphias gladius L.,) in the waters around Taiwan 
determined from anal-fin rays. Fish. Bull. 1000:822-835.

Tabela 1. Frequência mensal dos exemplares de agulhão-negro, M. nigricans, capturados no Oceano Atlântico Sul e Equatorial.

MÊS FÊMEA % MACHO % TOTAL 2

Janeiro 6 6,95 38 86,36 44 23,27*
Fevereiro 12 14,25 64 84,21 76 35,58*

Março 20 24,94 81 80,20 101 36,84*
Abril 13 16,07 55 80,88 68 25,94*
Maio 23 36,56 39 62,90 62 4,13*
Junho 3 3,90 10 76,92 13 3,77
Julho 22 33,26 43 66,15 65 6,78*

Agosto 14 24,32 19 57,58 33 0,76
Setembro 16 28,19 21 56,76 37 0,68
Outubro 5 6,39 18 78,26 23 7,35*

Novembro 23 49,45 20 46,51 43 0,21
Dezembro 33 64,11 35 51,47 68 0,06
TOTAL 190 30,02 443 69,98 633 101,12*

* Diferença estatisticamente significativa ao nível de 5%.



Figura 1. A - Biometria realizada nos agulhões negro (MIF = mandíbula inferior até a furca e OQ = comprimento do opérculo à 
quilha); B - Distribuição de frequência do MIF de agulhões negro, amostrados no Oceano Atlântico Sul e equatorial (n= 633); C -
Relação entre o MIF e o raio dos espinhos, R, de fêmeas e D - relação entre o MIF e o raio dos espinhos dos machos de agulhões 
negro capturados no Oceano Atlântico Sul e Equatorial.


