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Introdução

O espadarte (Xiphias gladius Linnaeus, 1758) é uma 
espécie oceânica, única representante da família 
Xiphiidae. Os indivíduos dessa espécie são 
cosmopolitas e grandes migradores com distribuição 
espaço temporal fortemente associada às características 
físico-químicas das massas d’água em que ocorrem [1]. 
Estudos já foram realizados sobre a biologia 
reprodutiva dessa espécie no Atlântico Norte [2,3], no 
Mediterrâneo [4] e no Atlântico Sul [1].

No entanto, por se tratar de um importante 
recurso pesqueiro com alto valor comercial, capturado
em águas temperadas e tropicais do mundo inteiro por 
frotas de diversos países, ainda são poucas as 
informações geradas. Levando-se ainda em 
consideração que este tipo de estudo é fundamental 
para subsidiar medidas de ordenamento e controle das 
pescarias, faz-se necessário o desenvolvimento de 
pesquisas que aportem mais informações e 
conhecimentos sobre a reprodução da espécie, 
principalmente no Atlântico sul. 

Nesse contexto o presente trabalho tem como 
principal objetivo estudar os diversos aspectos 
reprodutivos da espécie no Atlântico Oeste Tropical. 

Material e Métodos
As amostras (171 gônadas) foram coletadas na 

área situada entre 23ºS – 4ºN e 21ºW – 40ºW, entre 
setembro de 2008 e março de 2009, pelos observadores 
de bordo do Programa Nacional de Observadores de 
Bordo do Ministério da Pesca e Aquicultura, atuantes 
na frota atuneira brasileira que opera com espinhel 
nesta área.

Os exemplares capturados foram medidos à 
bordo (comprimento mandíbula inferior-furca - MIF) 
(Fig. 1A) e suas gônadas retiradas e congeladas. Em 
laboratório, as gônadas foram medidas, pesadas, 
identificadas quanto ao sexo e classificadas 
macroscopicamente quanto ao estágio de maturação, 

segundo Arocha [2,3]. Em seguida foram fixadas em 
formol a 10%, por 72h, e armazenadas em álcool a 
70% para posterior análise microscópica. A 
distribuição da frequência de comprimento e a 
distribuição mensal da ocorrência dos estágios 
maturacionais para os dois sexos separadamente, foram 
analisados. A proporção sexual entre os indivíduos 
amostrados foi obtida para cada mês, aplicando-se o 
teste do Qui-quadrado (χ2) ao nível de 5% de 
significância para identificar a existência de diferenças 
estatisticamente significativas. O tamanho médio de 
primeira maturação sexual foi obtido relacionando-se a 
freqüência relativa de indivíduos adultos por classe de 
comprimento (MIF), através da função logística da 
fórmula Mf = 1/[1+exp (a+b*MIF)], onde Mf  é  a  
fração  dos  indivíduos  que  iniciaram seu ciclo 
reprodutivo (a  partir  do estágio de início de 
maturação). A fecundidade foi estimada através da 
contagem dos ovócitos hidratados em amostra de 3g, 
produto da junção de três alíquotas de 1g cada, 
retiradas das porções anterior, média e posterior de 
uma das gônadas [2]. Além disso, 300 destes ovócitos 
foram medidos a fim de se observar em que tamanho 
estão prontos para a desova. A contagem foi feita com 
auxílio de estereomicroscópio e a medição em lupa 
com objetiva micrométrica.

Resultados e Discussão
Dentre os 171 indivíduos amostrados no 

período 106 foram medidos, 110 foram machos e 61 
fêmeas. Os machos predominaram na maioria dos 
meses, exceto em setembro, quando apresentaram 
número igual ao de fêmeas, e outubro quando as 
fêmeas predominaram. Para o total do período 
amostrado foi observada uma proporção sexual de 
1,8:1,0, com os machos representando 64,3% e as 
fêmeas apenas 35,7% dos peixes amostrados. Este 
resultado difere do encontrado por Arocha [2] no 
Atlântico norte onde as fêmeas corresponderam à maior 
parte do total amostrado (56,46%). O teste de Qui-



quadrado (χ2) aplicado ao nível de 5% de significância 
não demonstrou diferença estatisticamente significativa 
na proporção sexual para o período amostrado (χ2

calc = 
8,21 < χ2

tab = 12,59). No entanto ao realizar uma 
observação mensal, viu-se que houveram diferenças 
estatisticamente significativas nos meses de outubro, 
janeiro, fevereiro e março (Tabela 1).

Do total de indivíduos medidos (66 machos e 
40 fêmeas), observou-se que os machos variaram de 82 
a 220cm, com moda na classe de 140 a 160cm de 
comprimento e as fêmeas variaram de 80 a 253cm, com 
moda na classe de 120 a 140cm de comprimento (Fig.
1B). Quanto ao estágio de maturação gonadal, 64 
machos e 44 fêmeas foram classificados. Observou-se 
que machos nos quatro estágios maturacionais 
(imaturo, em maturação, maduro e em repouso) foram 
encontrados em todos os meses amostrados. Para as 
fêmeas, o estágio observado em todos os meses foi o 
maduro e as fêmeas imaturas ocorreram apenas em 
setembro e março (Fig. 1C, Fig. 1D). Arocha [2]
obteve resultado semelhante para machos, observando 
indivíduos em maturação, maduros e em repouso em 
quase todos os meses de estudo. O inverso foi 
observado para as fêmeas com espécimes imaturas 
durante todo o ano, exceto em fevereiro e março, 
quando indivíduos em repouso e recuperação foram 
maioria.

O tamanho médio de primeira maturação 
encontrado para os machos e fêmeas analisados ficou 
em torno de 130cm de MIF (Fig. 1E, Fig. 1F). Arocha 
[2] encontrou como resultado 178,7cm de MIF para 
fêmeas e 105cm para os machos, valores um pouco
menores do que os encontrados em análises 
preliminares feitas por Arocha, Lee e Grubich [5] com 
resultados de 189cm para fêmeas e 116cm para 
machos. Observa-se que o presente trabalho difere de 
ambos, no entanto deve-se considerar que uma 
quantidade muito menor de indivíduos foi analisada.

Quanto à fecundidade, a gônada da fêmea 
analisada apresentou 4.260g de peso total, 479 ovócitos 
hidratados na amostra e uma fecundidade de 680.180 
ovócitos. O diâmetro dos ovócitos medidos (n = 300) 
variou entre 1,1 e 1,8mm, com a moda em 1,5mm. 
Hazin et al [1] no Atlântico sul, encontraram ovócitos 
com diâmetros menores, de 0,3 a 1,5mm, com modas 
entre 0,8 e 1,2 e valores de fecundidade maiores 
variando entre 2 e 8,6 milhões de ovócitos. Arocha [2], 
no Atlântico norte obteve valores de fecundidade entre 
870mil e 8,7milhões de ovócitos.
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Tabela 1. Proporção sexual por mês amostrado dos indivíduos de X. gladius capturados no Atlântico oeste tropical no período de 

setembro de 2008 a março de 2009. 

Meses machos (n) fêmeas (n) total machos (%) fêmeas (%) χ2 P.S.
set/08 5 5 10 50 50 0,000 1,0
out/08 1 8 9 11,1 88,9 60,528 0,1*
nov/08 10 6 16 62,5 37,5 6,250 1,7
dez/08 26 22 48 54,2 45,8 0,694 1,2
jan/09 19 5 24 79,2 20,8 34,028 3,8*
fev/09 26 6 32 81,3 18,8 39,063 4,3*
mar/09 23 9 32 71,9 28,1 19,141 2,6*
Total 110 61 171 64,3 35,7 8,211 1,8

* Diferença estatisticamente significativa



Figura 1. A - Biometria realizada, à bordo da embarcação, nos espécimes de X. gladius capturados no Atlântico oeste tropical (MIF 
= mandíbula inferior até a furca); B - Distribuição da frequência de comprimento mandíbula inferior-furca (MIF) de X. gladius
capturados no Atlântico oeste tropical, por sexo; C - Distribuição mensal da freqüência relativa dos estágios de maturação gonadal 
para os machos (n = 64) de X. gladius capturados no Atlântico oeste tropical; D - Distribuição mensal da freqüência relativa dos 
estágios de maturação gonadal para as fêmeas (n = 44) de X. gladius capturadas no Atlântico oeste tropical; E - Curva de maturação 
de machos (n = 21) de X. gladius capturados no Atlântico oeste tropical e F - Curva de maturação de fêmeas (n = 23) de X. gladius
capturados no Atlântico oeste tropical.


