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Introdução

  O agulhão-vela, Istiophorus platypterus, pertencente 
à Ordem Perciformes e à Família Istiophoridae [1],
possui distribuição circumglobal, encontrando-se 
amplamente distribuído em águas tropicais e 
temperadas. No oceano Atlântico, a espécie ocorre, 
com base em dados de captura, entre 40°N a 40°S, na 
porção oeste, e entre 50°N e 32°S, na porção leste 
[1,2,3,4]. A presença da espécie no Mar Mediterrâneo 
tem sido também relatada, embora tais registros, além 
de raros, tenham se baseado em espécimes jovens, 
gerando dúvidas, portanto, a respeito de sua 
identificação [1].
    Além das capturas realizadas pela pesca comercial, 
o agulhão-vela é muito popular, também, nas pescarias 
esportivas [1,5], onde é capturado com freqüência.

   No Brasil, a maioria dos trabalhos realizados com 
essa espécie oferecem somente dados relacionados às 
capturas pela frota atuneira brasileira e pela pesca 
esportiva [6,7,8,9,10,11,12,13], embora tenham sido 
realizados alguns trabalhos abrangendo seus aspectos 
biológicos [14,15,16]. Por esse motivo existe uma 
grande premência de que estudos sobre a dinâmica 
populacional dessa espécie sejam desenvolvidos no 
País. A presente análise, portanto, visa a suprir essa 
necessidade, contribuindo para o conhecimento dos 
aspectos relacionados com a idade e crescimento do 
agulhão-vela no oeste do Atlântico sul.
   Este trabalho tem como objetivo caracterizar os 
parâmetros de crescimento do agulhão-vela, 
Istiophorus platypterus, contribuindo desta forma para 
uma adequada avaliação dos seus estoques, aspecto 
crucial para a sustentabilidade de sua explotação.

Material e métodos

   As amostras de espinhos analisadas no presente 
trabalho vêm sendo obtidas através do Programa de 
Observadores de Bordo da Frota Atuneira Arrendada 
no Brasil (PROBORDO), implementado para as frotas 
sediadas nos portos de Recife (PE), Cabedelo (PB) e 
Natal (RN). Adicionalmente, também vêm sendo obtidas 

amostras provenientes da frota espinheleira sediada no 
Estado de São Paulo e da pesca esportiva sediada nos 
Iates Clubes de Ilha Bela (SP), Rio de Janeiro e Cabo 
Frio (RJ). Imediatamente após a captura, os peixes são 
eviscerados, coletando-se, então, o segundo e o terceiro 
espinhos da primeira nadadeira anal, os quais são então 
acondicionados em sacos plásticos, devidamente 
etiquetados, e congelados. Em laboratório, todo o 
tecido remanescente das nadadeiras é retirado, 
separando-se os espinhos. Em seguida, a largura 
máxima do côndilo dos espinhos é mensurada, sendo os 
mesmos, então, seccionados, com um arco de serra a 
uma distância de 5 cm a partir da base. Os espinhos já 
cortados são, em seqüência, acondicionados por 24 a 
48h em álcool etílico, sendo posteriormente colocados
em uma estufa a 70ºC, por 1h. Posteriormente, são 
realizadas três secções transversais de 0,40mm de 
espessura, a uma altura equivalente à metade da 
amplitude total da largura do côndilo, utilizando-se 
uma Serra Metalográfica ISOMET de baixa rotação 
[17]. Após esse procedimento, os cortes são, por fim, 
mergulhados em solução de etanol 70% por 5 minutos. 
Em seguida, procede-se à contagem dos anéis, com o 
auxílio de um estereomicroscópio, dotado de uma 
ocular micrométrica. A secção que apresenta melhor 
visibilidade é lida duas vezes, em momentos distintos, 
por dois leitores também diferentes. Quando as duas 
contagens divergem, a secção é lida novamente e 
quando a terceira contagem difere das duas contagens 
prévias, o espinho é descartado da análise. A precisão 
das leituras é avaliada calculando-se o erro percentual 
médio (APE- average percent error) [18] e o 
coeficiente de variação (CV- coefficient variation) 
[19].

Resultados e Discussão

Entre fevereiro de 2006 e março de 2009, foram 
analisados 430 exemplares de agulhão-vela, capturados 
na costa nordeste e sudeste do Brasil. De um total de 
396 exemplares dos quais foi possível se estimar o 
sexo, 233 eram fêmeas e 163 eram machos. As fêmeas 



apresentaram o comprimento mandíbula inferior-
forquilha variando entre 102 e 210 cm, com uma moda 
localizada na classe 170 cm, enquanto os machos 
apresentaram o comprimento variando entre 75 e 
197 cm, com uma moda também na classe 170 cm (Fig. 
1). As fêmeas apresentaram um comprimento médio 
(média= 168 cm; desvio padrão= 19) ligeiramente 
superior ao dos machos (média= 165 cm; desvio 
padrão= 13). A partir da medição inicial de 83 espinhos 
estabeleceu-se uma relação entre o raio do espinho e o 
comprimento mandíbula inferior-forquilha para sexos 
agrupados (Fig. 2). Observa-se uma correlação linear 
positiva, com o raio do espinho crescendo linearmente 
com o aumento do tamanho do peixe. A análise de 
variância também demonstrou significância estatística 
na correlação dessas duas variáveis (ANOVA, 
p=0.0002) sem apresentar diferenças em sua inclinação 
entre machos e fêmeas (ANCOVA, p=0.1742). Apesar 
do ajuste não ter sido muito bom (R2= 0,46), a 
distribuição dos resíduos é homocedástica, sem 
apresentar nenhuma tendência de desvio, com a média 
em torno de zero (Fig. 3). Portanto, a utilização do 
segundo espinho da nadadeira anal para a leitura dos 
anéis de crescimento no agulhão-vela parece ser 
adequada. O valor baixo de R2 pode estar relacionado 
ao número reduzido de espinhos lidos até a presente 
data. A partir da leitura inicial de 83 espinhos foi 
possível identificar 5 grupos etários, os quais foram 
numerados de 0+ a 4. Todos os espinhos lidos foram 
considerados legíveis e, portanto, apropriados para a 
estimação da idade do agulhão-vela.  Analisando-se a 
freqüência absoluta de cada grupo etário, pode-se 
observar que as capturas incidiram, principalmente, nos 
exemplares do grupo 1, seguido pelo grupo 2 (Fig. 4).

O presente trabalho estabelece apenas uma descrição 
inicial sobre o estudo da idade e crescimento do 
agulhão-vela capturado no oeste do Atlântico Sul, 
sendo necessário ressalvar que as idades estimadas 
estão provavelmente sub-estimadas, uma vez que uma 
das principais dificuldades associadas ao estudo de 
idade e crescimento em peixes de bico, utilizando-se os 
espinhos das nadadeiras, é a existência de um núcleo 
vascularizado que pode obscurecer os primeiros anéis 
de crescimento [20], podendo resultar, portanto,  em 
uma sub-estimação das idades. 
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Figura 1. Distribuição de freqüência absoluta do comprimento 
da mandíbula inferior-forquilha, de machos e fêmeas de 
agulhão-vela, capturados no oeste do Atlântico Sul, no 
período de fevereiro de 2006 a março de 2009.

Figura 2. Relação entre comprimento da 
mandíbula inferior-forquilha e raio do 
segundo espinho da nadadeira anal de 
agulhão-vela capturado no oeste do Atlântico 
sul.

Figura 3. Distribuição dos resíduos da relação 
entre comprimento da mandíbula inferior-
forquilha e raio do segundo espinho da 
nadadeira anal de agulhão-vela capturado no 
oeste do Atlântico sul. A) Diagrama de 
dispersão e B) Histograma.

Figura 4. Composição dos grupos etários 
das leituras realizadas nos cortes 
transversais do segundo espinho da 
nadadeira anal de agulhão-vela capturado 
no oeste do Atlântico sul.


