
ESTRUTURA POPULACIONAL DA CAVALA-EMPINGE 
(Acanthocybium solandri) NA REGIÃO DO ARQUIPÉLAGO DE 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO.

Andressa Melo1, Rosangela Lessa2



________________
1. Primeira Autora é Aluna de Graduação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Av. Dom 
Manuel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: andressa_cmm@hotmail.com.
2. Pesquisadora de Produtividade CNPq (IC), Pós-Doutora e Professora do Departamento de Pesca e Aquicultura, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Av. Dom Manuel de Medeiros, s/n, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: rplessa@ig.com.br. 
Apoio financeiro: MPA e CNPq.

Introdução

A cavala-empinge (Acanthocybium solandri, 
Cuvier, 1832), família Scombridae, é um peixe 
oceânico, pelágico com distribuição tropical e 
subtropical em águas dos oceanos Pacífico, Índico e 
Atlântico, incluindo os mares Mediterrâneo e do Caribe 
(Collette, 1983). No Brasil é capturada principalmente 
na região nordeste, incluindo Fernando de Noronha e o 
Arquipélago São Pedro e São Paulo (ASPSP) Viana, 
Hazin, Nunes, Carvalho, Véras & Travassos [1]. Pode
atingir mais de 210 cm de comprimento zoológico e 
aproximadamente 80 kg Collette & Nauem [2]. 

Alguns dos métodos de determinação da idade em 
peixes dependem do habitat e o histórico das fases de 
vida dos animais; na maioria dos casos a análise de 
estruturas calcificadas contém informações da idade 
(anéis etários), essas estruturas podem ser escamas, 
vértebras, espinhos da nadadeira dorsal e otólitos, Jones 
[3]. O presente trabalho tem como objetivo de
identificar a estrutura que permite as estimativas de 
idade mais acuradas para a cavala-empinge.

Material e métodos

A coleta dos dados foi feita a bordo e durante os 
desembarques dos barcos pesqueiros que atuam na área do 
ASPSP. Devido a evisceração no momento do 
embarque, só foi possível tomar como medida o 
comprimento da cabeça (CC), não sendo possível 
identificar o sexo dos indivíduos. Por esta razão, o 
comprimento zoológico (CZ) foi estimado a partir da 
seguinte equação: CZ = 4.5973CC - 4.4685. Os 
comprimentos zoológicos variaram entre 76,87 a 170 
cm. 

Os otólitos, depois de extraídos, foram  limpos numa 
bateria de hipoclorito de sódio, álcool e água. Foram 
medidos dois comprimentos dos otólitos: o primeiro do 
núcleo até o pós-rostrum(RO) e, o segundo do anti-
rostrum(at) ao pós-rostrum(CM) (Figura 3) para 
estimar as relações entre o tamanho do otólito e do 
indivíduo. As escamas utilizadas foram as localizadas 
abaixo da nadadeira peitoral, conservadas em álcool 
70%. O primeiro espinho da primeira nadadeira dorsal 
da cavala-empinge foi utilizado para o estudo. Para 

análise dos espinhos foi obtida uma fina secção 
transversal sendo testados dois cortes em diferentes 
porções do comprimento do espinho. Os espinhos 
foram envolvidas em resina cristal de baixa densidade 
depois, seccionados transversalmente em serra 
metalográfica de baixa rotação, com espessura de 750 a 
100 μm. As secções dos espinhos foram montadas em 
lâmina de vidro com Entellan. Das vértebras foram 
utilizadas as primeiras da coluna vertebral cavala-
empinge. Foram limpas para retirada do excesso de 
tecido contido na estrutura, fixadas em formol 4% 
durante 24 horas e depois em álcool 70% para mesmo 
período. As vértebras foram submersas em resina 
cristal, polidas em lixa d’água 180 até a visualização de 
anéis períodicos. 

Resultados e Discussão

A amostra é composta de 357 indivíduos capturados 
de novembro de 2004 a janeiro de 2009. Os 
comprimentos totais variaram de 76,87 a 170 cm, com 
maior e menor freqüência 135 e 125 cm
respectivamente (Fig. 1). Houve maior numero de 
indivíduos nas amostras nos meses de outubro e janeiro 
(Fig. 2). Dentre as quatro estruturas analisadas, a única 
que não apresentou padrão no seu formato foi à 
escama, não havendo visualização de anéis. MacBride, 
Richardson & Maki [4] observou que para esta espécie 
não há visualização de anéis em escamas.

Através da análise de idade para as estruturas 
observou-se que vértebras e otólitos apresentaram-se 
mais compatíveis em relação ao número de anéis e 
comprimento zoológico médio do que a análise dos 
espinhos. Essas diferenças se devem ao fato de que no 
espinho a área de vascularização pode causar perda de 
anéis, essa área envolve cerca de 50% da estrutura 
explicando o fato de que um indivíduo de mesmo 
comprimento para outras estruturas tenha no espinho 
um número inferior de anéis. 

O tamanho do otólito foi proporcional ao tamanho
do peixe (Fig. 4) sendo o primeiro comprimento do 
otólito utilizado. A partir da leitura dos anéis foi 
possível identificar de 3 a 9 anéis para ambos os sexos, 
com comprimentos zoológicos de 76,87 e 148,2 cm 
respectivamente. O número de anéis mais freqüente foi 
de 6 anéis (Fig. 5) para indivíduos que apresentaram 



em média 130,69 cm de comprimento zoológico. 
Franks, Brown-Peterson, Griggs, Garber, Warren & 
Larsen [5] examinando secções de espinhos de cavala-
empinge observou de um a seis anéis para idivíduos 
com 175,5 cm..

MacBride Richardson & Maki [4], utilizando o 
otólito sagitta seccionado de A. solandri com espessura 
de ~400 μm, pôde observar que os indivíduos tinham 
um máximo de 9,3 anos e uma média de 1,3 anos com 
uma variação de 63,8 e 195,6 cm para amostra.
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Figura 1: Distribuição de freqüência de comprimentos 
zoológicos para A. solandri no Arquipélago de São Pedro e 
São Paulo.

Figura 2: Freqüência mensal para cavala-empinge no 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo.

Figura 3: Otólito sagitta: (a) at: antirostrum; pr: pós-rostrum; 
r: rostrum e n: núcelo. (b) visualização de anéis periódicos de 
Acanthocybium solandri. 

Figura 4: Relação Raio otólito x Comprimento da cabeça 
para cavala-empinge.

Figura 5: Distribuição de freqüência de anéis periódicos para 
cavala-empinge.
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