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RESUMO

Neste trabalho foram analisados exemplares de tambaqui, Colossoma
macropomum , procedentes: 1) da pesca comercial, 2) coletados nas áreas de
várzea próximas a Manaus. 3) peixes de idade conhecida, oriundos da Estação de
Piscicultura do INPA e 4) peixes marcados e recapturados na Estação Ecológica de
Mamirauá. Foram analisados os índices biológicos como: índice alimentar, índice
hepatosomático, índice gonadosomático e grau de gordura cavitária. O tambaqui
alcança a maturidade sexual com 60.69 cm de comprimento padrão o qual ocorre
com aproximadamente 5 anos de idade. O período reprodutivo da espécie é de
setembro a fevereiro numa desova total sincrónica com o nível da água. Da análise
de escamas, vértebras, raios de nadadeiras, e otólitos foi concluído que, escamas e
otólitos são mais adequados para determinar a idade do tambaqui. A análise das
microestruturas nos otólitos revelou a existência de aneis diários. O lapilus mostrou
melhor padrão microestrutural que a sagita e asteríscus. Os anéis diários foram
depositados em camadas começando no quarto dia após a eclossão das larvas.
Foram validadas as marcas sazonais em escamas e otólitos utilizando: 1) análise do
incremento marginal relativo, 2) análise de escamas de peixes de idade conhecida e
3) análise das escamas de peixes marcados e recapturados. O tambaqui forma um
anel por ano nas suas escamas e otólitos durante a época de águas baixas. Foram
registrados um máximo de 12 aneis nas escamas e 13 anéis nos otólitos. Foram
ajustadas curvas de crescimento com base nas idades estimadas por escamas e
otólitos utilizando o modelo de von BertalanlTy. As fêmeas alcançam maior tamanho
que os machos. Os parâmetros de crescimento para o total de exemplares foram
definidos utilizando-se (1) a leitura de anéis nos otólitos (Lco = 923,163; K = 0,157;
To = -1,344) e (2) a leitura das escamas (Lm = 923,16; K = 0,167; To = -0,711).
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ABSTRACT

The specimens of tambaqui, Colossoma macropomum, analyzed in this thesis
were obtained from the following sources: 1) cornrnercial fisheries, 2) floodplain
areas nearby Manaus, 3) captive specimens of known age from the INPA Fish
Culture Station, and 4) marked and recaptured specimens at the Marnirauá
Ecological Station. Food index, condition index, hepatosomatic index gonadosomatic
index, and cavity fat were analyzed. The tarnbaqui spawns from Septernber until
February with spawning occuring synchronously with the rise rise of the waters. This
specie reaches sexual maturity at 60.69 cm standard length which occurs at
aproxirnately 5 years of age. From the analysis of scales, vertebrae, fin rays and
otoliths it was concluded that the most appropriate bony structures for age
determination of tambaqui are scales and otoliths. The analysis of microstructures
from otoliths showed that there are daily growth rings. The lapilus showed betier
microstructural pattern than sagita and asteriscus. The daily rings are deposited in
layers starting on the fourth day after hatching the larvae. The seasonal rings were
validated using: 1) relative marginal increment analysis, 2) analysis of structures in
fishes of known age and 3) analysis of scales in marked and recaptured fishes. An
annual ring is formed on the scales and otoliths of C. macropomum during the low
water season. On scales and otoliths a maxirnum of 12 and 13 year rings were
observed, respectively. Growth curves in length and weight were adjusted based on
age determinations using the von Bertallanfy model, and growth pararneters for all
analyzed specimens were obtained based on (1) otolith (Lco = 923,16; K = 0,157; To

= -1,344), and (2) scale (Lco = 923,16; K = 0,167; To = 0,711).

The specimens of tambaqui, Colossoma macropomurn, analyzed in this thesis
were obtained frorn the following sources: I)commercial fisheries, 2) floodplain
areas nearby Manaus, 3) captive specimens of known age from the INPA Fish
Culture Station, and 4) marked and recaptured specimens at the Mamirauá
Ecological Station. Food index, condition index, hepatosomatic index gonadosomatic
index, and cavity fat were analyzed. The tambaqui spawns from September until
February with spawning occuring synchronously with the rise rise of the waters. This
specie reaches sexual maturity at 60.69 cm standard length which occurs at
aproximately 5 years of age. From the analysis of scales, vertebrae, fin rays and
otoliths it was concluded that the most appropriate bony structures for age
detemination of tambaqui are scales and otoliths. The analysis of microstructures
from otoliths showed that there are daily growth rings. The lapilus showed better
microstructural pattern than sagita and asteriscus. The daily rings are deposited in
layers starting on the fourth day after hatching the larvae. The seasonal rings were
validated using: 1) relative marginal increment analysis, 2) analysis of structures in
fishes of known age and 3) analysis of scales in marked and recaptured fishes. An
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annual ring is formed on the scales and otoliths of C. macropomum during the low
water season. On scales and otoliths a rnaximum of 12 and 13 year rings were
observed, respectively. Growth curves in length and weight were adjusted based on
age determinations using the von Bertaiianfy model, and growth parameters for ali
analyzed specimens were obtained based on (1) otolith (Lm = 923,16; K = 0,157; To

= -1,344), and (2) scale (Lco = 923,16; K = 0,167; To = 0,711).
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INTRODUÇÃO GERAL
Como elementos fundamentais da biologia e da autoecologia das
espécies, aspectos relacionados a reprodução, crescimento e estrutura das
populações devem ser esclarecidos. Estas características se constituem em
importantes subsídios que alicerçam todo o diagnóstico da situação das
populações e suas variações ante determinadas condições do ambiente
(FONTELES FILHO, 1989).
O conhecimento do crescimento das espécies ou populações ícticas é
importante, não apenas para o entendimento dos eventos do ciclo de vida e
aspectos comportamentais, como também para a administração pesqueira e
manejo daquelas que se constituem em recursos pesqueiros, por serem
indispensáveis as estimativas da produção potencial (NIKOLSKY, 1969;
GULLAND, 1988; WEATHERLEY & GILL1987).
CASSELMANN (1983), salienta que, para um melhor desenvolvimento e
aplicação dos estudos de crescimento de peixes, os esforços devem-se
concentrar em procedimentos lógicos de ação que compreendam etapas de
interpretação, verificação, validação, colaboração e automatização. No III
simpósio Internacional sobre idade e crescimento de peixes realizado em IOWA
(EE. UU.) em 1985, foi analisado o estado atual de conhecimentos sobre esta
área, evidenciando-se a tendência dos estudos de idade e crescimento como
subsídios para elaborar estratégias de manejo dos recursos pesqueiros sujeitos a
exploração.
Os estudos de determinação de idade e crescimento em peixes estão
baseados principalmente nas pesquisas realizadas nas zonas temperadas e de
maneira geral, estes conhecimentos tem sido extrapolados para os trópicos.
Estudos deste tipo em regiões tropicais foram desenvolvidos para espécies
marinhas e para algumas espécies dos lagos africanos. No trabalho de LIZAMA

& VAZZOLER (1993), sobre o qual apresenta-se uma síntese dos estudos de

crescimento de peixes no Brasil, pode-se observar a ausência de informações
sobre para peixes da região amazônica.

O descobrimento de microestruturas nos otólitos dos peixes de regiões
temperadas e tropicais por PANELLA (1971, 1974), foi um grande avanço nos
estudos de idade e crescimento nas primeiras etapas de desenvolvimento,
quando as marcas sazonais ainda não estão presentes. Esta linha de pesquisa
está recebendo bastante atenção nos estudos ecológico-pesqueiros pois fornece
valiosas informações que ajudam a interpretar os aspectos bio-ecológicos,
durante as primeiras fases do desenvolvimento dos peixes.
Considerando o estado atual de conhecimentos de crescimento em peixes
da Amazônia, AMADIO & VILLACORTA

CORREA (1991), recomendaram o

investimento em estudos integrados sobre a idade e crescimento, que atendam
as recomendações de CASSELMAN.
Os estudos das microestruturas nos otólitos de peixes nas áreas alagadas
encontram-se em etapa inicial. Na região amazônica, existem somente dois
trabalhos que abordam este assunto (WORTHMANN, 1980; SOBRAL, 1995).
Porém muitos aspectos metodológicos não foram esclarecidos tornando-se em
entraves para utilizar esta técnica em estudos de larga escala.
Neste trabalho estudamos aspectos sobre a autoecologia do tambaqui,

Colossoma macropomurn

espécie economicamente importante na região

amazônica, tanto na pesca comercial como para a piscicultura, e abordamos a
determinação da idade e crescimento baseados nas duas tendências atuais dos
estudos: 1) a analise das marcas sazonais e 2) a análise de microestruturas
(anéis diários nos otólitos).

O objetivo gral deste estudo foi determinar a idade e crescimento do

tambaqui

em ambiente natural, e relaciona-los com alguns aspectos bio-

ecológicos principalmente com as flutuações no nível da aguá. 0 s objetivos
específicos foram 1) esclarecer alguns aspectos da autoecologia do tambaqui; 2)
selecionar a estrutura mais adequada para os estudos de determinação de
idade; 3) analisar as microestruturas existentes nos otólitos; 4) determinar a
periodicidade na formação das marcas sazonais e microestruturas dos otólitos
(validação) e 5) estimar os parâmetros e curvas de crescimento do tambaqui em
ambiente natural. Estes objetivos serão discutidos e analisados em capítulos
separados para uma melhor compreensão da problemática de cada assunto em
particular.
Esperamos que este trabalho seja uma contribuição para o conhecimento
da historia de vida do tambaqui e para o planejamenteo de outros estudos de
idade e crescimento baseado na análise de estruturas mineralizadas (sazonais e
diárias) com outras espécies da região amazhica.

O objetivo gral deste estudo foi determinar a idade e crescimento do

tambaqui em ambiente natural, e relaciona-los com alguns aspectos bioecológicos principalmente com as flutuações no nivel da águá. Os objetivos
especificas foram 1) esclarecer alguns aspectos da autoecologia do tambaqui; 2)
selecionar a estrutura mais adequada para os estudos de determinação de
idade; 3) analisar as microestruturas existentes nos otólitos; 4) determinar a
periodicidade na formação das marcas sazonais e microestruturas dos otólitos
(validação) e 5) estimar os parâmetros e curvas de crescimento do tambaqui em
ambiente natural. Estes objetivos serão discutidos e analisados em capitulos
separados para uma melhor compreensão da problemática d e cada assunto em
particular.'
Esperamos q u e este trabalho seja uma contribuição para o conhecimento
da historia de vida do tambaqui e para o planejamenteo de outros estudos d e
idade e crescimento baseado na analise d e estruturas mineralizadas (sazonais e
diárias) com outras espécies da região amazùnica.

LUTOECOLOGIADO TAMBAQUI

CAP~TULOI

AUTOECOLOGIA DO TAMBAQUI

AUTOECOLOGIA DO TAMBAQUI

A pesca é uma das atividades extrativistas mais importantes e tradicionais na
região amazônica, sendo o peixe a principal fonte de proteína na alimentação das
populações ribeirinhas. Estimativas de consumo realizadas pelo projeto "Avaliação
da pesca efetuada por ribeirinhos da região do baixo Solimões e Alto Amazonas
(FUABMFT)

'I,

referem um consumo de pescado de 500 g/ pessoaldia (BATISTA

com. pessoal).

A atividade pesqueira é baseada numa complexa pesca multi-espécifica que
explora uma comunidade extremamente diversificada, com cerca de 2.500 especies
estimada para a bacia Amazônica (JUNK, 1987,). Apesar desta diversidade, a pesca
comercial incide sobre algumas espécies que atingem grandes tamanhos e são muito
apreciadas na alimentação como o tambaqui, pirarucú e os grandes bagres (ISAAC,
1996; GOULDING, 1979; PETRERE, 1978,1985). A pesca destas espécies tem sido
tão intensa que nas ultimas décadas surgiram os primeiros sinais de sobrepesca
(MERONA & BITTENCOURT, 1988; BARTHEM, & PETRERE, 1995).

A atividade pesqueira na região amazônica é regulamentada por algumas
portarias específicas que proibem a captura de peixes, especialmente durante o
periodo reprodutivo ou "período de defeso" no fim de dezembro a início de março.
São também regulamentados os tamanhos minirnos de captura de algumas especies
sendo para o tambaqui 55 cm e para pirarucú, 150 cm. Apesar de existirem estas
disposições, há carência de conhecimentos sobre a biologia e o ciclo de vida das
principais espécies para subsidiar uma política pesqueira adequada (ISAAC, 1993).

Para estabelecer normas que racionalizem o método de explotação e
conservem o recurso pesqueiro, além de subsidiar o cultivo de espécies nativas em
ambientes artificiais, a realização de estudos biológicos relacionados a reprodução,
comprimento da maturidade sexual, alimentação, crescimento auxiliam no
entendimento do ciclo de vida das principais espécies de interesse comercial

A pesca é uma das atividades extrativistas mais importantes e tradicionais na
região arnazõnica, sendo o peixe a principal fonte de proteína na alimentação das
populações ribeirinhas. Estimativas de consumo realizadas pelo projeto "Avaliação
da pesca efetuada por ribeirinhos da região do baixo Solimões e Alto Amazonas
(FUAJBMFT) ", referem um consumo de pescado de 500 gl pessoaldia (BATISTA
com. pessoal).

A atividade pesqueira é baseada numa complexa pesca multi-espécifica que
explora uma comunidade extremamente diversificada, com cerca de 2.500 espécies
estimada para a bacia Arnazõnica (JUNK, 1987,). Apesar desta diversidade, a pesca
comercial incide sobre algumas espécies que atingem grandes tamanhos e são muito
apreciadas na alimentação como o tambaqui, pirarucú e os grandes bagres (ISAAC,
1996; GOULDING, 1979; PETRERE, 1978,1985). A pesca destas espécies tem sído
tão intensa que nas últimas décadas surgiram os primeiros sínais de sobrepesca
(MERONA & BITENCOURT, 1988; BARTHEM, & PETRERE, 1995).

A atividade pesqueira na região amazônica e regulamentada por algumas
portarias específicas que proibem a captura de peixes, especialmente durante o
período reprodutivo ou ''período de defeson no fim de dezembro a início de março.
São também regulamentados os tamanhos mínimos de captura de algumas especies
sendo para o tambaqui 55 cm e para pirarucij, 150 cm. Apesar de existirem estas
disposições, h á carência de conhecimentos sobre a biologia e o cicio de vida das
principais especies para subsidiar uma politica pesqueira adequada (ISAAC, 1993).

Para estabelecer normas que racionalizem o método de explotação e
conservem o recurso pesqueiro, além de subsidiar o cultivo de espécies nativas em
ambientes artificiais, a realização de estudos biológicos relacionados a reprodução,
comprimento da maturidade sexual, alimentação, crescimento auxiliam no
entendimento do ciclo de vida das principais espécies de interesse comercial

no seu ambiente natural. Uma forma de se entender o ciclo de vida das espécies e
a de relacionar as estações do ano com os índices biológicos a fim de avaliar as
mudanças na condição de vida dos peixes.

O indice gonadossomático (IGS) descreve

a condição reprodutiva da

espécie através de mudanças no tamanho relativo das gônadas com relação ao
tempo, quando houver grande amplitude de IGS nas fêmeas maduras. Em
algumas espécies que desovam uma vez por ano, os ovários constituem 20

-

30% do peso total do corpo antes da desova; em outras, formam menos que 5%

do peso do corpo (WOOTTON, 1979).

O indice condição (Ks) determina o período em que o peixe acumula mais
biomassa em seu corpo, que é medido através da relação entre o peso do corpo
e o comprimento. Este indice possibilita definir mudanças sazonais na condição
fisiológica dos peixes em relação a idade, sexo e diferentes habitats (LE CREEN,
1951; WHEATHERLEY, 1972). Mudanças na disponibilidade de alimento com a
flutuação do nível das águas leva muitas espécies a acumular grandes reservas
de gordura para sobreviver nos períodos de pouca disponibilidade de alimento e
para fornecer reservas adicionais durante as migrações (JUNK, 1985).

O fígado é um importante depósito de glicogênio o qual serve tambem,
adicionalmente, como fonte de energia durante o período de água baixa em que
existe escassez de alimento (SAINT-PAUL,1984; MOREIRA, 1997). A relação
entre o peso do fígado e o corpo do peixe (IHS) é um índice biológico importante
que tambem descreve a energia estocada do peixe.

conhecimento do comprimento médio da maturidade sexual é um parâmetro
populacional muito importante para a administração racional dos estoques, pois
constitui um elemento importante para a fixação

dos tamanhos mínimos de

captura e para a determinação do tamanho de malha das redes. O comprimento
em que os peixes alcançam a maturidade é bastante instável, está intimamente

no seu ambiente natural. Uma fonna de se entender o ciclo de vida das espécies e
a de relacionar as estações do ano com os índices biológicos a fim de avaliar as
mudanças na condição de vida dos peixes.

O índice gonadossomático (IGS) descreve

a condição reprodutiva da

espécie através de mudanças no tamanho relativo das gônadas com relação ao
tempo, quando houver grande amplitude de IGS nas fêmeas maduras. Em
algumas espécies que desovam uma vez por ano, os ovários constituem 20

-

30% do peso total do corpo antes da desova; em outras, formam menos que 5%
do peso do corpo (WOOlTON, 1979).
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O índice condição (Ks) determina o período em que o peixe acumula mais
biomassa em seu corpo, que é medido através da relação entre o peso do corpo
e o comprimento. Este indice possibilita definir mudanças sazonais na condição
fisiológica dos peixes em relação a idade, sexo e diferentes habitats (LE CREEN,

1951; WHEATHERLEY, 1972). Mudanças na disponibilidade de alimento com a
flutuação do nível das águas leva muitas espécies a acumular grandes reservas
de gordura para sobreviver nos períodos de pouca disponibilidade de alimento e
para fornecer reservas adicionais durante as migrações (JUNK, 1985).

O fígado é um importante depósito de glicogênio o qual serve tambem,
adicionalmente, como fonte de energia.durante o período de água baixa em que
existe escassez de alimento (SAINT-PAUL,1984; MOREIRA, 1997). A relação
entre o peso do fígado e o corpo do peixe (IHS) é um índice biológico importante
que tambem descreve a energia estocada do peixe.

conhecimento do comprimento médio da maturidade sexual é um parâmetro
populacional muito importante para a administração racional dos estoques, pois
constitui um elemento importante para a fixação

dos tamanhos mínimos de

captura e para a determinação do tamanho de malha das redes. O comprimento
em que os peixes alcançam a maturidade é bastante instável, está intimamente

relacionada com o crescimento e apresenta variações intraespecificas espaciais
e temporais relacionados com as condições ambientais abióticas e bióticas.
A duração e época do período reprodutivo também

constituem dois

componentes críticos na estratégia de vida de um organismo. A maioria das
espécies

mostram

periodicidade

desenvolvimento das gônadas

no

processo

reprodutivo

iniciando

o

e desova numa época em que as condições

ambientais são favoráveis ao desenvolvimento da prole (VAZZOLER 1996). Este
parâmetro é de importância fundamental para a compreensão das estratégias do
ciclo de vida das espécies e constitui um elemento imprescindível para direcionar
as medidas de administração, manejo e preservação do recurso perante aos
impactos ambientais.

A exceção do pirarucú, o tambaqui, Colossoma macropomum, é o maior
peixe de escama da bacia amazônica, alcançando até 90 cm de comprimento
padrão e 30 kg de peso (GOULDING, 1981), (Fig. 1. l ) . Esta espécie habita as
áreas de várzea,

alimenta-se de frutos e sementes (GOULDING, 1980;

GOULDING & CARVALHO, 1982 e MOREIRA, 1997) e durante a época de águas
baixas, quando os exemplares jovens se concentram nos lagos de várzea, sua
alimentação é composta de zooplâncton (GOULDING & CARVALHO, 1982).

O tambaqui distribui-se amplamente nas regiões tropicais da América do Sul,
nas bacias do Orinoco e Amazonas.. Migra nos rios em grandes cardumes
(GOULDING, 1979,1980,1981 ; SMITH, 1979) e suporta uma das mais importantes
pescarias na Amazônia Central (PETRERE, 1978,1983).

Existe uma considerável bibliografia que aborda estudos sobre o tambaqui,
especialmente aqueles relacionados com sua produção em cativeiro (SAINTPAUL, 1992). Os trabalhos sobre a biologia desta espécie estão dispersas e
abordam aspectos isolados (GOULDING, 1980, 1981; GOULDING & CARVALHO,
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relacionada com o crescimento e apresenta variações intraespecíficas espaciais
e temporais relacionados com as condições ambientais abióticas e bióticas.

A duração e época do periodo reprodutivo também

constituem dois

componentes críticos na estratégia de vida de um organismo. A maioria das
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mostram periodicidade

desenvolvimento das gônadas

no

processo

reprodutivo

iniciando

o

e desova numa época em que as condições

ambientais são favoráveis ao desenvolvimento da-prole (VAZZOLER 1996). Este
parâmetro é de importância fundamental para a compreensão das estratégias do
ciclo de vida das espécies e constitui um elemento imprescindível para direcionar
as medidas de administraçáo, manejo e preservação do recurso perante aos
impactos ambientais.

A exceção do pirarucú, o tambaqui, Colossoma macropomum, é o maior
peixe de escama da bacia amazônica, alcançando até 90 cm de comprimento
padrão e 30 kg de peso (GOULDING, 1981), (Fig. 1.1) . Esta espécie habita as
áreas de várzea,

alimenta-se de frutos e sementes (GOULDING, 1980;

GOULDING & CARVALHO, 1982 e MOREIRA, 1997) e durante a época de águas
baixas, quando os exemplares jovens se concentram nos lagos de várzea, sua
alimentação é composta de zooplâncton (GOULDING & CARVALHO, 1982).
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O tambaqui distribui-se amplamente nas regiões tropicais da América do Sul,
nas bacias do Orinoco e Amazonas.. Migra nos rios em grandes cardumes
(GOULDING, 1979,1980, 1981; SMITH, 1979) e suporta uma das mais importantes
pescarias na Amazônia Central (PETRERE, 1978,1983).

Existe uma considerável bibliografia que aborda estudos sobre o tambaqui,
especialmente aquetes relacionados com sua produção em cativeiro (SAINTPAUL, 1992). Os trabalhos sobre a biologia desta espécie estão dispersas e
abordam aspectos isolados (GOULDING, 1980,1981; GOULDING & CARVALHO,

1982; ISAAC et al., 1993; SAINT-PAUL, 1984; 1990; RUFINO & ISAAC, no prelo;
VIEIRA, 1996 ).

No presente capítulo determinamos o comprimento da maturidade sexual,
relacionamos a época de reprodução e a variação de índices biológicos com
flutuações no nível das águas, visando entender melhor os eventos do ciclo de vida e
aspectos comportamentais do tambaqui. Estas informações serão utilizadas neste
estudo para o entendimento da dinâmica do crescimento da espécie que, num
contexto maior, poderão subsidiar políticas de manejo deste importante recurso na
Amazônia.

1.2 MATERIAL E MÉTODOS

1.2.1. Coleta de material

O material de estudo foi obtido mensalmente do desembarque da frota

comercial de Manaus e obtido em pescas experimentais. Estas pescarias foram
realizadas para a captura de juvenís nas áreas de várzea próximas a Manaus
durante o período de enchente. O período de estudo foi de maio 1992 a julho de
1993 e os exemplares coletados variaram de 34 até 877 mm de comprimento
padrão.

Durante o desembarque foram obtidas informações sobre a procedência
do pescado diretamente da tripulação dos barcos. Registrou-se o lago ou o
trecho do rio em que o material foi coletado e quando a informação não era
precisa, registrou-se pelo menos o nome do rio principal. As amostras
procederam de diferentes locais no Rio Solimões e afluentes, tendo como trechos
extremos o rio Japurá, Purus, Juruá e Madeira (Fig. 1.2; Tabela 1.A).

Segundo as informações obtidas, os peixes foram coletados nos lagos de
várzea e, durante a migração no rio principal no período de seca, ou nas áreas

1982; ISAAC et al., 1993; SAINT-PAUL, 1984; 1990; RUFINO & ISAAC, no prelo;

VIEIRA, 1996 ).
No presente capítulo determinamos o comprimento da maturidade sexual,
relacionamos a época de reprodução e a variação de índices biológicos com
flutuações no nível das águas, visando entender melhor os eventos do ciclo de vida e
aspectos wmportamentais do tambaqui. Estas informações serão utilizadas neste
estudo para o entendimento da dinâmica do crescimento da espécie que, num
contexto maior, poderão subsidiar políticas de manejo deste importante recurso na
Amazonia.

I.2MATERIAL E MÉTODOS

I.2.1. Coleta de material

O material de estudo foi obtido mensalmente do desembarque da frota

comercial de Manaus e obtido em pescas experimentais. Estas pescarias foram
realizadas para a captura de juvenís nas áreas de várzea próximas a Manaus
durante o período de enchente. O período de estudo foi de maio 1992 a julho de
1993 e os exemplares coletados variaram de 34 até 877 mm de comprimento
padrão.

Durante o desembarque foram obtidas informações sobre a procedência
do pescado diretamente da tripulação dos barcos. Registrou-se o lago ou o
trecho do rio em que o material foi coletado e quando a informação não era
precisa, registrou-se pelo menos o nome do rio principal. As amostras
procederam de diferentes locais no Rio Solimões e afluentes, tendo como trechos
extremos o rio Japurá, Purus, Juruá e Madeira (Fig. 1.2; Tabela 1.I).

Segundo as informações obtidas, os peixes foram coletados nos lagos de
várzea e, durante a migração no rio principal no período de seca, ou nas áreas

de "pauzada' ". A disponibilidade de peixes nestes locais variaram de acordo com
as flutuações do nível das águas.
As oscilações do nível da água produzem nas áreas inundáveis, 4 fases
ecologicamente definidas, conhecidas regionalmente como: 1) enchente, fase de
subida do nível da água dos rios com consequente inundação das planícies; 2)
cheia, época em que o nível da água alcança sua cota máxima; 3) vazante época
de descida do nível das águas, com consequente retração da água e diminuição
da área inundada, e 4) seca, época em que o nível da água alcança sua cota
mínima.
0 s picos de cheia e seca têm diferenças temporais de acordo com a área
geográfica e as precipitações nos cursos superiores dos rios. As figuras 1.3 a, e b
mostram as flutuações do nível do rio nas partes extremas da área de trabalho
(Manaus e Tefé) durante o período de estudo
I.2.2 Analise do material

Do total de 449 peixes amostrados foram obtidos os seguintes dados:
comprimento total, comprimento forcal e comprimento padrão ao milrmetro
inferior, peso total e peso eviscerado (g); sexo; estádio de maturidade sexual;
acúmulo de gordura cavitária; peso das gônadas, peso do estômago, peso do
conteúdo estomacal e peso do fígado (com aproximação de 0,Ol g).
O sexo dos peixes foi identificado através de observação macroscópica
das gônadas. Nos primeiros estágios de desenvolvimento não foi possível
distinguir entre macho e fêmea devido ao estádio incipiente da formação dos
órg2os sexuais. Neste caso, foi utilizado o termo "indeterrninadon para classificar
estes exemplares. Quando o estado de conservação do material não permitia a

1

Pauzadas: áreas marginais profundas do rio , gerimente quando o canal principal faz uma curva , onde
galhos, arbustos e árvores arrancados pela correnteza se depositm devido a ação centrífuga da corrente.
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de "pauzada' ". A disponibilidade de peixes nestes locais variaram de acordo com
as Rutuações do nível das águas.
As oscilações do nivel da água produzem nas áreas inundáveis, 4 fases
ecologicamente definidas, conhecidas regionalmente como: 1) enchente, fase de
subida do nível da água dos rios com conseqüente inundação das planícies; 2)

cheia, época em que o nivel da água alcança sua cota máxima; 3) vazante época
de descida do nível das águas, com conseqüente retração da água e diminuição
da área inundada, e 4) seca, época em que o nivel da água alcança sua cota
mínima.
0 s picos de cheia e seca têm diferenças temporais de acordo com a área
geográfica e as precipitações nos cursos superiores dos rios. As figuras 1.3 a, e b
mostram as fiutuações do nível do rio nas partes extremas da área de trabalho
(Manaus e Tefé) durante o período de estudo

I.
2.2 Analise do material
Do total de 449 peixes amostrados foram obtidos os seguintes dados:
comprimento total, comprimento forcal e comprimento padrão ao milfmetro
inferior, peso total e peso eviscerado (g); sexo; estádio de maturidade sexual;
acúmulo de gordura cavitária; peso das gônadas, peso do estômago, peso do
conteúdo estomacal e peso do fígado (com aproximação de 0,01 g).
O sexo dos peixes foi identificado através de observação macroscópica

das gônadas. Nos primeiros estágios de desenvolvimento não foi possível
distinguir entre macho e fêmea devido ao estádio incipiente da formação dos
órgaos sexuais. Neste caso, foi utilizado o termo "indeterminadonpara classificar
estes exemplares. Quando o estado de conservação do material não permitia a

1

Pauzadas: areas marginais profundas do rio , gerlmente quando o canal principal faz uma curva , onde
galhos, arbustos e árvores arrancados pela correnteza se depositm devido a ação centrffuga da corrente.
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identificação do sexo ou havia dúvidas na diferenciação foi utilizado o termo "não
determinado".
Para identificar os estádios de maturidade gônadal foi utilizada a seguinte
escala tomando como base aquela descrita por NIKOLSKY (I 963).
Estádio I (Imaturo). Ovários ttanslúcidos de forma laminar e aderidos a

coluna vertebral não sendo possível observar os ovócitos. Os testículos são
filiformes com pouca vascularização e aderidos a coluna vertebral. Este estádio
representa indivíduos que nunca desovaram.
Estádio

II

(Em maturação). Ovários com pouca

a

moderada

vascuiarização, de cor rosa e opaco, os ovocitos começam a ser observados a
olho nú em alguns casos cor amarela na porção proximal e/ou distal. Os
testículos são cilíndricos pouco transparentes ou d e cor rosa pálido com
moderada vascularizaçáo.
Estádio 111 (Maduro). Os ovários túrgidos ocupam mais da metade da

cavidade abdominal do corpo do peixe, muito vascularizados de cor esverdeada,
com os ovócitos opacos e distinguíveis a olho nú. Os testiculos são túrgidos e
cilíndricos, esbranquiçados muito vascularizados, liberando esperma após leve
pressão.
Estádio IV (Desovado). Ovários flácidos, hemorrágicos, d e cor vinho e

com resto de ovócitos em reabsorção. Testículos flácidos, hemorrágicos e com
liberação d e pequena quantidade d e esperma com forte pressão.
Estádio V (Em recuperação). Ovários flácidos, pregueados, d e cor vinho,

grossos com moderada vascularizaçáo. Testículos flácidos, achatados em forma
d e fita, mais grossos que no estádio 11, opacos e bastante vascularizados.

O acumulo de gordura cavitária foi quantificado através da seguinte escala
macroscópica:
O

Sem acúmulo de gordura nos intestinos ou vestígios de tecido adiposo
visíveis entre as alças intestinais.

I

Estreitas faixas de gordura espalhadas entre as alças intestinais.

li

Largas faixas de gordura distribuídas ao longo do intestino cobrindo-o
quase completamente.

III

Grossas camadas de gordura cobrindo completamente as vísceras
impedindo a visualização das alças intestinais.

1.2.3 Análise dos dados
Para verificar a existência de diferenças significativas na proporção de
machos e fêmeas, foi aplicado o teste qui quadrado as freqüências absolutas de
machos e fêmeas por classe de comprimento padrão. Para verificar se existem
diferenças significativas entre os comprimentos médios de machos e fêmeas foi
utilizado o teste t de student.

A funçáo potência foi utilizada para descrever a relação peso I
comprimento:

Onde: P é o peso eviscerado em gramas; Cp é o comprimento padrão em mrn; a
e b são parâmetros da regressão, estimados pelo método dos mínimos
quadrados após transformação logaritmica dos dados (SOKAL & ROHLF, 1995).
Esta função foi aplicada separadamente para machos, fêmeas e indivíduos com
sexo indeteminado. Para saber se o valor de b e significativamente diferente de
3 foi aplicada a estatistica t como descrita por PAULY (1984) para cada sexo

separadamente.

O acúmulo de gordura cavitária foi quantificado através da seguinte escala

macroscópica:
O

Sem acúmulo d e gordura nos intestinos ou vestígios de tecido adiposo

I

visíveis entre as alças intestinais.
Estreitas faixas d e gordura espalhadas entre as alças intestinais.

II

Largas faixas d e gordura distribuídas ao longo do intestino cobrindo-o

111

quase completamente.
Grossas camadas d e gordura cobrindo completamente as visceras
impedindo a visualização das alças intestinais.

1.2.3 Análise dos dados

Para verificar a existência d e diferenças significativas na proporção d e
machos e fêmeas, foi aplicado o teste qui quadrado as freqüências absolutas de
machos e fêmeas por classe de comprimento padrão. Para verificar se existem
diferenças significativas entre os comprimentos médios d e machos e fêmeas foi
utilizado o teste t d e student.
A função potência foi utilizada para descrever a relação peso /

comprimento:

Onde: P e o peso eviscerado em gramas; Cp é o comprimento padrão em mm; a
e b são parâmetros da regressão, estimados pelo método dos mínimos
quadrados após transformação Iogarítmica dos dados (SOKAL & ROHLF, 1995).
Esta função foi aplicada separadamente para machos, fêmeas e indivíduos com
sexo indeterminado. Para saber se o valor d e b e significativamente diferente d e
3 foi aplicada a estatistica t como descrita por PAULY (1984) para cada sexo

separadamente.

Onde:
s.d(,) = desvio padrão do log do comprimento padrão;

s.~(=
~ )desvio padrão do log do peso eviscerado;
n = número de exemplares utilizados;

= coeficiente de determinação do In do comprimento padrão e In do peso
eviscerado.

b = coeficiente da regressão do In do peso eviscerado e o In do comprimento
padrão.

Para dar uma indicação i da variação sazona da condição física do peixe
foi calculado um fator de condição somático (Ks) de acordo a seguinte expressão,
(ANDERSON & GUTREUTER, 1989) :
peso eviscerado
Ks =
a cpb
Onde: a cpb é o peso estimado do peixe. O fator de condição foi calculado e
analisado para todos os indivíduos discriminando por sexo. Para a estimativa do
peso (a cpb) foram utilizados os valores de a e b da relação peso / comprimento
estimados para cada sexo separadamente. O peso eviscerado foi utilizado para
eliminar qualquer influência da mudança sazonal dos órgãos internos no peso
(SAYER et al., 1995).

Varia~ões no peso do fígado foram avaliadas quantitativamente pela
seguinte expressão, como um índice hepatossomático (IHS) (ANDERSON &
GUTREUTER, 1989).
peso do fígado x I 0 0
IHS =
a cpb
O índice alimentar (A) foi analisado através da seguinte expressão:

Onde:
s.d(,,

= desvio padrão do log do comprimento padrão;

s . ~ ( ~=) desvio padrão do log do peso eviscerado;

n = número de exemplares utilizados;

?

= coeficiente.de determinação do In do comprimento padrão e In do peso
eviscerado.

b = coeficiente da regressão do ln do peso eviscerado e o In do comprimento
padrão.

Para dar uma indicação I da variação sazona da condição física do peixe
foi calculado um fator de condição somático (Ks) de acordo a seguinte expressão,
(ANDERSON e( GUTREUTER, 1989) :
peso eviscerado
Ks =

a cpb

Onde: a cpb é o peso estimado do peixe. O fator de condição foi calculado e
analisado para todos os indivíduos discriminando por sexo. Para a estimativa do
peso (a cpb) foram utilizados os valores de a e b da relação peso / comprimento
estimados para cada sexo separadamente. O peso eviscerado foi utilizado para
eliminar qualquer influência da mudança sazonal dos órgãos internos no peso
(SAYER et al., 1995).

Variaqões no peso do fígado foram avaliadas quantitativamente pela
seguinte expressão, como

um índice hepatossomatico (IHS) (ANDERSON &

GUTREUTER, 1989).
peso do fígado x I 0 0
IHS =
a

cpb

O índice alimentar (A) foi analisado através da seguinte expressão:

Peso do conteúdo estomacal
IA

x 100

=

O grau de desenvolvimento gonadal foi quantificado pelo índice
gonadossomático (IGS) calculado

mensalmente através da expressão

recomendada por ANDERSON & GUTREUTER (1989).

IGS =
a cpb

A época de desova foi determinada com base nas variações do IGS e
pelas frequências mensais dos indivíduos em cada estádio de maturidade sexual.

Para a estimativa do tamanho mínimo da

maturidade sexual os

exemplares machos e fêmeas foram grupados por classes de comprimento
padrão de 2cm e calculas as frequências de indivíduos maduros para cada
classe. O comprimento da maturidade sexual foi calculada de acordo a formula
recomendada por UDUPA (1986). Para a representação gráfica dos dados a
frequencia de adultos completamente maduros por classe de comprimento, foi
ajustada manualmente uma curva sigmoide. O comprimento em que 50% dos
adultos estiveram maturos foi considerado o comprimento da maturidade sexual.

Para observar a variação dos valores mensais dos índices biológicos
estimados foram graficadas as médias mensais com 95% de intervalos de
confiança.

Peso do conteúdo estomacal
IA

x 100

=

O grau de desenvolvimento gonadal foi quantificado pelo índice

gonadossomático (IGS) calculado

mensalmente através da expressão

recomendada por ANDERSON & GUTREUTER (1989).

IGS =
a cpb
A época d e desova foi determinada com base nas variações do 1GS e

pelas freqüências mensais dos indivíduos em cada estádio de maturidade sexual.
Para a estimativa do tamanho mínimo da

maturidade sexual os

exemplares machos e fêmeas foram grupados por classes de comprimento
padrão de 2cm e calculas as frequências de indivíduos maduros para cada
classe. O comprimento da maturidade sexual foi calculada de acordo a formula
recomendada por UDUPA (1986). Para a representação gráfica dos dados a
frequencia de adultos completamente maduros por classe de comprimento, foi
ajustada manualmente uma curva sigmoide. O comprimento em que 50% dos
adultos estiveram maturos foi considerado o comprimento da maturidade sexual.
Para observar a variação dos valores mensais dos índices biológicos
estimados foram graficadas as médias mensais com 95% de intervalos de
confiança.

Figura 1.I:
Exemplar de tambaqui C.macropomum

Figura 1.1:

Exemplar de tambaqui C.macropomum

Figura 1.2:
Area de estudo e localização dos pontos de coleta dos exemplares de C.
macropomum.

Figura 1.2:

Area de estudo e localização dos pontos d e coleta dos exemplares d e C.
macropomum.

Tabela I.I
Local, data e número de exemplares (N) de C. macropomum durante o período
de estudo.). ND = local não determinado.

LOCAL

RIO

DATA

N

~ago-~anauacá
Lago dos reis
ND
ND
Paraná do Ramo
Ati Paraná
ND
Novo Airão
ND
ND
Lago Janauaca
Manacapurú
Careiro
Terra Nova
Coari
Manacapurú
ND
Lago Jarí
Coari
Ilha de Marchantaria
Lago Puraquequara
Lago Janauacá
ND
LagoJanauacá
LagodoJanauacá
ND
L. Janauacá
ND
LagoJanauacá
Autazes
ND
Coari
Manacapurú
Careiro
ND
ND
TOTAL

Solimões
Solimões
Solimões
Purus
Solimões
Solimões
Japurá
rio Negro
Purus
Purus
Solimões
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Juruá
Purus
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Solimões
Solimões
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Solirnões
Solimões
Soiimões
rio Madeira
rio Negro
Solimões
Solirnóes
Solimões
Solirnões
Juruá

04-05-92

41

-

-

449

Tabela I .I
Local, data e número de exemplares (N) de C. rnacropornum durante o período
d e estudo.). ND = local não determinado.

RIO
Lago Janauacá
Solimões
Lago dos reis
Solimões
ND
Solimões
ND
Purus
Paraná do Ramo
Solimões
Ati Paraná
Solimões
ND
Japurá
Novo Airão
rio Negro
ND
Purus
ND
Purus
LagoJanauacá
Solimões
Manacapurú
Solimões
Careiro
Solimões
Terra Nova
Solimões
Coari
Solimões
Manacapurú
Solimões
ND
Juruá
Lago Jarí
Purus
Coari
Solimões
Ilha de Marchantaria Solimões
Lago Puraquequara Solimões
Lago Janauacá
Solimões
ND
Solimões
Lago Janauaca
Solirnões
Lago do Janauacá
Solimões
ND
Solimões
L. Janauacá
Solimões
ND
Solimões
LagoJanauacá
Solimões
Autazes
rio Madeira
ND
rio Negro
Coarí
Solimões
Manacapurú
Solimôes
Careiro
Solimões
ND
Solimões
ND
Juruá
TOTAL
LOCAL

DATA
04-05-92
01-06-92
01-07-92
07-08-92
14-09-92
15-09-92
13-10-92
14-11-92
15-11-92
12-12-92
30-01-93
24-01-93
24-01-93
24-01-93
24-01-93
28-02-93
20-03-93
20-03-93
09-02-93
17-02-93
19-02-93
22-03-93
21-03-93
02-04-93
14-04-93
07-04-93
14-04-93
18-04-93
27-04-93
10-05-93
21-05-93
15-05-93
13-05-93
15-05-93
05-06-93
02-07-93

N
41
31
25
20
20
O1
25
19
10
13
09
01
02
01
18
07
04
08
04
03
03
48
13
15
24
09
04

18
14
08
O1
09
12
04
02
03
449
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Figura 1.3:
Flutuações do nível do rio durante o período de estudo em Manaus (Rio Negro) e
em Tefé (Rio Solimões). Dados fornecidos pela capitania dos portos em Manaus
(PORTOBRAS)e pelo Projeto Mamirauá em Tefe.
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Figura 1.3:
Flutuações do nível do rio durante o período de estudo em Manaus (Rio Negro) e
em Tefé (Rio Solimões). Dados fornecidos pela capitania dos portos em Manaus

(PORTOBRAS)e pelo Projeto Mamiraua em Tefé.

1.3 RESULTADOS

2.3.1. CONVERSÃODE MEDIDAS

Na Tabela 1.2 apresentamos as equações que descrevem a relação
entre as medidas de comprimento e de peso:
Tabela 1.2

Dados das relações entre os comprimentos e os pesos de C. macropomum. N =
número de exemplares, AX = amplitude da variável independente, Ct=
comprimento total, Cp = comprimento padrão Cf = comprimento furcal; Pt = peso
total, Pev = peso eviscerado, r = coeficiente de correlação.

Pev = 56,42 + 0,886 Pt

I ,18-285

.

0,998

436

1.3 RESULTADOS

2.3.3. CONVERSÃO DE MEDIDAS

Na Tabela 1.2 apresentamos as equações que descrevem a relação
entre as medidas de comprimento e de peso:

Tabela 1.2
Dados das relações entre os comprimentos e os pesos de C. macropomum. N =
numero de exemplares, AX = amplitude da variável independente, Ct=
comprimento total, Cp = comprimento padrão Cf = comprimento furcal; Pt = peso
total, Pev = peso eviscerado, r = coeficiente de correlação.

Pt = -49,409 + 1,125Pev 1,04-240
Pev = 56,42 + 0,886 Pt

1,18-285

0,998

436

. 0,998

436

1.3.2 PROPORÇÃO ENTRE SEXOS
A análise do total de peixes mostrou uma ligeira predominância numérica

de fêmeas em relação aos machos (Tabela 1.3). O teste qui quadrado aplicado
as freqüências absolutas por classes de comprimento revelou que não existem
diferenças 'significativas entre machos e fêmeas (Tabela 1.3) aceitando-se a
hipótese de que a proporção entre sexos é de 1:l. O teste t aplicado aos dados
de frequência de comprimento revelou que existem diferenças significativas do
comprimento padrão entre machos e fêmeas t = -2.508 (P = 0,013, < 0.05) gl =
236 sendo os comprimentos das fêmeas maiores do que dos machos.
Tabela 1.3
Valores absolutos da frequência de machos e fêmeas, resultados do teste qui
quadrado e comprimentos médios (Cmd) por classe de comprimento padrão de
C. macropomum.

CLASSES

Como. Padrao

550-599
600-649
650-699
700-749
750-799
800-849
850-899

TOTAL

MACHOS
N

F~MEAS

N

N
TOT

qui
ciuad

Cmed Cmed

1.3.2 PROPORÇÃO ENTRE SEXOS

A analise do total de peixes mostrou uma ligeira predominância numérica

de fêmeas em rela~ãoaos machos (Tabela 1.3). O teste qui quadrado aplicado
as frequências absolutas por classes d e comprimento revelou que não existem
diferenças 'significativas entre machos e fêmeas (Tabela 1.3) aceitando-se a
hipótese de que a proporção entre sexos é de 1:l. O teste t aplicado aos dados
de frequência de comprimento revelou que existem diferenças significativas do
comprimento padrão entre machos e fêmeas t = -2.508 (P = 0,013, 0.05) 91 =
236 sendo os comprimentos das fêmeas maiores do que dos machos.
Tabela I .3

Valores absolutos da frequência de machos e fêmeas, resultados do teste qui
quadrado e comprimentos médios (Cmed)por classe de comprimento padrão d e
C. macropomum.
CLASSES
MACHOS
Corn~.Padrão
N

350-399
400-449
450-499
500-549
550-599
600-649
650-699
700-749
750-799
800-849
850-899
TOTAL

F~MEAS

N

N

TOT

qui
auad

Cmed Cmed

A relação peso eviscerado/comprimento padrão para 437 exemplares de

C. macropomum

foi calculada. Os valores de a, b e os coeficientes de

correlação para o total de exemplares, para as fêmeas, para os machos, e para
os exemplares com sexo indeterminado, podem ser observados na Tabela 1.4. A
relação entre peso e comprimento para o tambaqui é descrita pelas seguintes
equações:

P
, machos

= 6,9 . 10 " . Cp 2 . a m

P,
,fêmeas

= 0.00013 . Cp 2.T715

P,
indet

= 3.6 . 10 -5 . Cp 2.9978

P,

= 5.8 . 10-= . Cp '.'O4

total

Ta bela 1.4
Coeficientes da regressão do In do peso eviscerado e In do comprimento padrão
com seus respectivos níveis de significância.

In a

b

t

Fêmeas

-9,5819

2,8773

0.6123

P>O,OOI

Machos

-8,9492

2,7715

5.2212

P

Indet.

-10,223

2,9978

1.6479

P>O,OOl

Total

-9,762

2,904

14.0718

P

Sexo

P

0,001"

0,001-

b ***significativamente diferente de 3

O teste "t" mostrou que o coeficiente da regressão da relação peso
eviscerado / comprimento padrão foi significativamente menor que 3 para os
machos e para o total dos exemplares (Pc0.001) indicando crescimento
alométrico. Nas fêmeas e nos exemplares com sexo indeterminado o coeficiente

A relação peso eviscerado/comprimento padrão para 437 exemplares d e
C. macropomum

foi calculada. Os valores de a, I, e os coeficientes de

correlação para o total de exemplares, para a s fêmeas, para os machos, e para
os exemplares com sexo indeterminado, podem ser observados na Tabela 1.4. A
relação entre peso e comprimento para o tambaqui é descrita pelas seguintes
equações:
P
,

r

machos = 6,9 . 10 '5 . Cp 2.8773

P,
fêmeas = 0.00013 . Cp 2+n'5
P,indetP, total

- = 3.6 . A O q 5 . Cp 2.9978
= 5.8 . 1

. Cp 2.904

Tabela 1.4

Coeficientes da regressão do In do peso eviscerado e In do comprimento padrão
com seus respectivos níveis de significância.

In a

b

t

Fêmeas

-9,5819

2,8773

0.6123

P>O,OOI

Machos

-8,9492

2,7715

5.221 2

P

Indet.

-10,223

2,9978

'I .6479

P > 0,001

Total

-9,762

2,904

14.0718

P

Sexo

P

0,001""

0,001-

b ***significativamentediferente de 3

O teste "t" mostrou que o coeficiente da regressão da relação peso

eviscerado / comprimento padrão foi significativamente menor que 3 para os
machos e para o total dos exemplares (P<0.001) indicando crescimento
alométrico. Nas fêmeas e nos exemplares com sexo indeterminado o coeficiente

da regressão não foi significativamente diferente de 3 (P>0,001), indicando
crescimento isométrico nestes exemplares.

Na Tabela 1.5 observam-se os dados das regressões aplicadas aos dados
logaritrnizados do peso eviscerado e comprimento padrão para sexos separados,
indivíduos indeterminados e o total de peixes. A figura 1.4 descreve o
crescimento alométrico da espécie e na figura 1.5 o ajuste linear pelo método
dos mínimos quadrados.

Tabela 1.5
Dados das regressões entre In do peso eviscerado e In do comprimento padrão
de exemplares de C. macropomum durante o período de estudo. N = numero de
exemplares, AX = amplitude da variável independente (comprimento padrão), b =
valor do coeficiente de regressão, Ina = valor em In da constante de regressão, r

= coeficiente de correlação.

Sexo

AX (mm)

b

In a

r

N

Fêmeas

348 - 877

2,8773

-9,5872

0,9859

116

Machos

344-775

2,7715

-8,9492

0,9860

117

Indeterm

34 - 357

2,9977

-10,223

0,9968

192

F+M+I

34 - 877

2,9039

-9,7624

0,9988

437

da regressão não foi significativamente diferente de 3 (P>0,001), indicando
crescimento isométrico nestes exemplares.

Na Tabela 1.5 observam-se os dados das regressões aplicadas aos dados
logaritmizados do peso eviscerado e comprimento padrão para sexos separados,
indivíduos indeterminados e o total de peixes. A figura 1.4 descreve o
crescimento alométrico da espécie e na figura 1.5 o ajuste linear pelo método
dos mínimos quadrados.

Tabela d.5
Dados das regressões entre In do peso eviscerado e In do comprimento padrão
de exemplares de C. macropomum durante o período de estudo. N = número de
exemplares, AX = amplitude da variável independente (comprimento padrão), b =
valor do coeficiente de regressão, Ina = valor em In da constante de regressão, r

= coeficiente de correlação.

Sexo

AX (mm)

b

In a

r

N

Fêmeas

348 - 877

2,8773

-9,5872

0,9859

116

Machos

344 - 775

2,771 5

-8,9492

0,9860

117

Indeterm

34-357

2,9977

-10,223

0,9968

192

F+M+I

34 - 877

2,9039

-9,7624

0,9988

437
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Figura 1.4:
Diagrama de dispersa0 e curva ajustada aos dados de peso eviscerado e
comprimento padrão de 437 exemplares de C. macropomum.
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Figura I.4:
Diagrama de dispersão e curva ajustada aos dados de peso eviscerado e
comprimento padrão de 437 exemplares de C. macmpomum.
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Ygura 1.5:
ijuste da reta de regressão para os dados logaritmizados de peso eviscerado e
:omprimento padrao de 437 exemplares de Colossoma macropomum.
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Figura 1.5:
Ajuste da reta d e regressão para os dados logaritmizados d e peso eviscerado e
comprimento padrão de 437 exemplares d e Colossoma macropomum.
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1.3.4 ~NDICEDE CONDIÇAO (Ks)

Existiram variações nos valores médios mensais do índice de condição de
C. macropomum durante o perlodo de maio de 1992 a julho de 1993, Menores
valores foram encontrados nos meses de agosto e outubro durante a vazante e
seca e os maiores valores corresponderam aos meses novembro e maio durante
a seca e cheia. Entre os meses de maio e agosto de 1992 durante a vazante
houve tiutuapo dos valores do fator de condição. A partir de janeiro na enchente.
os valores aumentaram progressivamente ate alcançar o máximo no mês de maio

(Fig. 1.6).

90
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Figura 1.6:

fndice de condição para o total de exemplares de C. macrupornum e flutuações
mensais do ciclo hidrológico. Valores médios, limites de confiança de 95% e
tamanho da amostra.
Nos machos, houve diminuição dos valores médios na enchente e
aumento na cheia enquanto que nas fêmeas os valores aumentaram
progressivamenteconforme a elevaçáo do nível da água (Figs. 1.7 e 1.8).

Os valores do índice de condição também variaram de acordo com o
tamanho dos exemplares. Nos exemplares da classe de 50 mm o índice de
condição foi menor do que das demais classes. Houve queda nos valores nas
classes de 300, 350 e 600 mm de comprimento padrão (Fig. 1.9).
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Figura 1.7:

índice de condição para exemplares machos de C. macropomum e flutuações
mensais do ciclo hidrológico. Valores médios com 95% de limites de confiança e
tamanho da amostra.

Os valores do índice de condição também variaram de acordo com o

tamanho dos exemplares. Nos exemplares da classe de 50 mm o índice de
condição foi menor do que das demais classes. Houve queda nos valores nas
classes de 300, 350 e 600 mm de comprimento padrão (Fig. 1.9).
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Figura 1.7:
lndice de condição para exemplares machos de C. macropomum e flutuações
mensais do ciclo hidrológico. Valores médios com 95% de limites de confiança e
tamanho da amostra.
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Figura 1.8 :
índice de condição para exemplares fêmeas de C. macropomum e flutuaçóes
mensais do ciclo hidrológico. Valores médios com 95% de limites de confiança e
tamanho da amostra.
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Figura 1.9:

lndice de condição de C. macropomum por classe de comprimento padrão para
todos os exemplares. Valores médios mensais com 95% de limites de
desconfiança tamanho da amostra.
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Figura 1.8 :
índice de condição para exemplares fêmeas de C. macropomum e flutuações
mensais do ciclo hidrológico. Valores médios com 95% de limites de confiança e
tamanho da amostra.
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Figura 1.9:
Indice de condição de C. macropomum por classe de comprimento padrão para
todos os exemplares. Valores médios mensais com 95% de limites de
desconfiança tamanho da amostra.

I.3.5 ~NDICEALIMENTAR (IA)
O índice alimentar variou de acordo com o comprimento do peixe. Nos

peixes menores até a classe de comprimento de 350mm os valores foram
maiores indicando que os peixes se alimentam mais durante este período. Nas
classes de comprimento a partir de 400mm, os valores foram menores(Fig. 1.10).
De julho a dezembro durante a vazante e seca foram encontrados os
valores mais baixos do IA , indicando que a espécie nesta época passa a se
alimentar menos. De fevereiro a junho os valores do índice alimentar foram mais
altos indicando um período de alimentação mais intensa. (Fig. 11.I).
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Figura 1.I
0:
índice alimentar de C. macropomum para o total de exemplares por classe de
comprimento padrão. Valores médios com 95% de intervalos de confiança e
número de exemplares.

I.3.5 ~ N D I C E
ALIMENTAR (IA)

O indice alimentar variou d e acordo com o comprimento do peixe. Nos

peixes menores até a classe d e comprimento de 350mm os valores foram
maiores indicando que os peixes se alimentam mais durante este período. Nas
0).
classes de comprimento a partir d e 400mm, os valores foram menores(Fig. I.I

De julho a dezembro durante a vazante e seca foram encontrados os

valores mais baixos do IA , indicando que a espécie nesta época passa a se
alimentar menos. D e fevereiro a junho os valores do índice alimentar foram mais
altos indicando um período d e alimentação mais intensa. (fig. 11.I).
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Figura 1.10:

índice alimentar de C. macropomum para o total d e exemplares por classe d e
comprimento padrão. Valores médios com 95% de intervalos de confiança e
número d e exemplares.
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Figura 1.11:
Indice alimentar para o total de exemplares de C. macropomum e fiutuações do
nível da água. Valores médios com 95% de intervalo de confiança e número de
exemplares.

Peixes sem acúmulo de gordura cavitaria (grau 0 , foram encontrados no
mês de outubro, durante o período de seca. Poucos depósitos de gordura (grau
l ) , ocorreram durante a enchente e cheia. Moderados depósitos de gordura
ocorreram durante a vazante, seca e enchente. Abundante depósito de gordura
cavitária (grau 3) foram mais frequentes na seca e cheia (Fig. 1.12).

O acúmulo de gordura na cavidade abdominal varia aolongo do
desenvolvimento da espécie. Nas classes de comprimento inferiores a 500mm
houve maior ocorrência de peixes sem (0) ou com escassos (1) depósitos de
gordura cavitária. A partir da classe de 550 mrn houve incremento do acumulo de
gordura cavitária (grau 2) tendo sido registrado peixes com abundante gordura
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Figura 1.11:
índice alimentar para o total d e exemplares d e C. macropomum e fiutuações d o
nível d a água. Valores médios com 95% d e intervalo d e confiança e número d e
exemplares.

Peixes s e m acúmulo d e gordura cavitária (grau 0, foram encontrados no
mês d e outubro, durante o período d e seca. Poucos depósitos d e gordura (grau
I), ocorreram durante a enchente e cheia. Moderados depósitos d e gordura
ocorreram durante a vazante, seca e enchente. Abundante depósito d e gordura
cavitária (grau 3) foram mais frequentes na seca e cheia (Fig. 1.12).
O acúmulo d e gordura na cavidade abdominal varia aolongo do

desenvolvimento da espécie. Nas classes d e comprimento inferiores a 500mm
houve maior ocorrencia d e peixes s e m (0) ou com e s c a s s o s (1) depósitos d e
gordura cavitária. A partir d a classe d e 550 mm houve incremento d o acúmulo d e
gordura cavitária (grau 2) tendo sido registrado peixes com abundante gordura

cavitária (grau 3). somente nas classes superiores a 500 mm de comprimento
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Figura 1.12:

Valores médios mensais do acúmulo de gordura na cavidade abdominal de C.

macmpomum e oscilações do nível da água. O = sem acumulo de gordura. 1 =
com pouco acúmulo de gordura, 2 = moderado e 3 = abundante. Os números
dentro do gráfico representam o número de exemplares.

cavitária (grau 3), somente n a s classes superiores a 500 mm d e comprimento
3).
padrão (Fig.1.I
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Valores médios mensais do acúmulo d e gordura na cavidade abdominal d e C.
macropomum e oscilações do nível d a água. O = s e m acúmulo d e gordura. 1 =

com pouco acúmulo d e gordura, 2 = moderado e 3 = abundante. O s números
dentro d o gráfico representam o número d e exemplares.
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Figura 1.13:
Valores médios mensais do acúmulo de gordura na cavidade abdominal de C.

macropomum por classe de comprimento padrão. O = sem. 1 = pouco, 2 =
moderado, 3 = abundante.
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Figura 1.13:
Valores médios mensais d o acúmulo d e gordura na cavidade abdominal d e C.
macropomum por classe d e comprimento padrão. O = sem, 1 = pouco, 2 =

moderado, 3 = abundante.

Valores baixos do IHS foram encontrados de agosto a novembro e o
mínimo foi em dezembro. Em janeiro. o IHS subiu subitamente e a partir de
fevereiro ocorreram oscilaçdes deste fator (Fig. 1.14)

. Nos machos, os valores

foram semelhantes porém houve um aumento no mês de janeiro com queda
súbita em fevereiro e posteriormente um aumento progressivo conforme a
elevaç50 do nível da água (Fig. 1.15a). As fêmeas apresentaram similar padrão
de varia@o, porém, de janeiro a março os valores se mantiveram quase
constantes aumetando de março para abril, durante a cheia (Fig. 1.15b)
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Figura 1.14:
índice hepatossomático de para o total de exemplares C. macropomum e
ffutuaçdesdo nível da água. Valores d d i o s com 95% de limites de confiança e
número de exemplares.
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Valores mais baixos foram encontrados nas classes de

comprimento

padrão entre 350 e 500mm e os maior valor ocorreu na classe de 850 mm (Fig.

Figura. 1.16
índice hepatossomático por classes de 50mm de comprimento padrão de C.

macropomum. Valores médios com 95% de intervalos de confiança e número de
exemplares.

Maiores valores do IGS foram encontrados nos meses de setembro e
janeiro. O teste Kruskal - wallis aplicado aos valores médios do IGS revelou a
existência de diferenças significativas entre os meses de setembro I outubro e
janeiro I fevereiro H = 48.76, gl = 10, P < 0.001. Estes resultados sugerem que o
período reprodutivo da espécie é de setembro a fevereiro ocorrendo desovas
entre os meses de setembro/outubro, e janeiroifevereiro (Fig. 1.17).
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figura. 1.16

índice hepatossomático por classes de 50mm d e comprimento padrão d e C.
macropomum. Valores médios com 95% d e intervalos de confiança e numero d e
exemplares.

Maiores valores do IGS foram encontrados nos meses d e setembro e
janeiro. O teste Kruskal - wallis aplicado aos valores médios do IGS revelou a
existência de diferenças significativas entre os meses d e setembro I outubro e
janeiro / fevereiro H = 48.76. gl = 10. P 0.001. Estes resultados sugerem que o
período reprodutivo da espécie é de setembro a fevereiro ocorrendo desovas
entre os meses de seternbro/outubro, e janeiro/fevereiro (Fig. 1.17).
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Figura 1.17:

índice gonadossomático para exemplares machos e fêmeas de C. macropomum.
Valores médios com 95% de intervalo de confiança e número de exemplares.
Maiores frequências de gonadas em maturação (estádio II) foram
encontradas nos meses de agosto, outubro e dezembro. Gônadas maduras
(estádio III), foram mais frequentes nos meses de setembro e novembro. Em
novembro e fevereiro ocorreram as maiores frequências de gônadas esvaziadas
(estádios IV e V ) (Fig.

1.19). Estes resultados confirmam que o período

reprodutivo da espécie se estende de setembro a fevereiro e a ocorrência de
desovas de setembro para outubro e de janeiro para fevereiro.
Como as amostras de setembro a dezembro foram coletadas mais
próximas a Tefé, achamos conveniente interpretar este resultado considerando o
ciclo hidrológico em Tefé. Assim, analisando a variação diária do nível da água
entre os meses em que houve uma queda súbita dos valores do IGS, o qual
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Figura 1.47:

índice gonadossomático para exemplares machos e fêmeas de C. macropomum.
Valores médios com 95% de intervalo de confiança e número de exemplares.
Maiores frequências de gõnadas em maturação (estádio II) foram
encontradas nos meses de agosto, outubro e dezembro. Gônadas maduras
(estádio III), foram mais frequentes nos meses de setembro e novembro. Em
novembro e fevereiro ocorreram as maiores frequências de gônadas esvaziadas
(estádios IV e V ) (Fig.

1.19). Estes resultados confirmam que o período

reprodutivo da espécie se estende de setembro a fevereiro e a ocorrência de
desovas de setembro para outubro e de janeiro para fevereiro.
Como as amostras de setembro a dezembro foram coletadas mais
próximas a Tefe, achamos conveniente interpretar este resultado considerando o
ciclo tiidrológico em Tefé. Assim, analisando a variação diária do nível da água
entre os meses em que houve uma queda súbita dos valores do IGS, o qual

indica que houve desova, observamos que coincidiu com o repiquete1 da água
(Fig. 1.20)
Como as amostras de janeiro e fevereiro foram coletadas na área próxima
de Manaus, estas foram relacionadas com a flutuação do nivel da água em
Manaus (Rio Negro). Nesta área verificamos que o repiquete não foi muito
evidente. Infelizmente não contamos com dados do nível do rio Solimões próximo
a Manaus, onde os repiquetes possivelmente são mais pronunciados.
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Figura I.I
8:
Valores médios mensais dos diferentes estádios de maturidade sexual de C.
macropomum .
1

Termo regional utilizado para nomear um estacio~amento,descida e elevação súbita do nivel da água
durante a enchente (Fig. 1.19).
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figura 1.19:
lndice gonadossomático mensal de C. macropomum e flutuações diárias do nível
da água em Tefé e Manaus durante o período reprodutivo.
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Figura 1.19:

índice gonadossomático mensal d e C. macropomum e fiutuações diárias d o nível
d a água e m Tefé e Manaus durante o período reprodutivo.

I.3.9 COMPRIMENTO DA MATURIDADE SEXUAL

Aplicando a formula de Spearman-Karber in: UDUPA (1986), o tamanho a
maturidade sexual do tambaqui foi de 66.69- cm. Na figura 1.20 está graficada a
frequencia de ocorrência dos exemplares adultos de tambaqui, por classe de
comprimento padrão. O comprimento em que 50% dos adultos estão na fase de
maturação da gônadas (L,

50); foi na classe de 60 cm que coincide com os

resultados encontrados utilizando a formula de UDUPA (1986). o comprimento
padrão médio no qual 100% da população adulta (L, 100) foi de 76 cm.

34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86
COMPRIMENTO PADRAO (Cm)

Figura 1.20:

Distribuição da freqüência relativa acumulada dos adultos (machos e fêmeas) de
C. macropomum por classe de comprimento padrão.
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Aplicando a formula de Spearman-Karber in: UDUPA (1986), o tamanho a
maturidade sexual do tambaqui foi de 6Q:69- cm. Na figura 1.20 está graficada a
frequencia de ocorrência dos exemplares adultos de tambaqui, por classe de
comprimento padrão. O comprimento em que 50% dos adultos estão na fase de
maturação da gônadas (L,

50); foi na classe de 6 6 c m que coincide com os

resultados encontrados utilizando a formula de UDUPA (1986). o comprimento
padrão médio no qual 100% da população adulta (L, 100) foi de 76 cm.
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Figura 1.20:
Distribuição da freqüência relativa acumulada dos adultos (machos e fêmeas) de
C. macropomum por classe de comprimento padrão.

A Amazônia conta com uma área de várzea de 180.360 km2 (BAYLEY &
PETRERE, 1989) que são periodicamente inundadas conforme as oscilações do
nível das águas. Essas oscilações, que podem alcançar até 15 m dependendo da
área geográfica, favorecem ao desenvolvimento de mudanças físicas e químicas
no ambiente. Estas mudanças contribuíram para a evolução de mecanismos
biológicos que permitem uma alta reciclagem de nutrientes e produtividade
biológica (JUNK & WELCOME, 1990; JUNK et al. 1989; GOULDING, 1980); .As
áreas alagáveis se tornaram locais altamente produtivos, proporcionando grande
contribuição para a cadeia alimentar aquática.
Os peixes, ao longo do seu processo evolutivo, se adaptaram a
sazonalidade do meio, tendo desenvolvido adaptações morfológicas, anatômicas,
fisiológicas e comportamentais (BRAUM & JUNK, 1982; SAINT-PAUL &
SOARES, 1988; SOARES, 1993; VAL & ALMEIDA-VAL, 1995, FERNANDES, no
prelo) para explorar de forma eficiente os diferentes habitats disponíveis. Assim,
o desempenho das funções essenciais durante o ciclo de vida tais como
crescimento, reprodução e alimentação, estão intimamente ligadas as variações
existentes no sistema (JUNK & WELCOME, 1990). O tambaqui C. macropomum

é uma espécie bem sucedida nos ambientes de várzea, sendo um recurso muito
importante que sustenta grande parte da economia local.
De acordo com nossos resultados, o tambaqui se encontra na natureza
numa proporção sexual de 1:l que coincide com os resultados encontrados para
esta espécie por ISAAC et al. (no prelo) e VIEIRA (1996). Os comprimentos
maiores alcançados pelas fêmeas pode ser devido a um crescimento diferencial
em que as fêmeas alcançam maiores tamanhos y a existência de seletividade do
aparelho de pesca. Conforme citado por ISAAC et al. (no prelo),

maior

crescimento das fêmeas pode ser uma estratégia para o aumento da fecundidade
da população.
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A Amazônia conta com uma área de várzea de 180.360 km2 (BAYLEY &
PETRERE, 1989) que são periodicamente inundadas conforme as oscilações do
nível das águas. Essas oscilações, que podem alcançar até 15 m dependendo da
área geográfica, favorecem ao desenvolvimento de mudanças físicas e químicas
no ambiente. Estas mudanças contribuíram para a evolução de mecanismos
biológicos que permitem uma alta reciclagem de nutrientes e produtividade
biológica (JUNK & WELCOME, 1990; JUNK et al. 1989; GOULDING, 1980); .As
áreas alagáveis se tornaram locais altamente produtivos, proporcionando grande
contribuição para a cadeia alimentar aquática.
Os peixes, ao longo do seu processo evolutivo, se adaptaram a
sazonalidade do meio, tendo desenvolvido adaptações morfológicas, anatômicas,
fisiológicas e comportamentais (BRAUM & JUNK, 1982; SAINT-PAUL &
SOARES, 1988; SOARES, 1993; VAL & ALMEIDA-VAL, 1995, FERNANDES, no
prelo) para explorar de forma eficiente os diferentes habitats disponíveis. Assim,
o desempenho das funções essenciais durante o ciclo de vida tais como
crescimento, reprodução e alimentação, estão intimamente ligadas as variações
existentes no sistema (JUNK & WELCOME, 1990). O tarnbaqui C. macropomum

é uma espécie bem sucedida nos ambientes de várzea, sendo um recurso muito
importante que sustenta grande parte da economia local.
De acordo com nossos resultados, o tambaqui se encontra na natureza
numa proporção sexual de 1:l que coincide com os resultados encontrados para
esta especie por ISAAC et ai. (no prelo) e V1EIFüi (1996). Os comprimentos
maiores alcançados pelas fêmeas pode ser devido a um crescimento diferencial
em que as fêmeas alcançam maiores tamanhos y a existência de seletividade do
aparelho de pesca. Conforme citado por ISAAC et al. (no prelo),

maior

crescimento das fêmeas pode ser uma estratégia para o aumento da fecundidade
da população.

O valor de b da relação peso 1 comprimento para o total de exemplares foi
significativamente diferente de 3 o que representa um crescimento alométrico.
Este resultado é semelhante a aquele encontrado por ISAAC et al. (no prelo) e
diferem daquele encontrado por COSTA et al.

(1996). As diferênças

possivelmente sejam por que neste trabalho foi utilizado o peso eviscerado.
As mudanças biológicas e comportamentais durante o ciclo de vida do
tambaqui estão refletidas nos valores dos índices biológicos. O fator de condição
apresentou valores mais baixos no fim da vazante, alto na seca evoluindo
progressivamente durante a enchente e cheia. Isto significa que fisiologicamente
esta espécie deve ter passado por períodos de estresse durante a vazante e
seca, o que é completamente compatível com seu ciclo de vida, pois, durante
esta época o espaço é reduzido, a disponibilidade de alimentos alóctones e
escassa e os adultos realizam suas migrações reprodutivas. Tudo isto pode
causar um estresse fisiológico durante a vazante e seca influenciando no grau de
bem estar do peixe.
O índice alimentar teve os valores mais elevados nas primeiras fases do
desenvolvimento até aproximadamente 150 mm. Isto sugere que os exemplares
jovens que foram coletados nas áreas de várzea se alimentam intensamente
nestes locais onde segundo ROBERTSON & HARDY (1984), existe maior
disponibilidde de zooplancton. Nas classes superiores a 400 mm, os itens
predominantes foram os frutos e sementes. De acordo com a análise do conteúdo
estomacal realizado por MOURA (1996), o item predominante até 400 mm de
comprimento padrão foi o zooplâncton que concorda com o trabalho de
GOULDING & CARVALHO (1982). MOREIRA (1997), encontrou que mais de
100 espécies de áwores e arbustos das áreas de várzea contribuem para a
alimentação do tambaqui, confirmando assim, a grande dependência desta
espécie a floresta inundada.
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esta época o espaço é reduzido, a disponibilidade de alimentos alóctones é
escassa e os adultos realizam suas migrações reprodutivas. Tudo isto pode
causar um estresse fisiológico durante a vazante e seca influenciando no grau de
bem estar do peixe.
O índice alimentar teve os valores mais elevados nas primeiras fases do
desenvolvimento até aproximadamente 150 mm. Isto sugere que os exemplares
jovens que foram coletados nas áreas de várzea se alimentam intensamente
nestes locais onde segundo ROBERTSON & HARDY (1984), existe maior
disponibilidde de zooplancton. Nas classes superiores a 400 mm, os itens
predominantes foram os frutos e sementes. De acordo com a análise do conteúdo
estomacal realizado por MOURA (1996), o item predominante até 400 mm de
comprimento padrão foi o zooplâncton que concorda com o trabalho de
GOULDING & CARVALHO (1982). MOREIRA (1997), encontrou que mais de
100 espécies de árvores e arbustos das áreas de várzea contribuem para a
alimentação do tambaqui, confirmando assim, a grande dependência desta
espécie a floresta inundada.

Machos e fêmeas apresentaram índices alimentares baixos durante a
vazante e seca, indicando que neste período os peixes se alimentam pouco ou
param de se alimentar. Isto é explicável por que neste período os jovens se
encontram nos lagos de várzea onde a oferta alimentar e é baixa e as
densidades de peixes altas. Por outro lado, durante a vazante e seca, como
referido por GOULDING & CARVALHO (1982)' os peixes adultos realizam
migrações ascendentes no rio e param de se alimentar, consumindo unicamente
as reservas de energia acumuladas durante as épocas de enchente e cheia.
Segundo WOOTTON (1989), nas primeiras fases do desenvolvimento, a
energia ingerida pelos peixes está mais direcionada para a manutenção e
crescimento linear, restando pouca energia para acumulo de reservas em forma
de gordura cavitária. Isto explica a escassez no acúmulo de gordura cavitária nas
primeiras etapas do desenvolvimento do tambaqui, até aproximadamente 400 mm
de comprimento padrão.
O acúmulo de gordura cavitária torna-se maior a medida que a espécie

cresce. A maioria dos exemplares apresentaram pouco acúmulo de gordura na
cavidade abdominal no fim da vazante e durante a enchente. Isto pode ser
atribuído a predominância de peixes jovens que não acumulam gordura devido a
que se encontram em fase de crescimento acelerado. Incremento do acumulo de
gordura na cavidade abdominal foram encontrados em peixes a partir de 550 mm.
Estes peixes armazenaram reservas provindas da sua abundante alimentação
nas épocas de enchente e cheia, para serem utilizadas nas épocas de escassez
de alimentos durante a seca.
O acumulo de reservas, seja em forma de gordura cavitária ou, reserva de
glicogênio no fígado, parecem balancear a fase de escassa alimentação durante
a seca ou durante as migrações reprodutivas.

Segundo JUNK (1985), espécies migratórias acumulam grande quantidade
de gordura em várias partes do corpo, enquanto que espécies não migratórias
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Machos e femeas apresentaram índices alimentares baixos durante a
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crescimento linear, restando pouca energia para acúmulo de reservas em forma
de gordura cavitária. Isto explica a escassez no acúmulo de gordura cavitária nas
primeiras etapas do desenvolvimento do tambaqui, ate aproximadamente 400 mm
de comprimento padrão.
/
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cavidade abdominal no fim da vazante e durante a enchente. Isto pode ser
atribuído a predominância de peixes jovens que não acumulam gordura devido a
que se encontram em fase de crescimento acelerado. Incremento do acúmulo de
gordura na cavidade abdominal foram encontrados em peixes a partir de 550 mm.
Estes peixes armazenaram reservas provindas da sua abundante alimentaçao
nas épocas de enchente e cheia, para serem utilizadas nas épocas de escassez
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O acúmulo de reservas, seja em forma de gordura cavitária ou, reserva de

glicogênio no fígado, parecem balancear a fase de escassa alimentação durante
a seca ou durante as migrações reprodutivas.

Segundo JUNK (1985),espécies migratórias acumulam grande quantidade
de gordura em várias partes do corpo, enquanto que espécies não migratórias
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mostram pouca ou nenhuma sazonalidade na estocagem de gorduras. Para este
autor a estocagem de gordura está relacionada com os requerimentos de energia
das espécies sendo considerada como uma estratégia bem sucedida, pela qual
muitas espécies de peixes amazônicos sobrevivem as drásticas mudanças
ambientais resultante das flutuações do nível da água, como foi observado par o

C. rnacropomum.
Valores baixos do índice hepatossomático foram encontrados tanto em
machos como em fêmeas durante a vazante e seca sendo que o valor mais
baixo foi em dezembro. Este resultado é semelhante a aquele encontrado por
SAINT-PAUL (1984) para exemplares jovens de tambaqui coletados no lago
Manaquiri. Os baixos valores encontrados nos machos e fêmeas em dezembro
podem ser devido a utilização de reservas acumuladas em forma de glicogênio
no figado para suprir os requerimentos energêticos durante a época de
reprodução.
WINEMILLER (1989), identificou três tipos de estratégias reprodutivas
para os peixes da várzea da Venezuela: sazonal, em equilíbrio e oportunista.
Segundo este autor, as espécies com reprodução sazonal tem adaptações as
mudanças do nível do rio e ao regime anual de chuvas. Estas são detritivoras ou
ingerem alimentos de origem alóctone como frutos folhas ou insetos, possuem
alta fecundidade, tem ovos pequenos e não apresentam cuidado a prole.
De acordo com estas estratégias reprodutivas,

ISAAC
et al. (no prelo)

classificaram o tambaqui como uma espécie com estratégia reprodutiva sazonal,
com desova total sincrónica, adaptada ao regime hidrológico e de precipitação.
Segundo estes autores, a época da desova do tambaqui ocorre no início da
inundação (dezembro a março).
VIEIRA (1996), num estudo sobre a biologia reprodutiva do tambaqui
encontrou que esta espécie tem desova total e desenvolvimento ovocitário
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classificaram o tambaqui como uma espécie com estratégia reprodutiva sazonal,
com desova total sincrónica, adaptada ao regime hidrológico e de precipitação.
Segundo estes autores, a época da desova do tambaqui ocorre no início da
inundação (dezembro a março).
VIEIRA (1996), num estudo sobre a biologia reprodutiva do tambaqui
encontrou que esta espécie tem desova total e desenvolvimento ovocitário

sincrônico em dois grupos, tendo sido evidenciados dois grupos de ovócitos nos
ovários das fêmeas maduras. Aqueles do estoque de reserva e os que serão
eliminados na desova. Esta autora conclui que o tambaqui é uma espécie que
apresenta desova total.

A análise do índice gonadossómático realizado neste trabalho e a variação
mensal dos diferentes estádios de maturidade sexual revelaram que o período
reprodutivo do tambaqui na área de estudo é de setembro a fevereiro, existindo
quedas sucessivas nos valores do IGS entre estes meses.
As quedas súbitas nos valores de IGS poderiam refletir um período de
reprodução fracionado ou diferenças geográficas na desova já que as amostras
procedem de diferentes locais da bacia (área de Tefé e área de Manaus).
Considerando que o tambaqui é uma

espécie que apresenta desova total

podemos sugerir que a desova da população seja sincrónica com as flutuações
do nível da água e com os "repiquetes". De acordo com a sabedoria popular, os
repiquetes são eventos ecológicos de grande importância que agem como
estímulos para a desova dos peixes. Os nossos dados indicam que os picos de
desova do tambaqui coincidiram com os repiquetes. Isto pode ser uma estratégia
para garantir o suprimento de

alimento dos peixes pequenos nas áreas

recentemente inundadas e para assegurar a preservação da espécie.
De acordo com nossos dados e a literatura revisada o ciclo de vida do
tambaqui apresenta um padrão complexo e com diversas fases. Ao que tudo
r

indica, o Colossoma

macropomum desova nos rios de água branca. GOULDING

& CARVALHO (1882) referem como possível área de desova os "grassy levees"
que são inundados com a subida das águas

Porém, COSTA et a1.(1996)

sugerem que a desova seja nas áreas de "pauzadas" que existem ao longo dos
rios de água branca. Os ovos e larvas são carreados pela correnteza rio abaixo,
,
I

e as larvas entram nas áreas de várzea adjacentes ao rio principal de água
.
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Porem, COSTA et a1.(1996)

sugerem que a desova seja nas áreas de "pauzadas" que existem ao longo dos
rios de água branca. Os ovos e larvas sáo carreados pela correnteza rio abaixo,

e as larvas entram nas áreas de várzea adjacentes ao rio principal de água

branca. Nestes locais os peixes são criados e passam seus primeiros estágios de
vida.
Neste estudo, peixes entre 13 e 150 mm de comprimento padrão foram
encontrados exclusivamente nos capins marginais (enraizados e flutuantes)
localizados nas margens dos rios de água branca, em ressacas3 e lagos de
várzea muito próximos a calha principal de rios de água branca. Isto contribui
para corroborar a hipótese de que a desova desta espécie ocorra nos rios de
água branca e que os peixes permanecam nas áreas marginais próximas ao rio
principal de água branca nas primeiras fases do ciclo de vida.
Segundo GOULDING & CARVALHO (1982), o tambaqui jovem permanece
de 4 a 7 meses nas áreas inundadas e com a descida das águas se movimenta
até os lagos de várzea que permanecem mesmo após a drenagem da floresta.
COSTA et al. (1996) num estudo de marcação e recaptura do tambaqui na
Estação Ecológica Mamirauá (Tefé), relatam que esta espécie permanece nos
lagos de várzea até aproximadamente 60 cm de comprimento furcal e
aproximadamente 5 anos de idade, quando abandonam essa região e realizam
migração ascendente no rio principal, recrutando-se ao estoque adulto. Por
causa disto, COSTA et al. (1996) separam o ciclo de vida do tambaqui em duas
fases: quando "jovem, que habita exclusivamente as áreas inundadas de várzea
e quando adulto, que habita os rios e áreas alagadas".
Nossos resultados indicaram que C. macropomum alcança a maturidade
sexual com 60.69 cm de comprimento padrão. Valor semelhante (62 cm) foi
obtido por LOUBENS & AQUIM (1986) para peixes do rio Orinoco (Venezuela).
Tamanho de maturidade um pouco menores foram

obtidos por PINHEIRO

(1986), GOULDING & CARVALHO (1982), estimados em 60 e 56 cm de
comprimento padrão respectivamente. Portanto, acreditamos que o estimulo para
que os peixes abandonem as áreas de várzea seja o amadurecimento das
3

macas:corpoç de água rasos, semelhantes a lagos,formadas durante a enchente e cheia nas d e p r e s s h laterais dos
cursos de água prtoQmodos meandros .
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Neste estudo, peixes entre 1 3 e 150 mm d e comprimento padrão foram
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durante a migração ascendente no rio, conforme referido por GOULDING (1980)
e GOULDING & CARVALHO (1982).
Durante as migrações ascendentes que os tambaquis adultos realizam no
rio principal durante a época de vazante e seca, foram obtidos valores baixos do
índice alimentar indicando que durante esta época os adultos se alimentam
pouco ou não se alimentam. Ao mesmo tempo apresentaram abundante acumulo
de gordura na cavidade abdominal, assim como, índice hepatossomático baixo e
gônadas em adiantado estádio de desenvolvimento. Estas informações explicam
as adaptações fisiológicas que ocorrem durante o ciclo de vida do tambaqui.
Os resultados deste e outros estudos não são conclusivos sobre os locais
de desova. Por isso é recomendável realizar mais coletas de peixes e dados
fluviométricos por local durante a época da desova para esclarecer a biologia
reprodutiva da espécie especialmente em relação aos locais e estratégias de
desova.
De acordo com os resultados sobre época de desova, o período
reprodutivo do tambaqui no Amazonas Central, vai de setembro a fevereiro,
existindo diferenças locais de acordo com o regime hidrológico. Na área de Tef6
inicia-se entre setembro-outubro e na área de Manaus, um pouco mais tarde,
entre novembro e janeiro. ISAAC et al. (no prelo) encontrou que o período de
desova no baixo Amazonas é de dezembro a março. Portanto, as portarias que
regulamentam o 'defeson devem ser de duração mais longa, considerando as
oscilações do nível da água da bacia como um todo, ou as regulamentações
devem ser diferentes por área geográfica.
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VERIFICAÇÁO DE ESTRUTURAS CALCIFICADAS PARA A
DETERMINAÇÃO DA IDADE

VERIFICAÇÁO DE ESTRUTURAS CALCIFICADAS PARA A
DETERMINAÇÃO DA IDADE

A determinação da idade atraves das estruturas mineralizadas como
escamas, otólitos, raios de nadadeiras, vértebras etc., vem sendo amplamente
utilizada nas ciências pesqueiras desde o inicio do século. O uso de escamas
data de 1888 e de otólitos de 1899 com o trabalho de REIBISCH'S (citado por
RICKER, 1969).
As estruturas mineralizadas (escamas, otólitos, raios de nadadeiras,
vértebras, ossos operculares) continuam sendo utilizadas para determinar a
idade de várias espécies de climas temperados e tropicais. Porém, têm-se
demonstrado que alguns procedimentos e métodos que eram considerados
confiáveis, são hoje duvidosos e tem levado a estimativas erradas da idade e
taxas de crescimento e consequentemente da produção (BEAMISH, 1979).
As dificuldades na interpretação das marcas nas estruturas mineralizadas

foram frequentemente reconhecidas, porém, pouca atenção foi prestada para este
problema (CARLANDER, 1990) e poucos estudos discutem os erros associados com
a determinação da idade.
A determinação da idade através das peças mineralizadas deveriam

ser

as mais exatas possíveis para diminuir os erros nos estudos sobre as populações.

POWERS (1983) discute as conseqüências dos erros das estimativas da idade nos
cálculos dos parâmetros correspondentes a dinâmica dos estoques pesqueiros.
Entretanto, BEAMISH & FOURNIER (1981) desenvolveram um método para avaliar a
importância relativa do erro, e CHANG (1982) incorporou procedimentos estatísticos
para avaliar a reprodutibilidadedas estimativas da idade.
Para determinar a idade dos peixes com base nas estruturas mineralizadas
é essencial o conhecimento da relação entre a idade osteológica obtida através

da contagem de anéis e a idade calendário. Se esta relação e boa, a

A determinação da idade através das estruturas mineralizadas como

escamas, otólitos, raios de nadadeiras, vértebras etc., vem sendo amplamente
utilizada nas ciências pesqueiras desde o início do século. O uso de escamas
data de 1888 e de otólitos d e 1899 com o trabalho d e REIBISCH'S (citado por
RICKER, 1969).
As estruturas mineralizadas (escamas, otólitos, raios de nadadeiras,

vértebras, ossos operculares) continuam sendo utilizadas para determinar a
idade d e várias espécies d e climas temperados e tropicais. Porém, têm-se
demonstrado que alguns procedimentos e métodos que eram considerados
confiáveis, são hoje duvidosos e tem levado a estimativas erradas da idade e
taxas de crescimento e consequentemente da produção (BEAMISH, 1979).
As dificuldades na interpretação das marcas nas estruturas mineralizadas

foram frequentemente reconhecidas, porém, pouca atenção foi prestada para este
problema (CARLANDER, 1990) e poucos estudos discutem os erros associados com
a determinação da idade.
A determinação da idade através das peças mineralizadas deveriam

ser

as mais exatas possíveis para diminuir os erros nos estudos sobre as populações.
POWERS (1983) discute as conseqüências dos erros das estimativas da idade nos
cálculos dos parâmetros correspondentes à dinâmica dos estoques pesqueiros.
Entretanto, BE%MISH & FOURNIER (1981)desenvolveram um método para avaliar a
importância relativa do erro, e CHANG (1982) incorporou procedimentos estatísticos
para avaliar a reprodutibilidade das estimativas da idade.
Para determinar a idade dos peixes com base nas estruturas mineralizadas
e essencial o conhecimento da relação entre a idade osteológica obtida através
da contagem d e anéis e a idade calendário. Se esta relação é boa, a

interpretação é válida; se não, a idade osteológica deve ser qualificada, corrigida
ou melhorada (CASSELMAN, 1983).
Parte ou toda estrutura podem possuir um crescimento tão reduzido que as
marcas não são aparentes e não representem a atual idade calendário.
CASSELMAN (1983) e BEAMISH & McFARiANE (1990) recomendam a verificação
das marcas existentes em várias estruturas e a corroboração das leituras por vários
leitores, para dar mais confiabilidade as determinações de idade. Alguns autores
como CHILTON & BEAMISH (1982) recomendam a utilização de mais de uma
estrutura para determinações mais exatas da idade ao longo do desenvolvimento
de uma espécie.
Comparações das idades obtidas pela análise de diferentes partes de uma
mesma estrutura e entre estruturas diferentes de um mesmo peixe são utilizadas
como indicação do grau de confiança das estimativas (CASSELMAN, 1979). Este
procedimento tem sido eficiente na escolha da melhor estrutura para a contagem
das marcas.
Segundo BEAMISH & McFARLANE (1990), a nitidez do padrão de
crescimento de um raio de nadadeira pode variar entre os raios do mesmo peixe;
assim é necessário secionar todas as nadadeiras e todos os raios antes de
selecionar a estrutura.
Otólitos tem sido assinalados por alguns autores como as estruturas que
melhor refletem a idade dos peixes (WILLIAM & BEDFORD, 1974; BAKER &
TIMMONS, 1991 e HETCH, 1980); porém, outros autores como BEAMISH &
CHILTON (1977) encontraram que raios de nadadeiras são mais confiáveis para
determinações da idade. Vértebras tem sido utilizadas com eficiência para determinar
a idade do Pseudoplafystoma fasciatum (PANFILI, 1993). O uso das escamas foi
bastante questionado pela tendência a subestimar a idade, especialmente nos

interpretação é válida; se não, a idade osteológica deve ser qualificada, corrigida

ou melhorada (CASSELMAN, 1983).
Parte ou toda estrutura podem possuir um crescimento tão reduzido que as
marcas não são aparentes e não representem a atual idade calendário.
CASSELMAN (1983) e BEAMISH & McFARMNE (1990) recomendam a verificação
das marcas existentes e m várias estruturas e a corroboração das leituras por vários
leitores, para dar mais confiabilidade as determinações de idade. Alguns autores
como CHILTON & BEAMISH (1982) recomendam a utilização d e mais de uma
estrutura para determinações mais exatas da idade ao longo do desenvolvimento
de uma espécie.
Comparações das idades obtidas pela análise de diferentes partes d e uma
mesma estrutura e entre estruturas diferentes de um mesmo peixe são utilizadas
como indicação do grau d e confiança das estimativas (CASSELMAN, 1979). Este
procedimento tem sido eficiente na escolha da melhor estrutura para a contagem
das marcas.
Segundo BEAMISH & McFARLANE (1990), a nitidez do padrão de
crescimento de um raio de nadadeira pode variar entre os raios do mesmo peixe;
assim é necessário secionar todas as nadadeiras e todos os raios antes d e
selecionar a estrutura.
Otólitos tem sido assinalados por alguns autores como a s estruturas que
melhor refletem a idade dos peixes (WILLIAM & BEDFORD, 1974; BAKER &
TiMMONS, 1991 e HETCH, 1980); porém, outros autores como BEAMISH &
CHILTON (1977) encontraram que raios de nadadeiras são mais confiáveis para
determinações da idade. Vértebras tem sido utilizadas com eficiência para determinar
a idade do Pseudoplatystoma fasciatum (PANFILI, 1993). O uso das escamas foi
bastante questionado pela tendência a subestimar a idade, especialmente nos

exemplares mais velhos (CAMPBELL & BABALUK, 1979), porém, para os peixes
jovens e de rápido crescimento tem sido recomendado (CASSELMAN, 1983).
A forma de preparação e coleta de cada estrutura devem ser considerados

antes de se realizar qualquer estudo sobre idade e crescimento de uma espécie.
Por exemplo qual região do corpo do peixe é a mais adequada para a coleta de
escamas, qual é o raio da nadadeira e qual o par de otólitos que deveria ser
utilizado.

É importante a escolha da estrutura mineralirada que apresente o padrão
mais nítido de deposição das marcas, porque pode ocorrer variabilidade no
número de anéis, na rnorfologia e na rnorfometria das escamas retiradas de
diferentes regiões do corpo dos peixes (WERDER & SOARES, 1983; DANNEVIG &
HOST, 1931; SCARNECCHIA, 1979). Raios de nadadeiras, otólitos e vértebras
também diferem nas suas características dependendo da sua localização (BEAMISH,
1981).
Nos peixes das regiões tropicais, a interpretação das marcas nas
estruturas mineralizadas é difícil, devido a presença de anéis acessórios que
podem ser confundidos com os verdadeiros anéis etários. Isto causa graves erros
nas determinações da idade e tem afetado a confiança colocada sobre este
importante componente das ciências pesqueiras (CASSELMAN, 1983).

c importante considerar o grau de confiança nos métodos para determinar
a idade. Erros nestas estimativas causam sérios problemas no manejo e
compreensão das populações de peixes; por isto, quando se analisa estruturas
mineralizadas é essencial que os anéis sejam interpretados a luz de critérios
bem definidos, os quais infelizmente não têm sido adequadamente desenvolvidos
para a maioria das estruturas e espécies.
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Nos peixes das regiões tropicais, a interpretação das marcas nas
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O objetivo deste trabalho foi selecionar a estrutura mineralizada mais
adequada para os estudos de determinação da idade e crescimento do Colossoma

I
I

macropomum.

2.2 MATERIAL E MÉTODOS

2.2.1 Coleta e preparação do material

2.2.1 .IEscamas

Escamas foram coletadas de uma amostra de 159 peixes com comprimento
padrão de 38 a 850 mm. O flanco esquerdo foi dividido em 5 regiões: região A (entre
a linha lateral e o início da nadadeira dorsal), região B (acima do inicio da linha
i

lateral). região C (em baixo da nadadeira peitoral), região D (acima da nadadeira
ventral). região E (entre a linha lateral e a nadadeira adiposa) (Fig. 2.1). De 6 a 10
escamas foram retiradas de cada região (TESCH, 1978).

Figura 2.1 :

Desenho de C. macropomum indicando as regiões de coleta das escamas.

A percentagem de escamas regeneradas em cada região foi registrada. Duas

escamas d e cada região foram montadas entre duas Iâminas de vidro, seguindo as
recomendações de VAZZOLER (1982),porém, sem utilizar adesivo para fixa-las às
Iâminas. Para verificar a variaqão morfológica das escamas em cada região, estas
foram classificadas em arredondadas, triangulares, ovais, quadradas e irregulares
(Fig.2.2).

Figura 2.2:

Tipos d e escamas observadas e m C. macmpomum., O = oval, T = triangular, A =
arredondada 1 = irregular Q = quadrada..
O grau d e nitidez das marcas nas escamas foi quantificado através d e uma

escala de valores de 1 a 3 sendo:
1- confuso: as marcas são caracterizadas pela presença 'de zonas claras,
entrecortadas,sobrepostas e d e difícil definição;
2- pouco definido; as marcas consistem de zonas claras ou escuras pouco marcadas,
as vezes entrecortadas e com espaçarnento irregular;
3- nítidas: as marcas estão bem definidas, com zonas escuras bem pronunciadas ou
zonas claras desprovidas de escleritos (Fig. 2.3).

As observaçóes das marcas nas escamas foram realizadas numa lupa Wild
M3 com camara de vídeo acoplada a um visor de discuss~o.utilizando luz
transmitida e para a obtenção das medidas. utilizou-se uma ocular micrométrica.

Figura 2.3:

Escama de C. macropomum mostrando a definiçao dos anéis. a) e b) confuso; c)
pouco definido e d) nítido.

Escama de C. macropomum mostrando os ângulos de medidas

As observaçóes das marcas nas escamas foram realizadas numa lupa Wild

M3 com câmara de vídeo acoplada a um visor de discussão, utilizando luz
transmitida e para a obtenção das medidas, utilizou-se uma ocular microm6trica.

Figura 2.3:

Escama de C. macropomum mostrando a definição dos anéis. a) e b) confuso; c)
pouco definido e d) nítido.

ra 2.4:

Escama de C. macropomum mostrando os ângulos de medidas

2.2.1.2 Raios de nadadeiras
Foram coletados raios (lepidotricha) não ramificados das nadadeiras
dorsal, peitoral, ventral e anal de uma amostra de 153 peixes com comprimento
padrão entre I37 e 372 mm de peixes de idade conhecida mantidos em cativeiro
num viveiro escavado de 600 m2. Da nadadeira dorsal e anal foi coletado o
segundo raio e das nadadeiras peitoral e ventral o primeiro raio.
Para a escolha da melhor raio da nadadeira para a amostragem dos raios,
dois critérios foram considerados:
a) nitidez do centro, segundo a escala: O=sem centro, I=
oco ou com tecido
esponjoso difuso; 2= pouco definido; 3= bem definido e (Fig. 2.5 a, b, c).

b) a nitidez dos anéis, segundo a escala: O= quando não se visualizam anéis; I=
quando os anéis são visualizados como sombras; 2= anéis pouco definidos; 3=
anéis nítidos (Fig. 2.6 a, b, c, d).
Após escolhido o raio, este foi dividido em 3 porções iguais (proximal,
média e distal) e realizados 3 cortes transversais em cada seção. Os raios foram
limpos submergindo-os em água quente a aproximadamente 70" C e retirados os
tecidos com auxilio de uma pinça e um pincel de cerdas grossas. Os raios das
nadadeiras são divididos em duas porções bilaterais, separadas por uma camada
média de cartilagem. A primeira porção é mais delgada, envolvendo a segunda
porção que é a parte central do raio. Estas duas partes não foram separadas
durante a limpeza.
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Cada uma das três porções foram colocadas em moldes de silicone os
mesmos que foram utilizados para incluir os otólitos (Fig. 3.2, Cap. III) que

I

também foi utilizado para cortar otólitos e incluídas em EPON, uma resina
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termoplástica preparada a base de: DDSA (Dodecenyl Succinic Anhydride
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CI6HzO3), Araldite CY212 e BDMA (Benzyldimethylamine C6 H5 CH2 N
como endurecedor.

Os blocos contendo os raios foram colocados na estufa a
52

2.2.1.2 Raios de nadadeiras

Foram coletados raios (lepidotricha) não ramificados das nadadeiras
dorsal, peitoral, ventral e anal de uma amostra de 153 peixes com comprimento
padrão entre 137 e 372 mm de peixes de idade conhecida mantidos em cativeiro
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segundo raio e das nadadeiras peitoral e ventral o primeiro raio.
Para a escolha da melhor raio da nadadeira para a amostragem dos raios,
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esponjoso difuso; 2= pouco definido; 3= bem definido e (Fig. 2.5 a, b, c).
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como endurecedor.

Os blocos contendo os raios foram colocados na estufa a
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60 O C durante 24 horas para endurecer. De cada seção incluída foram realizados
cortes transversais de aproximadamente 1 mm de espessura, utilizando uma
máquina com uma serra de diamante que utiliza o mesmo principio do ISOMET

SAW (Fig. 3.4, CAP. 111).
Os cortes dos raios foram fixados em lâminas de vidro, lixados e polidos
com papel abrasivo a prova de água no 600 e 1000, utilizando um aparelho de
baixa rotação, especialmente adaptado para esta finalidade. O desgaste e o
I

polimento foram feitos até obter-se cortes com espessura de aproximadamente

1

0.5 mm (Fig 3.la, CAP. 111).

I

Todos os cortes dos raios das diferentes nadadeiras foram lidos uma vez
por dois observadores. para os cortes da nadadeira selecionada foram realizadas
duas leituras por dois observadores independentes e quando as leituras foram
discordantes uma terceira leitura foi feita pelos dois observadores juntos.
A leitura do número de anéis em raios, otófitos e vértebras foi realizada numa
lupa Wild MC3 com uma câmara de vídeo acoplada a um visor de discussão,
utilizando luz refletida sobre fundo negro. Não foram retiradas medidas pela
dificuldade de identificar o coentro na maioria dos cortes.
Os cortes dos raios foram observados, com uma gota de hipoclorito de
sódio diluído a 50%. 0 s anéis foram definidos como marcas largas e escuras
alternadas por zonas de aparência clara (SACAR ISCORI IABOI ACMRR, 1982).

----
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cortes transversais de aproximadamente I mm de espessura, utilizando uma
máquina com uma serra d e diamante que utiliza o mesmo princípio do ISOMET
SAW (Fig. 3.4, CAP. 111).

0s cortes dos raios foram fixados em lâminas de vidro, lixados e polidos
com papel abrasivo a prova d e água no 600 e 1000, utilizando um aparelho de
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baixa rotação, especialmente adaptado para esta finalidade. O desgaste e o
polimento foram feitos até obter-se cortes com espessura de aproximadamente
0,5 mm (Fig 3.1a1CAP. 111).
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Todos os cortes dos raios das diferentes nadadeiras foram lidos uma vez
por dois observadores. para os cortes da nadadeira selecionada foram realizadas
duas leituras por dois observadores independentes e quando as leituras foram
discordantes uma terceira leitura foi feita pelos dois observadores juntos.
A leitura do n ú k r o d e anéis em raios, otolitos e vértebras foi realizada numa

lupa Wild MC3 com uma câmara de vídeo acoplada a um visor d e discussão.
utilizando luz refletida sobre fundo negro. Não foram retiradas medidas pela
dificuldade d e identificar o coentro na maioria dos cortes.
Os cortes dos raios firam observados, com uma gota de hipoclorito de
sódio diluído a 50%. 0 s anéis foram definidos como marcas largas e escuras
alternadas por zonas de aparência clara (SACAR ISCOW IABOI ACMRR, 1982).

Figura 2.5:

Graus de nitidez do centro dos raios das nadadeiras de C. macropomum: a) sem
centro, b) pouco definido, c) bem definido.

Figura 2.6:
Graus de nitidez dos anéis nos raios de C. macropomum mostrando a nitidez dos
anéis: a) sem anéis, b) sombras, c) pouco definidos, d) bem definidos.
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Figura 2.6:
Graus de nitidez dos anéis nos raios de C. macropomum mostrando a nitidez dos
anéis: a) sem anéis, b) sombras, c) pouco definidos, d) bem definidos.

Os três pares de otólitos, de uma amostra de 131 peixes de idade
conhecida com comprimento padrão entre 137 e 372 mm foram extraidos. A
sagita e o asteriscus foram retirados através do método das brânquias (SECOR
et ai., 1992) e o lapilus através de um corte longitudinal na cabeça, que passa

entre os olhos. Estes otólitos foram limpos, retirando os tecidos aderentes, e
guardados em envelopes até o tratamento definitivo.
Diferentes substâncias foram testadas para clarear os otólitos de forma a
obter uma melhor visualização dos anéis de crescimento tais como: hipoclorito de
sódio a 50%, glicerina, óleo essencial de alecrim e acetona. O tempo de imersão
nestas substâncias variaram conforme o tamanho do otólito.
Após a clarificação com as diferentes substâncias, os otólitos foram lidos
sob luz refletida e fundo preto, imersos em xilol álcool ou glicerina. As leituras
foram realizadas utilizando luz refletida sob fundo negro, imersos em glicerina,
com os mesmos aparelhos utilizados para a leitura de raios e as medidas foram
obtidas, utilizando-se ocular micrométrica. Foram considerados anéis aqueles de
aparência cinza escura alternada por uma zona branca .
As leituras foram feitas na área de melhor visualização dos anéis e para as
análises morfométricas retiradas as medidas de comprimento máximo (CM),
largura máxima (LM), rostrum (R), pós-rostrum (PR), raio dorsal (RD) e raio
ventral (RV) (Fig. 2.7 a, b).

Os três pares d e otólitos, d e uma amostra de 131 peixes d e idade
conhecida com comprimento padrão entre 137 e 372 mm foram extraidos. A
sagita e o asteriscus foram retirados através do método das brânquias (SECOR
et al., 1992) e o lapilus através de um corte longitudinal na cabeça, que passa
entre os olhos. Estes otólitos foram limpos, retirando os tecidos aderentes, e
guardados em envelopes até o tratamento definitivo.
~ifergntessubstâncias foram testadas para clarear os otólitos d e forma a
obter uma melhor visualizaçi30 dos anéis de crescimento tais como: hipoclorito d e
sódio a 50%, glicerina, óleo essencial de alecrim e acetona. O tempo d e imersão
nestas substâncias variaram conforme o tamanho do otólito.
Após a clarificaç50 com as diferentes substâncias, os otólitos foram lidos
sob luz refletida e fundo preto, imersos em xilol álcool ou glicerina. As leituras
foram realizadas utilizando luz refletida sob fundo negro, imersos em glicerina,
com os mesmos aparelhos utilizados para a leitura de raios e as medidas foram
obtidas, utilizando-se ocular micrométrica. Foram considerados anéis aqueles d e
aparência cinza escura alternada por uma zona branca .
As leituras foram feitas na área d e melhor visualização dos anéis e para as

análises morfométricas retiradas as medidas. d e comprimento máximo (CM),
largura máxima (LM), rostrum (R), pós-rostrum (PR), raio dorsal (RD) e raio
ventral (RV) (Fig. 2.7 a, b).

Figura 2.7:

Locais de onde foram retiradas as medidas nos otólitos de C. macropomum. a)
asteriscus b) lapilus sendo: CM = comprimento máximo, LM= largura máxima, R=
rostrum, PR= pós-rostrum, RD= raio dorsal, RV= raio ventral.
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Figura 2.7:

Locais d e onde foram retiradas a s medidas nos otolitos d e C. rnacropomum. a)
asteriscus b) lapilus sendo: CM = comprimento máximo, LM= largura máxima, R=
rostrum, PR= pós-rostrum, RD= raio dorsal, RV= raio ventral.
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2.2.1.4 Vértebras
As três primeiras vértebras, posteriores aquelas que formam o aparelho de
Weber, foram coletadas e congeladas de uma amostra de 44 peixes de idade
conhecida com comprimento padrão entre I 3 7 e 372 capturados no campo e de
idade conhecida. Estas vértebras foram limpas utilizando água quente e
colocadas em hipoclorito de sódio a 50%. O tempo de imersão nesta substância

r

variou de acordo com o tamanho da vértebra sendo realizadas observações
periódicas para estabelecer o tempo ótimo de imersão. O método de leitura foi o
rnesmo que aquele utilizado para raios sobre luz refletida e fundo preto e imersos
em álcool absoluto ou glicerina.
Devido a presença de numerosas marcas nas vértebras foram
considerados como anéís aqueles que fecharam um círculo através do corpo
vertebral. Estas são mais grossas e permanecem como uma banda cinza escura,
inclusive quando é mudado o foco da lupa.
Para a observação e contagem dos anéis foi utilizado o mesmo
equipamento e metodologia utilizada para os otólitos.
2.2.2. Análise dos dados

Foram considerados anéis somente aquelas marcas mais definidas e que
seguem o critério esperado de diminuição do espaçamento conforme se aproxima
da borda da escama.
Um critério importante para escolher a estrutura adequada para os estudos
de determinação de idade do tambaqui C. rnacropomum foi a visualizaçâo dos
anéis, do centro das estruturas e a correlação entre o tamanho da estrutura e o
tamanho do peixe.

De acordo a metodologia proposta por BEAMISH & FOURNIER (1981)
foram calculadas:
a) as percentagens de concordância absoluta na contagem do numero de anéis
entre leitores: PCR = n0de leituras concordantes x 1001n0de leituras;
b) o erro médio relativo: EMR= (lOO*D)*(CIXi -Xv X ) ~

C) O

coeficiente de variaçáo: CV=

((I(X - %)2/

(D-1)) ln) 1

X da leitura do número

de anéis das diferentes estruturas e dos diferentes cortes de uma mesma
estrutura, sendo:

-

X = (m)/D e D= número de leituras, com x variando de i até D
Para as análises morfométricas o raio das escamas (distância do foco até a
borda) foram medidos nos ângulos de: 90°, 180° e 270" (Fig. 2.4). A relação raio da

escama- comprimento padrão foi analisada através do coeficiente de correlação de
Pearson e a inspeção visual dos respectivos resíduos (KLEINBAUM et al., 1988).
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2.3 RESULTADOS

2.3.1. Escamas
2.3.1 .I.
Descrição das escamas

As escamas de C. macropomum são do tipo ciclóide e possuem uma
pequena área central clara, o foco, ao redor do qual existem numerosas estriações
concêntricas que são denominadas circuli ou escleritos (sensu WERDER &
SOARES, 1983). Estes escleritos marcam sucessivos estágios de crescimento da
escama. Da borda posterior em direção ao foco existem várias estriações radiadas
(raios) que em alguns casos alcançam o foco, em número que varia conforme o
crescimento do peixe (Figs. 2.3 e 2.4).
Nos peixes jovens, os escleritos percorrem em forma de círculo todos os
campos da escama. Nos peixes mais velhos, estão mais próximos uns dos outros e
são melhor definidos no campo anterior dorsal e ventral da escama. Ao longo do
desenvolvimento do peixe, existem irregularidades na disposição dos escleritos tais
como ondulafles,

interrupção, corte e reabsoqáo. Estas irregularidades são

denominadas de marcas ou anéis de crescimento. Quando acontece reabsorção dos
escleritos, são formadas zonas claras que em alguns casos são percebidas até no
campo posterior da escama. As ondulações e cortes dos escleritos são observadas

como bandas escuras bem marcadas ou fracamente marcadas, em forma de anel,
que percorrem as bordas anterior e laterais da escama. No caso das interrupçdes na
deposição dos escleritos as marcas são menos pronunciadas e não percorrem em
forma contínua as bordas laterais e anterior das escamas. Para a determinação da
idade através das escamas, foram considerados como anéis somente as
reabsorçóes e bandas escuras e bem marcadas.
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forma contínua as bordas laterais e anterior das escamas. Para a determinação da
idade através das escamas, foram considerados como anéis somente as
reabsorções e bandas escuras e bem marcadas.

2.3.1.2. Nitidez das marcas nas escamas.
Todas as regiões analisadas apresentaram escamas com alta percentagem
de aneis pouco definidos (Fig.2.8). Isto reflete a dificuldade na definição dos aneis
nesta espécie através desta estrutura. As regiões A e E tem maior percentagem de
anéis nítidos e menor percentagem de anéis confusos. Nas regiões B e D, a nitidez
dos anéis foi menor. Na região D predominaram os anéis confusos.

Figura 2.8:

Grau de nitidez dos anéis nas escamas de C. macropomum expressos em
freqüência relativa por região de corpo do peixe.
2.3.1.3 Escamas regeneradas
As escamas regeneradas são aquelas formadas no lugar de uma outra que foi
perdida. Estas escamas são caracterizadas por possuir a área que corresponde ao
foco, difusa e desprovida de escieritos.
A percentagem de escamas regeneradas em todas as regiões foi baixa; a
menor percentagem correspondeu a região C (1'4%) e as maiores (12%), as regiões
A e E.
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2.3.1.3 Escamas regeneradas

As escamas regeneradas sáo aquelas formadas no lugar de uma outra que foi
perdida. Estas escamas são caracterizadas por possuir a área que corresponde ao
foco, difusa e desprovida de escleritos.

A percentagem de escamas regeneradas em todas as regiões foi baixa; a
menor percentagem correspondeu a região C (1,4%) e as maiores (12%), as regiões
A e E.

Figura 2.9:
Variaç30 morfológica das escamas de C. macmpomum por classe de comprimento
padrão para cada região de coleta.

Tabela 2.1.
Coeficiente de correlação (r) e coeficiente de variação (c.v.) da regressão entre o raio
da escama e comprimento padrão (mrn) de C. macropomum por regiões do corpo.

N= número de observações, X= tamanho médio em mm.

Na distribuição dos resíduos da relação entre o raio das escamas e o
comprimento padrão dos peixes, duas nuvens de pontos foram observadas. A
primeira corresponde a peixes com até aproximadamente 500 rnrn e a segunda para
peixes maiores, indicando a existência de variância diferencial para os valores de
comprimento padrão. Na figura 2.10 estão representados os residuos para as regiões

A e E, que tem maiores coeficientes de correlação de Pearson.
Nota-se que na região E, os resíduos estão mais hornogeneamente
distribuídos do que na região A. Isto se evidencia principalmente no raio medido a

180" e 270°, inclusive nos peixes menores.
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primeira mnesponde a peixes com até aproximadamente 500 me a segunda para
peixes maiores, indicando a existência d e variância diferencial para os valores de
comprimento padrão. Na figura 2.10 estão representados os residuos para a s regiões
A e E, que têm maiores coeficientes d e correlação de Pearson.
Nota-se que na região E, os residuos estão mais hornogeneamente
distribuídos do que na região A. Isto se evidencia principalmente no raio medido a
180" e 270°, inclusive nos peixes menores.
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2.3.1.6. Seleção da melhor região para coleta de escamas

Os coeficientes de correlação entre o raio da escama e o comprimento do
peixe, a estabilidade morfológica, nitidez dos an6is e baixa percentagem de escamas
irregulares, indicam as regiões E e A como as mais adequadas para a coleta de
escamas do tambaqui.
Devido a que, os resíduos estiveram mais homogeneamente distribuídos em
tomo de zero na região E e como esta região possui menor número de fileiras (Fig.
2.1) o qual facilita a extração das escamas no campo, foi escolhida esta região como
sendo a mais adequada para os estudos de idade e crescimento do C.

macmpomum.
Os raios de 180" e 270" na região E, parecem ser as melhores dimensões a
serem utilizadas nos estudos de crescimento por apresentar melhor ajuste ao modelo
linear, indicado pela distribuição mais homogênea dos resíduos ao longo do
desenvolvimento da espécie (Fig. 2.10). Pela facilidade do manuseio, o ângulo de
2700 foi escolhido para medida dos raios.

2.3.2.1. Caracterização dos otólitos

I

Existem três pares de otólitos no ouvido intemo dos peixes (lapilus, sagita e

1

asteriscus) cuja posição varia de acordo com grupo taxonômico (ADAMS, 1940). Nos

/

peixes do grupo Ostariophysi a sagita e asteriscus estão incluídos num par de
cavidades, desenvolvidas no osso basioccipital, localizadas paralelas a linha media
da cabeça, sendo conectadas com a caixa craniana somente por um par de oriCicios.

t

Os três pares de otólitos dos peixes tem características diferentes:
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Figura 2.10:
Distribuição dos resíduos da relação dos comprimentos da escama-peixe em
exemplares de C. macmpomum.
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Distribuição dos resíduos da relação dos comprimentos da escarna-peixe em
exemplares de C. macmpomum.

A sagita: constitui o menor par de otólitos, altamente modificado, de estrutura
delicada, dificil remoção, de forma semelhante a uma agulha alargada na parte
central. Estes otólitos são muito frágeis e devem ser removidos com cuidado. O
extremo anterior da sagita tem uma depressão sobre o lado interno; esta área
deprimida estende-se até a parte posterior do corpo da sagita, onde desaparece
(Fig. 2.1 1).

O asteriscus: constituem o maior par de otólitos, são de forma oval com a
margem dorsal mais pontiaguda que a ventral, o rostrum e anti-rostrum em forma de
setas, sendo o primeiro mais proeminente que o segundo. A face voltada para o
interior é convexa e a face externa é wncava. Estes otólitos são esculpidos na sua
face interna por onde passa o "sulcus acústicus" que circunda o núcleo e se estende

em direção ao anti-rostrum e rostrum; a face externa é menos esculpida. A borda
deste otólito é ligeiramente ondulada na região do rostrum e anti-rostrum,
profundamente serrilhado nas bordas dorsal, posterior e ventral, com raios que se
estendem do sulcus até a borda serrilhada. Na face externa, os sulcos radiados se
direcionam até o centro do otólito, facilitando a localização do núcleo, o qual não é
muito bem definido (Fig. 2.11).

O lapilus é sempre de menor tamanho que o asteriscus e maior do que a
sagita. O aspecto geral é de uma pedrinha arnorfa. O anti-rostrum é pontudo e o
rostrum arredondado. A faCe interna é convexa, possui um sulco bem diferenciado,
formando um entalhe duplo que percorre paralelo a borda dorsal e posterior. Este
otólito é sempre mais comprido do que largo e com a face externa côncava e
ligeiramente irregular (Fig. 2.1 1).

2.3.2.2. Nitidez das marcas nos otólitos
Nestas análises somente foram considerados o asteriscus e o lapilus; a sagita
foi desconsiderada devido a sua forma, fragilidade, dificuldade no manuseio e
visualização dos anéis. Os lapilus e o asteriscus têm um padrão regular de
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Figura 2.12:
Freqüência de ocorrência dos graus de nitidez dos anéis em asteriscus e lapilus de

C. macmpomum.
Na tabela 2.2 podem ser observadas a concordância relativa entre das contagens
o coeficiente de variação entre leituras o erro meio relativo médio.

Tabela 2.2.
Erro relativo médio (EMR), coeficiente de variação (CV) e percentagem de
concordância relativa das leituras do número de anéis (PCR)e relação ente a
idade conhecida e número de anéis (IDIAN) em otólitos de C. macropomum.
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2.3.2.3. Morfometria dos otólitos

Alta correlação foi observada para a relação entre o comprimento dos otólitos
e o comprimento padrã do peixe, em ambos pares de otólitos (r 2 0,98) (Tab. 2.3).
No asteriscus, o rostrum e o maior raio (2 = 8,03 mm). A medida do rostnrm

foi a mais variável e melhor correlacionada com o comprimento do peixe (r = 0,99).
Neste otólito, o raio dorsal foi menos variávei, teve-se boa visualização dos an6is e
bom coeficiente de correlação com o comprimento padrão (r = 0,95)(Tabela 2.3).

No lapilus o maior raio foi aquele do pós rostrum (X = 4,23 mm). O raio pósrostral e a raio ventral tiveram alta correlação com o comprimento do peixe (r = 0,95)
(Tabela 2.3) e nestas regiões os anéis foram mais nítidos.
Pela análise visual dos resíduos da relação tamanho do asteriscus / tamanho
do peixe foi verificada uma tendência não linear dos resíduos ao longo do
desenvolvimento do tambaqui, em todos os raios medidos (Fig. 2.13).

Tabela 2.3.
Análise morfométrica dos otólitos asteriscus e lapilus de C. macropomum
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Figura 2.13:
Resíduos da relação entre as varias medidas tomadas do asteriscus e o
comprimento padrão de C. macropomum.
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Resíduos da relação entre as varias medidas tomadas do asteriscus e o
comprimento padrão d e C. macropomum.
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A distribuição dos residuos foi mais homogênea, com tendência a um modelo
linear e uma variância diferencial ao longo do desenvolvimento do peixe. A
distribuição dos resíduos na relação entre a medida do rostnim e comprimento
padrão foi melhor, porém o coeficiente de correlação foi menor. No pós-rostrum e no
raio ventral os anéis são mais visíveis e o coeficiente de correlação foi mais elevado
que no rostnim (r = 0,95). Em todas as relações raio do lapilus 1 comprimento padrão

é possível observar duas nuvens de pontos antes e depois de aproximadamente 500
mm de comprimento padrão (Fig. 2.14). Observando as figuras 2.1 3 e 2.14 dos tipos
de otólitos analisados, nota-se que o modelo linear não é adequado para nenhum
dos otólitos pois as nuvens de pontos dos gráficos demonstram tendências não
lineares. As exceções são as relações de rostnim e pós-rostrum do lapilus com o
comprimento padrão.
2.3.2.4. Escolha do melhor otólito para determinar a idade
Devido a nitidez dos anéis, a concordância das contagens entre leitores,
menor variabilidade entre leituras e maior correlação entre o número de anéis e a
idade conhecida, seiecionamos o lapilus como o mais adequado para determinar
a idade do C. macropomum (Tabelas 2.2 e 2.3).

O ajuste linear da relação lapilus/peixe, que possibilita retrocalcular os
comprimentos dos peixes baseado nas leituras dos anéis nos otólitos, também
recomenda a seleção do lapilus como o mais adequado, porém este ajuste pode ser
adequado apenas para pós-rostrum e rostrum (Fig. 2.14). Devido a melhor
visualização dos anéis no pós-rostrum optou-se que as medidas para o cálculo do
crescimento sejam retirados neste ângulo.
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Resíduos da relação entre as medidas do lapilus e comprimento padrão de C.

macropomurn.
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2.3.3. Raios
2.3.3.1. Morfologia dos raios
Os raios são constituídos por um tecido ósseo pseudolamelar e um tecido
esponjoso muito vascularizado na parte central. A morfologia dos cortes
transversais realizados nos raios das nadadeiras de C. macropomum, variou de
acordo com o tipo de nadadeira e com o comprimento do peixe. Os cortes
transversais dos raios das nadadeiras tem contornos irregulares, sendo esses
mais acentuados nos exemplares menores e mais próximo a base.
2.3.3.2. Nitidez dos anéis e do centro dos raios
Diferenças foram observadas na nitidez dos anéis e do centro dos raios
das nadadeiras. Pela analise dos valores médios atribuídos aos diferentes graus
de nitidez, o raio da nadadeira dorsal teve o centro mais definido e um padrão
mais distinguível de zonas opacas e hialinas. Os maiores valores médios de
nitidez dos anéis e do centro corresponderam à nadadeira dorsal. Se
considerarmos que o maior valor atribuído a nitidez foi 3, podemos concluir que
os anéis são pobremente definidos em todas as nadadeiras sendo melhores
aqueles da dorsal (Tabela 2.4).

Tabela 2.4.
Valores médios (MD) e desvios padrão (DP) da nitidez dos anéis e do centro dos
raios das nadadeiras de C. macropomum.

RAIO

NITIDEZ DO CENTRO

NITIDEZ DO ANEL

N

MD

DP

MD

DP

Dorsal

1,44

0,71

1,47

0,82

150

Peitoral

0,83
0,88

1,O8

Ventral

1,10
1,16

0,88

0,89
0.74

136
138

Anal

0,90

0,87

0,98

0,75

153
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Os raios são constituídos por um tecido ósseo pseudolamelar e um tecido
esponjoso muito vascularizado na parte central. A morfologia dos cortes
transversais realizados nos raios das nadadeiras d e C. macropomum, variou de
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transversais dos raios das nadadeiras tem contornos irregulares, sendo esses
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Diferenças foram observadas na nitidez dos aneis e do centro dos raios
das nadadeiras. Pela analise dos valores médios atribuídos aos diferentes graus
de nitidez, o raio da nadadeira dorsal teve o centro mais definido e um padrão
mais distinguivel de zonas opacas e hialinas. Os maiores valores médios de
nitidez dos anéis e do centro corresponderam a nadadeira dorsal. Se
considerarmos que o maior valor atribuído a nitidez foi 3, podemos concluir que
os anéis são pobremente definidos e m todas as nadadeiras sendo melhores
aqueles da dorsal (Tabela 2.4).
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Pela frequência de ocorrência da nitidez dos anéis (Fig. 2.15 a) também
observa-se a pouca definição dos anéis em todas as nadadeiras e maior
frequência de anéis pouco nítidos e nítidos na nadadeira dorsal. A presença de
tecido esponjoso muito vascularizado nos raios de todas as nadadeiras do
tambaqui produzem uma área central difusa ou oca que, nos peixes grandes,
pode representar quase 50% do corpo do raio. Isto pode ocasionar erros nas
medidas dos anéis, devido a ausência de um ponto de referência para as
medidas. Além disto, nesta área difusa ou oca, é difícil a visualização das
primeiras zonas de crescimento que quase sempre são incompletas. Apesar da
ocorrência de centro oco ou difuso ter sido comum em todos os raios das
nadadeiras, o da dorsal, em alguns exemplares, foi o único na qual se observou o
centro bem definido e a menor freqüência de centro sem anéis. Os raios das
nadadeiras peitoral, ventral e anal tiveram maior frequência de anéis onde o
centro não podia ser visualizado (Fig. 2.15 b).
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Figura 2.15:
Freqüência de ocorrência da nitidez dos anéis (a) e nitidez do centro (b) de raios
das nadadeiras de C. macropomum. Os números dentro do gráfico indicam o
número de exemplares.
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A análise da leitura do número de anéis, realizada por dois observadores
independentes revelaram que os menores valores do erro médio relativo (EMR)e
do coeficiente de variação (CV) correspondem a nadadeira dorsal. A
percentagem de concordância absoluta foi maior na nadadeira anal porém, isto
não foi considerado relevante por que nesta nadadeira a maioria das
concordâncias foi nos cortes onde não se visualizaram anéis (Tabela 2.5).
Apesar das limitações encontradas na visualização e definição dos anéis e
do centro, nas nadadeiras de C. macropomum, a nadadeira dorsal foi
considerada a mais adequada para analisar com maiores detalhes o padrão de
marcação e realizar comparações com outras estruturas.

Tabela 2.5.
Erro relativo médio (EMR), coeficiente de variação (CV) e percentagem de
concordância relativa das leituras do número de anéis (PCR) em raios das
nadadeiras de C. macropomum.
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CV

PCR

N

DorsaL

26,66

0,37

37,04
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Peitoral

57,OO

0,81

16,66

24

Ventral

61,38

0,86

11,54
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Anal

48,61

0,68

50,OO

26

TIPO RAIO

2.3.3.3. Escolha da melhor nadadeira para a coleta de raios
A visibilidade dos anéis e do centro, somada aos menores valores do erro

médio relativo

(EMR)e do coeficiente de variação da contagem do número de

anéis indicam o segundo raio dorsal como o mais adequado para os estudos de
determinação da idade do tambaqui. Devido as limitações na visualização dos
anéis, consideramos conveniente examinar diferentes porções deste raio visando
melhorar a qualidade das preparaçoes.

A análise da leitura do número de anéis, realizada por dois observadores

independentes revelaram que os menores valores do erro médio reiativo (EMR) e
do coeficiente d e variação C
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considerada a mais adequada para analisar com maiores detalhes o padrão de
marcação e realizar comparações com outras estruturas.
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2.3.3.3. Escolha da melhor nadadeira para a coleta de raios
A visibilidade dos anéis e do centro, somada aos menores valores do erro

médio relativo (EMR)e do coeficiente d e variação da contagem do número de
anéis indicam o segundo raio dorsal como o mais adequado para os estudos d e
determinação da idade do tambaqui. Devido a s limitações na visualização dos
anéis, consideramos conveniente examinar diferentes porções deste raio visando
melhorar a qualidade das preparações.

2.3.3.3.1. Nadadeira dorsal

Os cortes transversais realizados no segundo raio não ramificado da
nadadeira dorsal têm a borda muito irregular, com aparência estrelada que é
mais acentuada nos exemplares pequenos.
Neste raio são observadas zonas opacas e hialinas intercaladas, que
somente em alguns casos circundam o raio. A área de melhor visualização das
marcas (65% dos casos observados) foi aquela localizada na borda anterior.
Dois tipos de marcas em forma de bandas hialinas foram observadas:
umas largas e entre estas, outras mais estreitas. Antes do primeiro anel,
observaram-se de uma a seis marcas finas que geralmente não tem contorno
completo. Entre a primeira e segunda e entre a segunda e terceira marca hialina
larga foram observadas de duas a três marcas estreitas e daqui para frente, uma
ou nenhuma marca hialina estreita entre duas marcas hialinas largas.
A extensão da área oca deste raio varia de acordo com a posição do corte
em relação a base da nadadeira.
0 s anéis e o centro são mais nítidos quando os cortes são realizados na
porção proximal da nadadeira. Devido a escassa visualiração dos anéis e do
centro, a seção dista1 da nadadeira dorsal não é recomendável para contar os
anéis. Portanto, esta porção foi descartada (Tabela 2.6).
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Tabela 2.6.
Valores médios (MD) e desvios padrão (DP) dos valores atribuídos a nitidez dos
anéis e nitidez do centro observados em três seções do raio da nadadeira dorsal
de C. macropomum.

SEÇÁO

NITIDEZ DO CENTRO

NITIDEZ DO ANEL

N

MD

DP

MD

DP

Proximal

1,41

0,66

0,81

134

Médiana

1,37
0,40

0,86

1,81
1,28

0.86

141

0,77

0,45

0,67

103
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Maior freqüência de ocorrência de anéis nitidos foram encontrados na
seção proximal e mediana da nadadeira. A área oca ou difusa existente nestas
seções dificultou a identificaçáo do centro dos primeiros anéis. Na parte dista1 do
raio o centro e os anéis foram menos nitidos. (Tabela 2.6 Fig. 2.16 a e b).
Os menores valores do erro relativo médio, coeficiente de variação da
contagem do número de anéis e a percentagem de concordância relativa das
leituras (PCR)entre observadores, nos levaram a escolher a região proximal do
raio como a mais adequada para realizar os cortes devido a melhor visualização
dos anéis e do centro assim como melhor concordância nas leituras.(Tabela 2.7)
É recomendável que o corte seja realizado na metade desta porção não muito

próximo da base.

f abela 2.6.

Valores médios (MD) e desvios padrão (DP) dos valores atribuídos a nitidez dos
anéis e nitidez do centro observados em três seções do raio da nadadeira dorsai
de C. macropornum.
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Maior freqüência d e ocorrência de' anéis nítidos foram encontrados na
seção proximal e mediana da nadadeira. A área oca ou difusa existente nestas
seç6es dificultou a identificação do centro dos primeiros anéis. Na parte dista1 do
raio o centro e os anéis foram menos nítidos. (Tabela 2.6 Fig. 2.16 a e b).
Os menores valores do erro relativo médio, coeficiente de variação da
contagem do número d e anéis e a percentagem de concordância relativa das
leituras (PCR) entre observadores, nos levaram a escolher a região proxirnal do
raio como a mais adequada para realizar os cortes devido a melhor visualização
dos anéis e do centro assim como melhor concordância nas leituras.(Tabeia 2.7)
É recomendável q u e o corte seja realizado na metade desta porção não muito
próximo da base.
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Tabela 2.7.

Erro relativo médio (ERM), coeficiente d e variação (CV) e percentagem
concordância relativa das leituras dos anéis (PCR) em duas seções do raio
dorsal de C. macropomum.
SEÇAO

Proximal

Média

ERM

CV

PCR

N

31,7

0,44

29,41

34

42,24

0,59

26,47

33

Como em todos os teleósteos, o tambaqui possui um corpo vertebral
formado por tecido dsseo esponjoso com o centro bem definido, ao redor do qual
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Tabela 2.7.

Erro relativo médio (ERM), coeficiente d e variação (CV) e percentagem
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Como em todos os teleósteos, o tambaqui possui um corpo vertebral
formado por tecido ósseo esponjoso com o centro bem definido, ao redor do qual
81

podem ser distinguidas, inclusive ao olho nu, uma alternância de zonas claras e
escuras. As zonas escuras possuem intensidade, largura e espaçamento
diferente. As marcas escuras mais intensas e mais largas foram consideradas
como principais e contadas como anéis. Aquelas mais fracas e mais estreitas
foram consideradas como marcas acessórias. Em alguns casos, um anel principal
ocorreu muito próximo de uma marca acessória, dando a aparência de um anel
duplo. De maneira geral, nos exemplares de idade conhecida de até
aproximadamente 3 anos as marcas principais e acessórias sáo facilmente
diferenciadas; porém, nos exemplares mais velhos, ambas tem quase a mesma
intensidade sendo difícil diferencia-las. Antes da primeira marca principal foram
observadas até 6 marcas acessórias, as vezes com a mesma intensidade de
marcação, dificultando a localização do primeiro anel. Entre a primeira e segunda
principal ocorrem até 3 acessórias, as quais vão diminuindo conforme se
aproxima a borda da vértebra. Os limites dos anéis são frequentemente mal
definidos o que influenciaria na imprecisão das medidas para as estimativas do
crescimento.
Os anéis foram melhor visualizados (63% dos casos) no lado mais

côncavo do corpo vertebral. Em 38% de 44 observações houve dificuldade na
separação das marcas principais e acessórias (Fig. 2.17).
A percentagem de concordância relativa (PCR)entre as leituras realizadas
por 2 observadores foi baixa (22.22%) (Tab.. 2.8). A contagem de anéis nas
vértebras de peixes mantidos em cativeiro revelou um número de anéis sempre
superior a idade conhecida d peixe (Fig. 2.17). Concluímos neste trabalho que as
vértebras não são adequadas para determinar a idade do tambaqui.
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Figura 2 17:
Vértebra de C. macropomum com idade conhecida de 5 anos, mostrando as
marcas de crescimento.

2.3.15. COMPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS

Das estruturas analisadas, as escamas e os otólitos foram as mais
confiaveis para a determinação da idade do tambaqui, devido à maior
percentagem de concordância entre as leituras, menor de erro relativo médio e
menor variabilidade entre as leituras, expressa pelos menores valores do
coeficiente de variação. Além disso, as idades obtidas a partir destas estruturas
estiveram melhor correlacionadas com a idade conhecida dos peixes mantidos
em cativeiro (Tabela. 2.8).
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Tabela 2.8.
Comparação das idades determinadas em C. macropomum utilizando diferentes
estruturas: PCR = percentagem de concordância relativa, EMR = erro médio
relativo, CV = coeficiente de variação, r = coeficiente da correlação entre a idade
conhecida e o número de anéis, N = numero da amostra.

ESTRUTURA

PCR

EMR

CV

r

N

Raios

3337

27,14

0,38

0,53

45

Vértebras

22,22

21,65

0,3

0,74

45

Escamas

64,44

5,26

0,07

0,85

45

Lapilus

66,67

5,13

0,07

0,88

45
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Apesar da vasta bibliografia existente sobre estudos de determinação de
idade e crescimento em peixes, existem poucos trabalhos na região amazanica
brasileira utilizando estruturas mineralizadas para o estudo de crescimento

(LIZAMA & VAZZOLER, 1993). De maneira especial, faltam informações sobre a
escolha da estrutura adequada e a definição do local onde elas devem ser
retiradas.
No presente trabalho foi observado que existem diferenças na formação dos
anéis de crescimento nas diferentes estruturas mineralizadas do tambaqui. Cada
estrutura difere em nitidez, morfologia e morfometria de acordo com a localização no
corpo do peixe e de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. Portanto, erros
substanciais podem ser cometidos nas determinações da idade e crescimento.
WERDER & SOARES (1984) encontraram diferenças na morfologia e
morfometria das escamas retiradas de diferentes regiões do corpo de seis espécies
de peixes jovens da Amazônia Central. Dentro das espécies estudadas por estes
autores, o tambaqui teve as escamas mais regulares em forma e tamanho. Neste
trabalho encontramos resultados semelhantes para o tambaqui até aproximadamente
25 cm, onde predominaram escamas arredondadas em todas as regiões do corpo.
Porém, morfologia é diferente entre as regiões e dentro de cada região conforme o
desenvolvimento do indivíduo.
VAN OOSTEN (1929), para explicar a ocorrência do fenômeno de Lee no
retrocálculo do comprimento do arenque Leucichthys arfedi, sugere que, w n f o m
novo material é depositado nas escamas, existe contração das bordas. A variação na
morfologia das escamas de C. macmpomum encontrada nos diferentes estágios de
desenvolvimento poderia estar relacionada a esta contração. Por outro lado, o
numero de escamas por área de inserção também poderia causar mudanças na sua
morfologia conforme o crescimento.
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após esta faixa d e comprimento. Isto pode estar refletindo diferenps na crescimento
ao longo do ciclo de vida da espécie. Portanto, cuidados devem ser tomados ao
ajustar o modelo que descreve o incremento do tamanho da escama e do peixe.
- ,

Nas escamas de C. m a c ~ o m u mfoi encontrada grande variabilidade no raio
anterior (180°)em todas as regiões coletadas, enquanto que na região E, o ângulo
de -270" apresentou coeficiente de correlação mais elevado e distribuição mais
homogênea dos residuos. VAN OOSTEN (1929) encontrou que os comprimentos do
arenque baseados no diâmetro das escamas são mais exatos que aqueles baseados

no raio anterior. HlRSCHHORN & SMALL (1990) encontraram diferenças nos índices
de correlação entre o raio da escama e o comprimento do bacalhau do pacifico

Gadus macrocepfialus, conforme a dimensão da escama utilizada. Estes autores
também afirmam que os parâmetros de crescimento estimados a partir das medidas

dos anéis nas escamas, têm grande variabilidade dependendo da região do corpo da
qual foram retiradas. DANNEVIG & HOST (1931) encontraram que em 5 espécies de
salmão, os comprimentos retrocalculados variaram dependendo da região de coleta
das escamas, sendo menores na parte anterior do corpo,
A escolha da região E para coletar as escamas do tambaqui concorda com
aquela selecionada por WERDER & SOARES (1983). que trabalharam com
exemplares jovens. Então, podemos concluir que a melhor região de coleta de
\

escamas para estudos d e determinação de idade e crescimento tambaqui C.

macropomum, jovem e adulto, é aquela localizada na região caudal entre a
nadadeira adiposa e linha lateral.
Quanto aos otolitos dos Ostariophysi, a sagita é completamente diferente em
forma e aparência, se comparada com o otólito correspondente a não Ostanophysi.
Neste grupo (Ostariophyisi) os asteriscus e os lapilus são os maiores dos três pares.
O astefiscus é muito semelhante a sagita dos não Ostariophysi e por causa disto.

podem ser facilmente confundidos durante a coleta das estruturas. O tambaqui é um
Ostariophysi, e tem otólitos com características tipicas deste grupo; o asteriscus é o

maior par e está localizado mais próximo aos ossiculos weberianos. A sagita tem
localização anterior ao asteriscus com a parte caudal incrustada na porção anterior
do asteriscus.
Alguns autores ficaram impressionados com a similaridade dos astenscus dos
Ostariophysi e a sagita dos outros teléosteos e sugerem que houve uma mudança na
posição dos otólitos e que o asteriscus dos ostariophysi e realmente a sagita.
ADAMS (1940) fez uma descrição dos otólitos nos diferentes grupos dentro dos
Ostariophysi, e POPPER (1982), POPPER & COOMBS (1980) esclarecem alguns
dos problemas relacionados a definição das estruturas.
Diferentes pares de otólitos tem sido utilizados para determinar a idade
nos peixes. O principal critério para seleção tem sido geralmente o seu tamanho
pois permite a fácil extração e manuseio. Por isto, nos peixes nao ostariophisy,
para os quais existe uma extensa bibliografia, o otólito geralmente utilizado e a
sagita. PANFILI (1993), trabalhando com peixes do rio Mamoré (Bolivia) utilizou o
asteriscus para determinar a idade do C. macropomum.
Um problema encontrado quando se trabalha com estruturas mineralizadas
de peixes tropicais é a dificuldade de diferenciar os anéis indicadores da idade,
devido a presença de outras marcas semelhantes aos anéis etários que
dificultam a determinação da idade.. Para os estudos de crescimento é
recomendável conhecer a relação dimensão da estrutura / comprimento do peixe
que facilite a aplicação de modelos de retrocalculo. Neste trabalho foram
considerados todos estes critérios: Assim, o lapilus foi selecionado para
determinar a idade do tambaqui apesar de ser menor que o asteriscus. As
características que definiram esta escolha foram principalmente a nitidez dos
anéis e a linearidade na relação dimensão do otólito / comprimento padrão.
As zonas hialinas no lapilus estavam melhor definidas que no asteriscus.

O lapilus apresentou menor ocorrência de marcas acessórias, as quais estão

presentes no asteriscus dificultando a definição dos anéis etários. Uma
característica que foi comum nas estruturas analisadas foi a presença de varias
marcas acessórias antes do primeiro anel. No lapilus foram somente duas
marcas, entretanto, nas escamas e vértebras foi comum a presença de até 6
marcas. Estas marcas estiveram presentes e m peixes de idade conhecida com
menos de um ano. Devido a instabilidade e não anualidade estas marcas não
foram considerados na contagem dos aneis. Anéis acessórios antes do primeiro
anel d e crescimento foram encontrados por MATSUURA, 1977 e ROSIWONGTSCHOWSKI et al. (1982). A marcas acessórias das escamas e otólitos
serão discutidas com maiores detalhes no capitulo IV.
As duas nuvens de pontos obsewadas no gráfico da relação dimensão do

otólito / comprimento padrão sugerem um crescimento diferenciado quando o
tambaqui atinge aproximadamente 500 mm d e comprimento.
A nitidez dos aneis nos raios das nadadeiras de C. macropomum

apresentaram diferenças, dependendo da nadadeira da qual foi extraido e dentro
do mesmo raio, dependendo da posição do corte em relação a base. Isto foi
também encontrado por BEAMISH (1981) nos raios das nadadeiras do bacalhau.
De acordo com os resultados deste estudo, o raio dorsal foi o que apresentou
anéis melhor definidos e os raios de todas as nadadeiras apresentaram o centro
difuso composto por tecido esponjoso e muito vas~ularizado. Isto limita a
aplicação do uso desta estrutura devido a dificuldade na observação e definição
dos primeiros anéis que levam a subestimar a idade, assim como, a área central
oca que dificulta a retirada de medidas para a s estimativas d e crescimento.
Embora não seja recomendado, o uso dos raios para a determinação da
idade e crescimento do tambaqui pode ser utilizado para confirmar as estimativas
d e idade obtidas e m outras estruturas como por exemplo a s escamas, cuja
utilização é limitada nos peixes mais velhos, conforme recomendado por
BEAMISH & CHILTON (1977). Nos experimentos de marcação e recaptura, uma

combinação do método das escamas e raios podem ser úteis para determinações
mais exatas da idade e tem a vantagem da facil obtenção sem sacrificar o peixe.
Devido a escassa definição dos anéis e múltiplas marcas acessórias, as
vértebras não foram consideradas adequadas para determinar a idade e
crescimento do tarnbaqui. Em outros grupos de peixes como por exemplo no
Pseudoplatystoma fasciatum (PANFILI, 1993) as vértebras foram recomendadas
para os estudos. PRINCE et ai. (1985) avaliou a exatidão deste método utilizando
seções da vértebra, mais apesar disto, estes autores concluem que a tendência
deste método é superestimar as idades.
Apesar das dificuldades encontradas na definição das marcas de
crescimento nas diferentes estruturas calcíficadas do tambaqui, as escamas e
otóiitos foram consideradas as mais adequadas para realizar os estudos de idade
e crescimento.
Foi demonstrado que as estruturas mineralizadas não podem ser
escolhidas arbitrariamente para estudos de idade, sendo recomendável a
combinação de mais de um método para obter resultados mais confiáveis.

combinação d o método d a s escamas e raios podem s e r úteis para determinações
mais exatas d a idade e tem a vantagem d a fácil obtenção sem sacrificar o peixe.
Devido a e s c a s s a definição dos anéis e múltiplas marcas acessórias, a s
vértebras não foram consideradas adequadas para determinar a idade e
crescimento d o tambaqui. Em outros grupos d e peixes como por exemplo no
Pseudoplatystorna fasciatum (PANFILI, 1993) as vértebras foram recomendadas
para o s estudos. PRINCE et ai. (1985) avaliou a exatidão deste método utilizando
seções da vértebra, mais apesar disto, e s t e s autores concluem que a tendência
deste método é superestimar as idades.
Apesar d a s dificuldades encontradas n a definição d a s marcas d e
crescimento n a s diferentes estruturas calcificadas d o tambaqui, as escamas e
otólitos foram consideradas as mais adequadas para realizar os estudos d e idade
e crescimento.
Foi demonstrado que as estruturas mineralizadas não podem s e r
escolhidas arbitrariamente para estudos d e idade, sendo recomendável a
combinação d e mais d e um método para obter resultados mais con-fiáveis.

ANÁLISE DE MICROESTRUTURAS NOS OTÓLITOS

A determinação da idade em peixes através da contagem de anéis
sazonais formados em estruturas calcificadas é muito antiga, datando de 1888

REIBISCH r 'S (citado por RICKER, 1969). Porém, o método de determinação da
idade a partir de anéis sazonais não pode ser aplicado para peixes que ainda
não formaram seu primeiro anel sazonal.

A descoberta de microestruturas nos otólitos por PANELLA (1971, 1974)
foi o avanço mais significativo nos estudos de crescimento, pois permitiu
determinar a idade dos peixes nas primeiras fases do seu desenvolvimento,
quando os anéis sazonais ainda não estão presentes. Este autor, identificou
padrões de forma@o de anéis que correspondem ao crescimento subsazonal,
quinzenal e diário nos otólitos de peixes de regiões temperadas e tropicais,
sugerindo que a deposição dos anéis diários constitui uma propriedade universal
dos otólitos. A técnica de leitura dos anéis diários foi desenvolvida na década de
70 e teve grande aceitação nos últimos 20 anos, sendo desenvolvidas muitas das
suas aplicações, assim como discutidas suas limitações para a utilização nos
diferentes grupos de peixes.

0 s microincrementos dos otólitos são estruturas bipartitas que consistem
de uma zona relativamente larga de cristais de carbonato de cálcio, embebidos
numa matriz de proteína e uma banda adjacente mais estreita, que é dominada
pela matriz protéica (DUNKELBERGER et al., 1980; MUGIYA et. al, 1981).

A análise dos incrementos de crescimento nos otólitos possibilitam a
estimativa da idade dos peixes e a obtenção de valiosas informações sobre o
crescimento e sua história de vida. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, a
informação sobre a estrutura em idade de uma população pode ser utilizada para
esclarecer os efeitos das mudanças ambientais sobre o crescimento e
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numa matriz de proteína e uma banda adjacente mais estreita, que é dominada
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estimativa da idade dos peixes e a obtenção de valiosas informações sobre o
crescimento e sua história de vida- Nos estágios iniciais do desenvolvimento, a
informa@o sobre a estrutura em idade de uma população pode ser utilizada para
esclarecer os efeitos das mudanças ambientais sobre o crescimento e

sobrevivência, e podem resultar num melhor entendimento dos fatores que
afetam o sucesso do recrutamento (JONES, 1992).
Os anéis diários podem evidenciar um registro dos eventos ecológicos e
fisiológicos da vida de um peixe (BROTHERS & McFARLANE, 1981, DEEGAN &
THOMPSON 1987). Descontinuidades ou interrupções na deposição de cálcio
registram períodos de perturbação ou estresse (PANELLA, 1980; CAMPANA,
1983). Por outro lado, o estudo das microestruturas tem sido utilizado para
determinar as datas de desova (NISHIMURA & YAMADA, 1984; CAMPANA &
MOKSNESS, 1991) e em estudos de mortalidade e recrutamento (SAVOY &
CRECCO, 1988).
As microestruturas nos otólitos podem também registrar transições
ecomorfológicas no inicio da história de vida de alguns peixes (BROTHERS &
McFARLANE, 1981; NISHIMURA & YAMADA, 1984). Estas transições podem
indicar mudanças na trajetória de crescimento (NEILSON et al., 1985) ou
discretos períodos de crescimento reduzido (VICTOR, 1986). Pode também ser
possível reconstruir a história do crescimento individual pela

largura dos

incrementos.
As microestruturas nos otólitos podem atuar como um registro diário, tanto
de mudanças ambientais como fisiológicas, podendo ser utilizadas em projetos de
piscicultura (RÉ et al., 1986). A técnica dos incrementos diários pode auxiliar no
cultivo de peixes para identificação dos fatores que afetam o crescimento através da
análise da largura dos microincrementos, os quais refletem a resposta somática
devido as mudanças ambientais (JONES, 1992).
Para observar e interpretar as microestruturas, devem ser desenvolvidas
técnicas para preparar os otólitos, de tal forma que permitam exibir sua estrutura
interna (SECOR et al., 1992). Estudos de validação (determinação da
periodicidade de formação dos incrementos) devem ser feitos para interpretar
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ecomorfológicas no início da história de vida d e alguns peixes (BROTHERS &
McFARLANE, 1981; NISHIMURA & YAMADA, 1984). Estas transições podem
indicar mudanças na trajetória d e crescimento (NEILSON et al., 1985) ou
discretos períodos d e crescimento reduzido (VICTOR, 1986). Pode também ser
possível reconstruir a história 'do crescimento individual pela largura dos
incrementos.
As microestruturas nos otólitos podem atuar como um registro diário, tanto
de mudanças ambientais como fisiológicas, podendo ser utilizadas em projetos d e
piscicultura (RÉ et al., 1986). A técnica dos incrementos diários pode auxiliar no
cultivo d e peixes para identificação dos fatores que afetam o crescimento através da
análise da largura dos microincrementos, os quais refletem a resposta somática
devido as mudanças ambientais (JONES, 1992).
Para obsewar e interpretar a s microestruturas, devem ser desenvolvidas
técnicas para preparar os otólitos, de tal forma que permitam exibir sua estrutura
interna (SECOR et ai., 1992). Estudos d e validação (determinação da
periodicidade d e formação dos incrementos) devem ser feitos para interpretar

corretamente as estruturas, por causa da possibilidade da formação de
incrementos não diários (GEFFEN, 1982). Duas técnicas têm sido utilizadas para
validar os incrementos de crescimento dos otólitos nos teleósteos: a análise de
otólitos de peixes de idade conhecida e o exame de novos incrementos
depositados na margem de estruturas após os exemplares terem sido sido
marcados com substâncias químicas como a oxitetraciclina (WEBER &
RIDGEWAY, 1967).

Os anéis diários foram utilizados para determinar a idade e crescimento de
espécies tropicais onde as marcas sazonais são difíceis de interpretar
(PANELLA, 1974; VICTOR, 1982).
Para peixes da Amazônia central foram realizados dois trabalhos de
determinação da idade e crescimento através da análise das microestruturas nos
otólitos: 1) WORTHMANN (1980) determinou a idade e crescimento da pescada
Plagioscion monti e 2 ) SOBRAL (1996) estudou duas espécies do gênero
Triportheus. Nestes trabalhos não foram realizados estudos de validação,
entretanto, demostraram a possibilidade de utilizar esta técnica para determinar a
idade e crescimento dos peixes da região amazônica e interpretar os eventos da
história de vida nas primeiras fases do seu desenvolvimento.
O objetivo deste trabalho é adaptar as técnicas já existentes para a
observação do padrão microestrutural dos otólitos de tambaqui, validar os anéis
utilizando os peixes de idade conhecida e determinar as datas de desova
utilizando as microestnituras. Estes resultados permitirão utilizar estas
informações para obter estimativas mais exatas da idade, nas etapas iniciais da
vida, onde não ocorrem marcas sazonais.
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Plagioscion rnonti e 2) SOBRAL (1996) estudou duas espécies do gênero
Triportheus. Nestes trabalhos não foram realizados estudos de validação,
entretanto, demostraram a possibilidade de utilizar esta técnica para determinar a
idade e crescimento dos peixes da região amazônica e interpretar os eventos da
história de vida nas primeiras fases do seu desenvolvimento.

O objetivo deste trabalho é adaptar as técnicas já existentes para a
observação do padrão microestrutural dos otólitos de tarnbaqui, validar os anéis
utilizando os peixes de idade conhecida e determinar as datas de desova
utilizando as microestruturas. Estes resultados permitirão utilizar estas
informações para obter estimativas mais exatas da idade, nas etapas iniciais da
vida, onde não ocorrem marcas sazonais.

3.2.MATERIAL E MÉTODOS
3.2.1. Coleta de material
Foram analisados otólitos de exemplares de C. macropomum coletados
nas áreas de várzea e de exemplares de idade conhecida, procedentes de
desova induzida na estação de piscicultura de BETUME (SERGIPE). Estes
últimos exemplares foram mantidos em incubadoras até 6 dias, quando foram
transferidos a tanques de 250 m2. As amostras de peixes foram coletadas
diariamente até 20 dias de idade e posteriormente com periodicidade semanal.
Os indivíduos foram congelados ou conservados em etanol tamponado com
carbonato de cálcio (BROTHERS, 1990).

Para localizar os otólitos no aparelho vestibular foi realizado um corte
horizontal da cabeça ao nível da Órbita superior e retirado o cérebro para deixar
expostas as alças dos canais semicirculares e cavidades que incluem os otólitos
(Fig. 3.5).

Os três pares de otólitos sagita, asteriscus e lapilus foram retirados. Os
otólitos das larvas foram removidos com auxilio de uma agulha muito fina sob
estereomicroscópio e imersos numa gota de água ou glicerina. Para remover o
asteriscus e sagita dos peixes maiores, foi utilizado o método das branquias
(SECOR et al., 1992) e o lapilus foi removido por uma incisão longitudinal
realizada entre os olhos.

A extração e preparação dos otólitos de embriões e larvas e delicada

sendo recomendável trabalhar com peixes frescos ou congelados. Se isto não for
possível, o material pode ser conservado em etanol tamponado com Cacos. Não
deve ser utilizado formo1 pois descalcifica os otólitos deixando as estruturas muito
frágeis. A retirada dos otólitos dos embriões foi

feita sob uma lupa, de

preferência utilizando luz transmitida, usando-se dois finos estiletes. Se possível,

3.2. MATERIAL E MÉTODOS
3.2.1. Coleta de material

Foram analisados otólitos de exemplares de C. macropomurn coletados
nas áreas de várzea e de exemplares de idade conhecida, procedentes de
desova induzida na estação de piscicultura de BETUME (SERGIPE). Estes
Últimos exemplares foram mantidos em incubadoras até 6 dias, quando foram
transferidos a tanques de 250 m2. As amostras de peixes foram coletadas
diariamente até 20 dias de idade e posteriormente com periodicidade semanal.
Os indivíduos foram congelados ou conservados em etanol tamponado com
carbonato de cálcio (BROTHERS, I990).

Para localizar os otólitos no aparelho vestibular foi realizado um corte
horizontal da cabeça ao nível da Órbita superior e retirado o cérebro para deixar
expostas as alças dos canais semicirculares e cavidades que incluem os otólitos
(Fig. 3.5).

Os três pares de otólitos sagita, asteriscus e lapilus foram retirados. 0 s
otólitos das larvas foram removidos com auxilio de uma agulha muito fina sob
estereomicroscópio e imersos numa gota de água ou glicerina. Para remover o
asteriscus e sagita dos peixes maiores, foi utilizado o método das branquias
(SECOR et al., 1992) e o lapilus foi removido por uma incisão longitudinal
realizada entre os olhos.

A extração e preparação dos otólitos de embriões e larvas é delicada
sendo recomendável trabalhar com peixes frescos ou congelados. Se isto não for
possível, o material pode ser conservado em etanol tamponado com Caco3. Não
deve ser utilizado formoi pois descalcifica os otólitos deixando as estruturas muito
frágeis. A retirada dos otólitos dos embriões foi

feita sob uma lupa, de

preferência utilizando luz transmitida, usando-se dois finos estiletes. Se possível,
95

devem ser retirados os otólitos ou podem ser montadas Iâminas da porção
cefálica contendo os otólitos.

3.2.2. Limpeza dos otólitos

Os otólitos estão cobertos por tecido fibroso que compõe a mácula da
membrana otolítica e do vestíbulo. Este tecido interfere a passagem de luz
quando observados no microscópio ótico e dificulta

a visualização das

microestruturas, portanto, a limpeza foi um passo importante antes da preparação
das Iâminas especialmente quando se trabalha com o microscôpio ótico. Para a
observação no MEV, esta limpeza não é muito necessária pois o tecido aderente

é retirado durante o processo de polimento, durante a preparação das Iâminas.
Foram testadas várias substâncias para limpar os otólitos como: ácido
etanol,
clorídrico ( 1% e 5%), cloroformio, tolueno, acetona, ácido acético (I%),
xilol e hipoclorito de sódio (10%). O tempo de imersão nestas substâncias foi
determinado de acordo com o tamanho do otólito e a limpeza foi realizada sob
uma lupa utilizando dois finos pincéis até eliminar completamente o tecido.
Posteriormente, os otólitos foram lavados com água destilada e fixados em
Iâminas utilizando uma resina termoplSstica (CRIYSTALBOND 509) para serem
desgastados e polidos.

3.2.3. Preparação das Iâminas

Para ambos métodos, a preparação das Iâminas constitui um requisito
indispensável e precisa de uma técnica adequada que permita a visualização dos
microincrementos de forma que possam ser contados e medidos. De acordo com
a espécie, as técnicas de rotina precisam ser adaptadas, sendo necessária muita
criatividade do observador.

devem ser retirados os otólitos ou podem ser montadas Iâminas da porção
cefálica contendo os otólitos.

3.2.2.Limpeza dos otólitos
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Foram testadas várias substâncias para limpar os otólitos como: ácido
clorídrico ( 1% e 5%), cloroformio, tolueno, acetona, ácido acético (1%), etanol,
xilol e hipoclorito de sódio (10%). O tempo de imersão nestas substâncias foi
determinado de acordo com o tamanho do otólito e a limpeza foi realizada sob
uma lupa utilizando dois finos pincéis até eliminar completamente o tecido.
Posteriormente, os otólitos foram lavados com água destilada e fixados em
Iâmlnas utilizando uma resina termoplástica (CRIYSTALBOND 509) para serem
desgastados e polidos.

3.2.3. Preparação das lâminas
Para ambos métodos, a preparação das Iâminas constitui um requisito
indispensável e precisa de uma técnica adequada que permita a visualização dos
microincrementos de forma que possam ser contados e medidos. De acordo com
a espécie, as técnicas de rotina precisam ser adaptadas, sendo necessária muita
criatividade do observador.

Os otólitos das larvas após a limpeça, foram montadas em Iâminas e
cobertos com lamínulas utilizando EUPARAL e ENTELLAN como meio de
montágem. Na medida do possível, a face côncava foi dirigida para cima com a
finalidade de facilitar a observaçao e contagem dos anéis.

Com aproximadamente 15 dias de idade aumenta a deposição de Caco3
em ambas as faces do otólito especialmente do lapilus, dificultando a passagem
de luz. Assim, para a observação das microestruturas é necessário desgastar
uma ou ambas as faces. Para isto, os otólitos foram fixados a Iâminas, utilizando
preferencialmente CRYSTALBOND 509 devido a melhor aderência às Iâminas,
transparência e menor tempo de dissolução e endurecimento. O desgaste dos
otólitos foi feito vagarosamente, observando-o continuamente no microscópio até
atingir um nível ligeiramente acima do núcleo, tendo-se o cuidado de não passar
este ponto para não perder os primeiros incrementos. Se as microestruturas não
ficaram expostas desgastando uma face, o otólito foi virado aquecendo a resina
onde eram incluídos e então, efetuado o desgaste da outra face, até obter uma
fina lâmina que incluísse o núcleo. Estas finas Iâminas foram cobertas com
lamínulas utilizando EUPARAL ou ENTELLAN como meio de montagem para
serem observadas no microscópio ótico.

O polimento foi realizado com um motor HAMAG 114HP com superfície de
polimento de algodão a qual era aderida uma pasta de diamante comercialmente
utilizada para polimento de jóias (Fig. 3.1 b).

Conforme o crescimento do peixe, os otólitos também acentuam seu
formato concavo na face externa e convexo na sua face interna. Devido a isto,
com o polimento em plano sagital perdem-se os incrementos da área periférica
do otólito. Portanto, foi necessário testar diferentes planos de seccionamento
para a preparação das lâminas nos planos sagital, transversal e frontal (Fig. 3.3).
Para isto os otólitos eram incluídos em EPON dentro de moldes para formar
blocos (Fig.3.2) e assim facilitar o manuseio e corte.

Os otólitos das larvas após a limpeça, foram montadas em Iâminas e
cobertos com laminulas utilizando EUPARAL e ENTELLAN como meio de
montágem. Na medida do possível, a face côncava foi dirigida para cima com a
finalidade de facilitar a observaçao e contagem dos anéis.

Com aproximadamente 15 dias de idade aumenta a deposição de Cacos
em ambas as faces do otólito especialmente do lapilus, dificultando a passagem
de luz. Assim, para a observação das microestruturas é necessário desgastar
uma ou ambas as faces. Para isto, os otólitos foram fixados a Iâminas, utilizando
preferencialmente CRYSTALBOND 509 devido a melhor aderência As Iâminas,
transparência e menor tempo de dissolução e endurecimento. O desgaste dos
otólitos foi feito vagarosamente, observando-o continuamente no microscópio até
atingir um nível ligeiramente acima do núcleo, tendo-se o cuidado de não passar
este ponto para não perder os primeiros incrementos. Se as microestruturas não
ficaram expostas desgastando uma face, o otólito foi virado aquecendo a resina
onde eram incluídos e então, efetuado o desgaste da outra face, até obter uma
fina lâmina que incluísse o núcleo. Estas finas Iâminas foram cobertas com
laminulas utilizando EUPARAL ou ENTELLAN como meio de montagem para
serem observadas no microscópio ótico.

O polimento foi realizado com um motor HAMAG I14HP com superfície de
polimento de algodão a qual era aderida uma pasta de diamante comercialmente
utilizada para polimento de jóias (Fig. 3.1b).
Conforme o crescimento do peixe, os otólitos também acentuam seu
formato concavo na face externa e convey na sua face interna. Devido a isto,
com o polimento em plano sagital perdem-se os incrementos da área periférica
do otólito. Portanto, foi necessário testar diferentes planos de seccionamento
para a preparação das Iâminas nos planos sagital, transversal e frontal (Fíg.3.3).
Para isto os otólitos eram incluídos em EPON dentro de moldes para formar
blocos (Fig.3.2) e assim facilitar o manuseio e corte.

Os blocos foram cortados em planos frontal e transversal (Fig. 3.3) com
um aparelho que utiliza o mesmo principio do ISOMET SAW). Estes cortes
fixados nas lâminas com CRISTALBOND, foram lixados e polidos até se obter
finas lâminas contendo o núcleo e cobertos com Iaminulas. Para peixes com
aproximadamente 60 mm de comprimento padrão o plano sagital foi o melhor,
enquanto que, para peixes maiores, o piano transversal foi o que exibiu melhor as
microestruturas.
Ambas métodos de observação (MEV e ML) requerem muito tempo
para a preparação das Iâminas. A percentagem de perda de material durante o
processo de montagem foi de cerca 50%.

3.2.4 Observação de microestruturas
Dois métodos foram utilizados para a observação das microestruturas: o
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e o microscópio de luz (ML).

A observação dos otólitos dos embriões e larvas foram realizadas nos
laboratórios de Biologia Pesqueira do Instituto de Biologia e Ciências Pesqueiras
da Universidade de Hamburgo utilizando um Microscópio Eletrônico de varredura
marca CAMBRIDGE S 90 e no laboratório de Biologia Pesqueira do Instituto de
Ecologia e Ciências de Pesca em Berlin (Alemanha) utilizando um microscópio
otico

com câmara de video acoplada a um visor para discussão com

magnificação de 40 a 100x.

3.2.4.1 Microscópio Eletrônico de Varredura (MW)
Para isto, foram utilizados exemplares com 8, 10, 14 e 15 dias após a
fertilização dos ovos. Os otólitos foram montados em SEM-stubs padrão de
alumínio, colados com uma resina termoplástica transparente, posteriormente
polidos em diferentes planos (Fig.3.3) com a finalidade de selecionar aquele em

Os blocos foram cortados em planos frontal e transversal (Fig. 3.3) com
um aparelho que utiliza o mesmo principio do ISOMET SAW). Estes cortes
fixados nas lâminas com CRISTALBOND, foram lixados e poiidos até se obter
finas lâminas contendo o núcleo e cobertos com lamínulas. Para peixes com
aproximadamente 60 mm d e comprimento padrão o plano sagital foi o melhor,
enquanto que, para peixes maiores, o plano transversal foi o que exibiu melhor as
microestruturas.
Ambas métodos de observação (MEV e ML) requerem muito tempo
para a preparação das lâminas. A percentagem d e perda d e material durante o
processo de montagem foi d e cerca 50%.
.

3.2.4 Observação d e microestruturas

Dois métodos foram utilizados para a observação das microestruturas: o
microscópio eletrenico de varredura (MEV) e o microscópio d e luz (ML).
A observação dos otólitos dos embriões e larvas foram realizadas nos

laboratórios d e Biologia Pesqueira do instituto d e Biologia e Ciências Pesqueiras
da Universidade d e Hamburgo utilizando um Microscópio ~letrônicod e varredura
marca CAMBRIDGE S 90 e no laboratório d e Biologia Pesqueira do Instituto d e
Ecologia e Ciências d e Pesca em Berlin (Alemanha) utilizando um microscópio
ótico com câmara d e vídeo acoplada a um visor para discussão com
magnificação d e 40 a 100x.
3.2.4.1 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

Para isto, foram utilizados exemplares com 8, 10, 14 e 15 dias após a
fertilização dos ovos. 0s otólitos foram montados e m SEM-stubs padrão d e
alumínio, colados com uma resina termoplástica transparente, posteriormente
polidos em diferentes planos (Fig. 3.3) com a finalidade d e selecionar aquele em

que as microestruturas são mais visíveis. Para o polimento foi utilizado um tocadiscos modificado, descrito por KARAKIRI & WESTERNHAGEN (1988). Como
meio abrasivo para o polimento foi usado "silicium-carbide" com granulação de
800 a 1200. Quando foi alcançado o núcleo e os anéis se tornaram visiveis, os
anéis foram desgastados com EDETA 0,iM ou ácido acético (2,5%) durante 1020 seg. Finalmente os cortes foram secos em estufa a 60°C durante 24 horas,
cobertos com uma fina lâmina de ouro (200-300A) e observados no MEV.
3.2 4.2 Microscópio ótico
Utilizaram-se peixes desde a fase de embrião até 95 dias. De acordo com
o desenvolvimento do peixe e tamanho do otólito várias técnicas foram utilizadas
para preparar as Iâminas. Os otólitos dos embriões, montados diretamente em
Iâminas juntamente com a porção cefalica, e aqueles das larvas foram retirados
limpos e montados em Iâminas. O lixamento foi manual para os otólitos pequenos
e para os maiores foi utilizado um motor de baixa rotação ao qual foi adaptado
uma peça circular onde se fixaram lixas a prova de água cuja numeração variou
de 600 a 1000 (Fig. 3.1a).

3.2.5. Métodos de análise

Para o estudo da

ontogenia dos

otólitos, foi

acompanhado

o

desenvolvimento dos otólitos de peixes de idade conhecida desde a fecundação
dos ovos e descritas as variações morfologicas ate alcançarem sua forma
definitiva.
Para as análises morfométricas, a sagita e lapilus das larvas, foram
retiradas e medido: o diâmetro horizontal e vertical, diâmetro do primórdio e anel

de eclosão. Conforme a variação morfológica durante o crescimento foram
retiradas as seguintes medidas do lapilus direto e esquerdo: comprimento
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cobertos com uma fina lâmina d e ouro (200-300A) e observados no MEV.
3.2 4.2 Microscópio ótico

Utilizaram-se peixes desde a fase d e embrião até 95 dias. D e acordo com
o desenvolvimento do peíxe e tamanho do otólito varias técnicas foram utilizadas
para preparar as lâminas. Os otólitos dos embriões, montados diretamente em
Iâminas juntamente com a porçPo cefálica. e aqueles das larvas foram retirados
limpos e montados em Iâminas. O lixamento foi manual para os otólitos pequenos
e para os maiores foi utilizado um motor de baixa rotação ao qual foi adaptado
uma peça circular onde se fixaram lixas a prova de água cuja numeração variou
de 600 a 1000 (Fig. 3. Ia).
3.2.5; Métodos de análise

Para o estudo da ontogenia dos otólitos, foi acompanhado o
desenvolvimento dos otólitos d e peixes de idade conhecida desde a fecundação
dos ovos e descritas as variações morfológicas ate alcançarem sua forma
definitiva.
Para as análises morfométricas, a sagíta e lapilus das larvas, foram
retiradas e medido: o diâmetro horizontal e vertical, diâmetro do primórdio e anel
de eclosão. Conforme a variação morfológica durante o crescimento foram
retiradas as seguintes medidas do lapilus direto e esquerdo: comprimento

Tabela 3.1
Exemplares jovens de C. macropomum para estudos de determinação de idade.

DATA

LOCAL

N

CpMEDIO AMPLITUDE
(mml
43,O
42-49

30-1-93

Janauacá

9

22-3-93

Janauacá

29

130,83

113-157

02-4-93

Janauaça

15

127,6

112-151

74-4-93

Janauacá

28

134,75

116-156

27-4-93

Janauacá

14

129,21

94- 182

19-11-95

Japurá

48

23,77

15-46

Para os estudos de idade e estimativas de crescimento foram utilizados
juvenis coletados nas áreas de várzea e peixes de idade conhecida com até 95
dias de idade.

3.2.6 Taxa de crescimento diário

A taxa média de crescimento diário dos peixes coletados no campo foi

estimada: a) a partir do comprimento padrão médio mensal dos exemplares
dividido pelo número de dias transcorridos entre uma coleta e outra, b) pelas
estimativas da idade através da análise de microestruturas nos otólitos (anéis
diários). Com a finalidade de ter uma estimativa da taxa de crescimento foram
ajustadas regressões lineares aos dados de comprimento padrão e número de
anéis onde o valor de b foi a taxa de crescimento.

Nos peixes de idade conhecida a taxa de crescimento foi obtida a partir do
comprimento médio dos peixes dividido pelas respectivas idades.

Tabela 3.1
Exemplares jovens de C. macropomum para estudos de determinação de idade.

DATA

LOCAL

N

Cp MEDIQ AMPLITUDE
(mm)
43,O
42-49

30-1-93

Janauacá

9

22-3-93

Janauacá

29

130,83

113-157

02-4-93

Janauaça

15

127,6

112-151

14-4-93

Janauacá

28

134,75

116-156

27-4-93

Janauacá

14

129,21

94- 182

19-11-95

Japurá

48

23,77

15-46

Para os estudos de idade e estimativas de crescimento foram utilizados
juvenis coletados nas áreas de várzea e peixes de idade conhecida com até 95
dias de idade.

3.2.6 Taxa de crescimento diário

A taxa média de crescimento diário dos peixes coletados no campo foi

estimada: a) a partir do comprimento padrão médio mensal dos exemplares
dividido pelo número de dias transcorridos entre uma coleta e outra, b) pelas
estimativas da idade através da análise de rnicroestruturas nos otólitos (anéis
diários). Com a finalidade de ter uma estimativa da taxa de crescimento foram
ajustadas regressões lineares aos dados de comprimento padrão e número de
anéis onde o valor de b foi a taxa de crescimento.

Nos peixes de idade conhecida a taxa de crescimento foi obtida a partir do
comprimento médio dos peixes dividido pelas respectivas idades.

Figura 3.1:

Aparelhos utilizados na preparação de otólitos para o estudo de microestruturas,
a) lixamento, b) polimento.
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Figura 3.2:
Moldes utilizados para a inclusão dos otólitos de C. macropomum
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Figura 3.4:
Aparelho utilizado para cortar os otólitos de C. macropomum

Figura 3.5:
Posição dos otólitos na cabeça de C. macropomum em vista dorsal.
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Figura 3.6:
Medidas efetuadas no lapilus de C. macropornurn: CM comprimento máximo, LM
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largura máxima, RD raio dorsal, RV raio ventral, P = primórdio, A€ anel de
eciosão.

Figura 3.6:

Medidas efetuadas no lapilus d e C. macropomum: CM comprimento máximo, LM
largura máxima, RD raio dorsal, RV raio ventral, P = primórdio, AE anel d e
eclosão.

3.3 RESULTADOS

-

3.3.1 Posição dos otólitos

O tambaqui C. macropomum apresenta modificações no aparelho
vestibular e tamanho dos otólitos que são características do grupo de peixes
Ostariophysi. As sagitas, asteriscus e lapilus se encontram localizados no
aparelho vestibular que, segundo SECOR et al. (1992), está dividido em dois
sacos: dorsal (par superior) e ventral (par inferior). O lapilus está situado na
frente, dentro do par superior, a sagita e o asteriscus estão próximos um do outro
no par inferior, em uma posição ventral em relação ao lapilus (Fig. 3.7). Como
ocorre com os Ostariophysy, o asteriscus é o maior par de otólitos.
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Figura 3.7:
Lado externo do ouvido direito de C. macropomum mostrando a posição dos
otólitos no aparelho vestibular.
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Figura 3.8:
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Posiçao dos otólitos em larvas de C. macropomum
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3.3.2

- Ontogenia dos otólitos
A análise de peixes de idade conhecida revelou que os ot6litos são as

primeiras estruturas

calcificadas que

aparecem durante

o

inicio

do

desenvolvimento do C. macropomum. Nesta espécie, os otólitos tornam-se
visíveis na porção cefálica após com aproximadamente 10 horas da fertilização
do ovos, ainda na fase de embrião. Numa vista lateral da larva aparecem como
dois pontos refringentes que de acordo a posição na cabeça correspondem a
sagita e lapilus (Fig. 3.8). O lapilus está numa posição dorsal e anterior e a
sagita situada ligeiramente inferior e caudal em relação ao lapilus. Nesta fase, a
sagita e o lapilus são de forma circular. O tamanho médio do lapilus foi de 11,3

pm e da sagita 13,68 pm (Fig. 3.9).
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Em peixes com 88 dias (comprimento padrão 29 mm) o rostmm do lapilus é
mais evidente, porém, ainda não adquire sua forma definitiva. No asteriscus as
invaginaçóes da borda anterior ficam mais definidas e pode-se diferenciar o rostnim
e pós rostrum (Fig. 3.9).
Com 102 dias (comprimento padrão médio 42 mm) o asteriscus e lapilus
completaram seu desenvolvimentoe adquiriram sua morfologia definitiva.
3.3.3. Análise de rnicroestruturas.

3.3.3.1 Microscópio ótico

Nos otólitos de embriões (sagitas e lapilus) com 12 horas após a
fecundação, foi possível identificar uma área central escura que constitui o centro
inicial do crescimento do otólito, o primórdio.
Sagita: Em exemplares entre 8,3 e 10,3 mm de comprimento total esta

estrutura teve um diâmetro antero-posterior e dorso-ventral de 0,08 mm e
primórdio nítido cuja medida variou entre 0,01 e 0,09 mm. Circundando o
primórdio foram observados de 1 a 6 anéis com espaçamentos irregulares e
diferentes graus de nitidez. Esta área é delimitada por 2 a 3 anéis com maior
contraste que formam uma marca notável. Estes anéis são formados antes da
eclosão das larvas e possivelmente correspondem a diferentes estádios de
desenvolvimento embrionário. Na área subsequente, existe um padr3o irregular
de incrementos com zonas descontínuas escuras e outras mais claras que
confundem a definição e contagem dos incrementos. A uma distância média de
0,03 mm apartir do primordio se iniciou a deposição de anéis melhor definidos e
com zonas descontínuas mais fracas e menos frequêntes.

I
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Em peixes com 88 dias (comprimento padrão 29 mm) o rostrum do lapilus é
mais evidente, porém, ainda não adquire sua forma definitiva. No asteriscus as
invaginações da borda anterior ficam mais definidas e pode-se diferenciar o rostrurn
e pós rostrurn (Fig. 3.9).
Com 102 dias (comprimento padrão médio 42 mm) o asteriscus e lapiius
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inicial do crescimento do otólito, o primórdio.
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com zonas descontínuas mais fracas e menos frequêntes.
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Ontogenía dos otólitos de Colossoma macmpomum.
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Ontogenia dos otólitos de Colossoma macropomum,

A irregularidade no espaçamento e nitidez dos incrementos dificultou a
definição e contagem resultando um número de anéis superior a idade conhecida
do peixe (Fig. 3.10). Nos peixes a partir de 20 dias e comprimento padrão médio
de 15 mm, a sagita muda seu plano de crescimento e os anéis não sLlo mais
concêntricos, passando a ser depositados em forma elíptica e são melhor
visualizados nas regiões rostral e pós-rostral (Fig. 3.11). Como estas regiões são
muito frágeis, geralmente são quebradas no momento da extração.

Figura 3.10:

Sagita e lapilus de C. macropomum observadas no microscópio de luz. a) sagita,
b) lapilus.
Os lapilus tiveram um primórdio bem definido cujo diâmetro antero-

posterior foi 0,085 mm e o diâmetro dorso-ventral 0,06 mm em exemplares de 8,3
a 9,3 mm de comprimento padrão. Em alguns exemplares foram observados
finíssimos incrementos circundando o primórdio que desaparecem com a
mudança do foco do microscópio. No segundo dia após a eclosão foram
observadas de uma a duas marcas bem definidas delimitando esta zona de
pequenos incrementos, que em 80% de 25 observações foi única localizada a
0,027 mm do primórdio. Esta marca que está presente tambem na sagita foi
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posterior foi 0,085 mm e o diâmetro dorso-ventral 0,06 mm em exemplares de 8,3
a 9,3 mm de comprimento padrão. Em alguns exemplares foram observados
finissimos incrementos circundando o primórdio que desaparecem com a
mudança do foco do microscópio. No segundo dia após a eclosão foram
observadas de uma a duas marcas bem definidas delimitando esta zona de
pequenos incrementos, que em 80% de 25 observações foi única localizada a
0,027 mm do primórdio. Esta marca que está presente tambem na sagita foi

definida como anel de eclosão ou "hatch check.(Fig 3.10 a e b). Os anéis
incluídos no anel de eclosão não foram considerados nas contagens do número
de anéis. A área subsequente ao anel de eclosão é desprovida de anéis ou se
têm, estes são muito fracos e na maioria dos casos imperceptíveis. Devido a sua
inconstância, eles não foram considerados na contagem do número de anéis. A
uma distância média de 0,03 mm foi observado um padrão de deposição de anéis
melhor definidos que na sagita os quais foram considerados na contagem do
número de anéis (Fig. 3.18). O número de anéis contados neste otólito foi mais
constante e sempre inferior a idade conhecida do peixe.
O asteriscus se forma após à sagita e lapilus; com aproximadamente 15

dias apos a eclosão neste otólito, a área que corresponde ao primórdio é
granular, difusa e desprovida de anéis. Os anéis são depositados irregularmente,
frequentemente incompletos e entrecortados principalmente perto das bordas
(Fig.

Figura 3.11
Sagita de C. macropomum observada com o microscópio de luz, mostrando a
deposição dos anéis
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Figura 3.12:
Padrão microestrutural em asteriscus de C. macropomum com o microscópio de
luz.
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3.3.3.2 Microscópio eletrônico de varredura (MEV)

A sagita tem características semelhantes àquelas descritas quando
observadas com o microscópio de luz, porém, os aneis aparecem mais marcados.
0 s anéis que circundam o primórdio assim como aqueles da área subsequente
ao anel de eclosão foram menos evidentes, fato que facilitou a contagem do
número de anéis. Na contagem do número de anéis foram considerados aqueles
depositados após da zona clara subsequente ao anel de eclosão. O número de
aneis foi inferior a idade conhecida, existindo uma diferença de 3 a 7 dias entre o
número de anéis e a idade conhecida do peixe.
O lapilus apresentou o mesmo padrão de marcação que quando

observado com o microscópio de luz, com zonas incrementais e descontinuas
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3.3.3.2 Microscópio eletrônico de varredura (MEV)
A sagita tem características semelhantes àquelas descritas quando
observadas com o microscópio de luz, porem, os anéis aparecem mais marcados.
0 s anéis que circundam o primórdio assim como aqueles da área subsequente
ao anel de eclosão foram menos evidentes, fato que facilitou a contagem do
numero de anéis. Na contagem do número de anéis foram considerados aqueles
depositados após da zona clara subsequente ao anel de-eclosão. O número de
anéis foi inferior à idade conhecida, existindo uma diferença de 3 a 7 dias entre o
número de anéis e a idade conhecida do peixe,
O lapilus apresentou o mesmo padrão de marcação que quando

observado com o microscópio de luz, com zonas incrementais e descontínuas

melhor definidas que na sagita (Figs. 3.13b e 3.15). Houve uma diferença de 3 a
6 dias entre a idade conhecida e o número de anéis.

O asteriscus de um exemplar de 29,5 mm de comprimento padrão
apresentou um padrão de deposição semelhante a aquele observado no
microscópio de luz com centro difuso, anéis irregularmente depositados e
entrecortados (Fig. 14)

Utilizando ambas técnicas de análise concluimos que a técnica do
microscópio de luz tende a superestimar o número de anéis, especialmente na
sagita. O MEV aumenta a nitidez dos anéis e deixa menos evidentes aqueles
intermediários tornando mais confiáveis as contagens inclusive na sagita. O
lapilus apresentou um padrão de deposição de anéis melhor definido que a sagita
tanto nas observações no MEV como no microscópio de luz.

A técnica do microscópio eletrônico de varredura é recomendável para o
estudo das microestruturas em otólitos de larvas e pós-larvas, porém, devido ao
alto custo deste equipamento e a pouca disponibilidade na região para os
estudos de rotina, pode ser utilizado o microscópio de luz. Esta técnica além de
ser mais prática, apresenta a vantagem de que os equipamentos necessários são
mínimos e ajustando o foco podem ser observados incrementos que não podem
ser observados com o MEV devido a natureza irregular dos otólitos. Esforços
devem ser investidos para preparação de finas lâminas que permitam a
transmissão de luz.

3.3.4- Escolha do melhor par de otólitos para o estudo de microestruturas

A sagita foi considerada inadequada para determinar a idade do tambaqui

pelas seguintes considerações: 1) deposição irregular dos incrementos e presença
de anéis acessórios que resultam numa contagem de anéis que geralmente excede a
idade conhecida do peixe quando observado com o microscópio de luz, 2) mudança

melhor definidas que na sagita (Figs. 3.136 e 3.15). Houve uma-diferença de 3 a
6 dias entre a idade conhecida e o número de anéis.
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Utilizando ambas técnicas de análise concluímos que a técnica do
microscópio de luz tende a superestimar o número de anéis, especialmente na
sagita. O MEV aumenta a nitidez dos anéis e deixa menos evidentes aqueles
intermediários tornando mais confiáveis as contagens inclusive na sagita. O
lapilus apresentou um padrão de deposição de aneis melhor definido que a sagita
tanto nas observações no MEV como no microscópio de luz.
A técnica do microscópio eletrônico de varredura é recomendável para o

estudo das microestruturas em otólitos de larvas e pós-larvas, porém, devido ao
alto custo deste equipamento e a pouca disponibilidade na região para os
estudos de rotina, pode ser utilizado o microscópio de luz. Esta técnica além de
ser mais prática, apresenta a vantagem de que os equipamentos necessários são
mínimos e ajustando o foco podem ser observados incrementos que não podem
ser observados com o MEV devido a natureza irregular dos otólitos. Esforços
devem ser investidos para preparação de finas lâminas que permitam a
transmissão de luz.
3.3.4- Escolha d o melhor par d e otólitos para o estudo d e microestruturas

A sagita foi considerada inadequada para determinar a idade do tambaqui

pelas seguintes considerações: I ) deposição irregular dos incrementos e presença
de aneis acessórios que resultam numa contagem de anéis que geralmente excede a
idade conhecida do peixe quando obsetvado com o microscópio de luz, 2) mudança

no plano de uescimento do otólito e deposição dos anéis, 3) fragilidade desta
estrutura que dificulta sua coleta e manuseio (Fig. 11).

O asteriscus também foi considerados inadequado especialmente para os
estudos de idade e uescimento nas primeiras etapas do desenvolvimento, devido a:
1) estas são as últimas estruturas a serem formadas no peixe (15 dias após a
eclosão das larvas) resultando em perda de informações; 2) a área central difusa
dificulta a localização do núcleo que serve como referencia para a retirada das
medidas; 3) o padrão miuoestrutural é confuso, porque os anéis não são contínuos
interrompidos tomando difícil sua contagem e definição (Fig. 3.12 ).

O lapilus foi considerada a melhor estrutura para a determinação da idade do
tambaqui na análise de miuoestruturas devido aos seguintes motivos: 1) são as
primeiras estruturas calcificadas que se formam nesta espécie; 2) possuem um
primórdio bem definido desde a fase inicial de formação; 3) sua estrutura maciça
permite fácil manuseio; 4) maior estabilidade morfológica e, 5) possui um padrão
microestnitural com anéis melhor definidos quando comparado com aqueles das
sagitas e asteriscus (Figs. 3.1Ob, 3. 13b e 3.15).
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Figura 3.13
Otólitos de C. macropomum observado no microscópio eletrônico de varredura

(MEV): a) sagita, b) lapilus

Figura 3.13
Otólito!ii de C. macropomum observado no microscópio eletrônico de varredura
(MEV): a) sagita, b) lapilus

Figura 3.14:

kteriscus de um exemplar de C. macropomum com 29,5 mm de comprimento
padrão observado no MEV mostrando a deposição das microestruturas.

Figura 3.15

Detalhes das zonas incrementais e descontínuas em lapilus do C. macropomum
observados com o MEV.

1'1

3.3.5- Comparação entre o lapilus direito e o esquerdo
As medidas de comprimento, largura, raio pós-rostral e número de anéis
do lapilus direito e esquerdo estiveram altamente relacionados (fíg. 3.16 a, b, c,
d) (Tabela 3.2). Isto indica que para as análises podem ser utilizados
indistintamente um lado quanto o outro.

Tabela 3.2
Valores médios das medidas e contagens do número de anéis no lapilus direito e
esquerdo de C. macropomum.

OTOLITO Comprimento largura máxima Raio pos-rostral
média 5 desvio média + desvio média desvio

Direito

0,52 +_ 0,31

0,48 +_0,26

0,43

0,15

Esquerdo

0,52 +_ 0,31

0,48 +_ 0,27

0,43 + 0,16

No de anéis
média + desvio
58,54 +18,8
57,64 + 16,96

3.3.6. Morfometria do lapilus

Existe uma relação linear entre as medidas do lapilus e o comprimento do
peixe.(Fig. 3.17). Esta relação está descrita pelas seguintes equações:
Comprimento máximo = -0,055 + 0,026 Cp

r = 0,95

N = 114

largura máxima = -0,071 + 0,023 Cp

r = 0,94

N = 114

raio pós-rostral = -0,034 + 0,017 Cp r = 0,94

N = 114

raio ventral

= -0,03 + 0,014 Cp r = 0,91 N = 114

raio dorsal

= -0,04 + 0,014 Cp

r = 0,92

N = 114

3.3.5- Comparação entre o fapilus direito e o esquerdo

As medidas de comprimento, largura, raio pós-rostral e número de anéis
do lapilus direito e esquerdo estiveram altamente relacionados (Fig. 3.16 a, b, c,
d) (Tabela 3.2). Isto indica que para a s análises podem ser utilizados
indistintamente um lado quanto o outro.
Tabela 3.2

Valores médios das medidas e contagens do número de anéis no lapilus direito e
esquerdo de C. macropornum.

OTOLiTO

Comprimento largura máxima Raio pos-rostral
média +_ desvio média +_ desvio média desvio

Direito

0,52 11 0,31

Esquerdo 0,52

-t_

0,31

No de anéis
média desvio

0,48 +0,26

0,43 +_ 0,15

58,54 +18,8

0,48 -+_ 0,27

0,43 +_ 0,16

57,64 t, 16,96

Existe uma relação linear entre a s medidas do lapilus e o comprimento do
peixe.(Fig. 3.17). Esta relação esta descrita pelas seguintes equações:
Comprimento máximo = -0,055 + 0,026 Cp

r = 0,95 N = 114

r = 0,94 N = 114
raio pós-rostral = -0,034 + 0,017 Cp r = 0,94 N = 114
= -0,03 + 0,014 Cp r = 0,91 N = 114
raio ventral
raio dorsal
= -0,04 + 0,014 Cp r = 0,92 N = 114

largura máxima = -0,071 + 0,023 Cp

COMPRIMENTO PADRÃO (mm)

Figura 3.17:
RelaMo entre as medidas do lapilus e o comprimento padrão de C. macropomum.
a) comprimento máximo, b) largura máxima, c) raio pós-rostral, d) raio ventral, e) raio
dorsal.
3 . 3 . 7 ~Seleção
.
do eixo para contagem dos incrementos no lapilus

Polimento pelo plano sagital exibiu melhor as microestruturas em peixes até
aproximadamente 50 mm de comprimento padrão. Porém, a visualizaçáo dos
incrementos não foi igual ao longo de todo o otolito. Os anéis foram melhor
visualizados nos raios pós-rostral (47% de 60 observaçóes ) e ventral (37% de 60
observaç6es).
Apesar dos anéis serem melhor visualizados no raio pós-rostral foram melhor
visualizados os anéis, as contagens não se restringiram a este eixo devido a
existência d e outras estruturas semelhantes a anéis que dificultaram as contagens.

I

Os anéis foram contados acompanhando o eixo de melhor visualização,
esquematizado previamente sob aumento (4X ou 10X) o caminho a seguir. A
contagem dos anéis foi com aumento de 25 e 40X. Esta contagem foi difícil devido a
presença de anéis acessórios e a presença de anéis incompletos perto da borda.

1

I

!

3.3.8. Padrão microestnitural do lapilus

O primórdio aparece desde a fase de embrião como um ponto bem definido. O
anel de eclosão é bem marcado incluindo anéis não diários os quais são fracos e
finos. Segue ao anel de eclosão uma área clara desprovida de anéis ou com 5 a 10
anéis muito fracos. Depois desta área iniciou-se a deposição de incrementos
regularmente espaçados e melhor definidos que foram considerados na contagens
ds anéis diários.
Ate uma distância de 0,022 mm do primórdio foram depositados de 7 a 12
anéis muito estreitos. A partir deste ponto, o espaçamento entre os anéis (zonas
descontínuas) foi maior e nas zonas incrernentais foram observadas zonas
descontinuas mais fracas que desaparecem mudando o foco do microscópio. Devido

1

/

a variabilidade no espaçamento e inconstância, estas zonas descontínuas mais

I

I

fracas foram consideradas subdiárias e não foram contadas como anéis. Porém, a

1

diferenciação de anéis diários e não diários foi difícil e somente com muito esforço e

1

observação foi possível separá-los.
Conforme o crescimento do otólito foi observada uma deposição diferenc-ia1
dos incrementos especialmente ao longo do eixo horizontal produzindo um
contraste visual em forma de marcas escuras que ocorrem em intervalos de 6 a 7
e 14 a 15 dias (Fig. 3.18). As marcas semanais foram mais fracas que as
quinzenais Este padrão de deposição foi comum tanto aos peixes do cativeiro
como da natureza.

I
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Os anéis foram contados acompanhando o eixo de melhor visualização,
esquematizado previamente sob aumento (4X ou IOX) o caminho a seguir. A
contagem dos anéis foi com aumento de 25 e 40X. Esta contagem foi dificil devido a
presença de aneis acessórios e a presença de anéis incompletos perto da borda.
3.3.8.Padrão microestrutural do lapilus

O primórdio aparece desde a fase de embrião como um ponto bem definido. O
anel de eclosão é bem marcado incluindo anéis não diários os quais são fracos e
finos. Segue ao anel de eclosão uma área clara desprovida d e anéis ou com 5 a 10
anéis muito fracos. Depois desta área iniciou-se a deposição de incrementos
regulamente espaçados e melhor definidos que foram considerados na contagens
de aneis diários.
Até uma distância de 0,022 mm do primórdio foram depositados d e 7 a 12
anéis muito estreitos. A partir deste ponto, o espaçamento entre os anéis (zonas
descontinuas) foi maior e nas zonas incrementais foram observadas zonas
Devido
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a variabilidade no espaçarnento e inconstância, estas zonas descontínuas mais
fracas foram consideradas subdiárias e não foram contadas como anéis. Porém, a
diferenciação de anéis diários e não diários foi difícil e somente com muito esforço e
observação foi possível separá-los.
Conforme o crescimento do otólito foi observada uma deposição diferenc-ia1
dos incrementos especialmente ao longo do eixo horizontal produzindo um
contraste visual em forma de marcas escuras que ocorrem em intervalos de 6 a 7
e 14 a 15 dias (fig. 3.18). As marcas semanais foram mais fracas que a s
quinzenais Este padrão de deposição foi comum tanto aos peixes do cativeiro
como da natureza.

Nos peixes mantidos em cativeiro, os anéis foram menos definidos e
confusos por causa da existência de finos anéis subdiários em cada zona
incremental. Nos peixes coletados no campo, os anéis diários foram um pouco
mais nítidos e os subdiários menos frequentes.
3.3.9. Periodicidade de formação dos anéis e idade na deposição do primeiro
incremento

A reta regressão, onde Y= número de anéis e X = idade conhecida teve os
seguintes parâmetros a = 4,053 dias, e b = 1,062 e correlação = 0,99 não difere de
1.Ointercepto de Y (4,053) e interpretado como a idade em que é formado o primeiro
incremento dihrio (Fig. 3.19). Se relacionamos essa idade com o desenvolvimento
das larvas, esta época coincide com a reabsorção do vitelo e abertura da boca . O
acompanhamento de peixes de idade conhecida também mostrou que os
primeiros incrementos são formados entre 4 e 5 dias após a fecundação, o que
prova o valor do intercepto de Y (4,053).

Figura 3.18:

Lapilus de C. macropomum mostrando o padrão de deposição dos anéis diários e
"checks"

I

Nos peixes mantidos em cativeiro, os anéis foram menos definidos e
confusos por causa da existencia de finos anéis subdiários em cada zona
incremental. Nos peixes coletados no campo, os aneis diários foram um pouco
mais nítidos e os subdiários menos frequentes.
3.3.9. Periodicidade de formação dos anéis e idade na deposição do primeiro
incremento
A reta regressão, onde Y= número de aneis e X = idade conhecida teve os
seguintes parametros a = 4,053 dias, e b = 1,062 e correlação = 0,99 não difere de
1.Ointercepto de Y (4,053) e interpretado como a idade em que é formado o primeiro
incremento diário (Fig. 3.19). Se relacionamos essa idade com o desenvolvimento
das larvas, esta época coincide com a reabsorção do vitelo e abertura da boca . O
acompanhamento de peixes de idade conhecida também mostrou que os
primeiros incrementos são formados entre 4 e 5 dias após a fecundação, o que
prova o valor do intercepto de Y (4,053).

Figura 3.18:
Lapilus de C. macropomum mostrando o padrão de deposição dos aneis diários e
"checks"

Figura 3.19:
Relação entre idade conhecida e número de anéis de C. macropomum

3.3.10.-.Estimativa de datas de desova

Partindo-se da premissa de que os incrementos são diários, pela contagem
do número de anéis no lapilus foi possível retrocalcular as datas de desova e o
crescimento dos exemplares jovens de C. macropomum coletados no campo.

As datas de desova estimadas desta forma (Tabela 3.3, Fig. 3.20),
indicaram que os exemplares coletados no lago Janauacá (Rio Solimões) foram
oriundo de uma desova entre novembro a janeiro, na época de enchente, e no
rio Japurá (EEM) a desova iniciou-se mais cedo a partir da segunda quinzena de
setembro após o primeiro "repiquete" da enchente (Fig. 3.20) .

Nas figuras 3.21 e 3.22 podem ser observadas as flutuaçóes da
precipitação e do nível da água. Na Estação Ecológica Mamirauá (Rio Japurá),
124

Figura 3.19:
Relação entre idade conhecida e número de anéis de C. macropomum

3.3.40.-Estimativa de datas de desova
Partindo-se da premissa de que os incrementos são diários, pela contagem
do número de anéis no lapilus foi possível retrocalcular as datas de desova e o
crescimento dos exemplares jovens de C. macropomum coletados no campo.
As datas de desova estimadas desta forma (Tabela 3.3, Fig. 3-20),
indicaram que os exemplares coletados no lago Janauacá (Rio Solimões) foram
oriundo de uma desova entre novembro a janeiro, na época de enchente, e no
rio Japurá (EEM) a desova iniciou-se mais cedo a partir da segunda quinzena de
setembro após o primeiro "repiquete" da enchente (Fig. 3.20) .

Nas figuras 3.21 e 3.22 podem ser observadas as flutuaçóes da
precipitação e do nível da água. Na Estação Ecológica Mamirauá (Rio Japurá),

Nas figuras 3.21 e 3.22 podem ser observadas as flutuações da
precipitação e do nível da água. Na Estação Ecológica Mamirauá (Rio Japurá),
podem ser observadas acentuados oscilações no regime pluviométrico e
hidrológico. Após um período contínuo de chuvas mais intensas houve uma
súbita elevação do nível da agua (repiquete). Este fenômeno ocorreu entre
setembroe outubro entre outubro e novembro e entre dezembro e janeiro. Pela
análise de anéis diários nos otólitos de exemplares coletados em novembro de
1995, encontramos que a desova ocorreu entre setembro e outubro após o
primeiro repiquete (Fig. 3.20). Infelizmente não contamos com exemplares jovens
coletados em diferentes épocas e locais que nos confirmem a desova nos outros
repiquetes , porém, de acordo com os resultados do IGS (capítulo I )acreditamos
que isto acontece.

A análise dos anéis diários das amostras de peixes jovens coletados no
Lago Janauacá, próximo de Manaus, revelaram que a desova nesta área
aconteceu entre novembro e janeiro durante a enchente. Como os dados de
precipitação correspondem a medidas efetuadas no rio Negro (Manaus) os
repiquetes não estão bem representados, possivelmente, devido a que o rio
Negro nos seus Últimos 250Km sofre uma ação de represamento conforme citado
por Ribeiro (1983).

O fenômeno dos "repiquetesn é comunmente referido pelos pescadores
experientes como responsável pelo processo reprodutivo dos peixes. Nossos
dados contribuem para confirmar esta hipótese. As oscilações na precipitação
pluvial e nivel da água nos conduzem a sugerir que a chuva, juntamente com a
elevação do nível da água podem agir como estímulos no processo de liberação
dos ovos da população do tambaqui.

Como existe defasagem nas flutuações do nível da agua em diferentes
locais da bacia, a desova do tambaqui ocorre em diferentes períodos
dependendo da área geográfica. Podemos concluir que o período de desova do

Nas figuras 3.21 e 3.22 podem ser observadas as flutuações da
precipitação e do nível da água. Na Estação Ecológica Mamirauá (Rio Japurá),
podem ser observadas acentuados oscilações no regime pluviométrico e
hidrológico. Após um período continuo de chuvas mais intensas houve uma
súbita elevação do nível da agua (repiquete). Este fenômeno ocorreu entre
setembroe outubro entre outubro e novembro e entre dezembro e janeiro. Pela
análise de anéis diários nos otólitos de exemplares coletados em novembro de
1995, encontramos que a desova ocorreu entre setembro e outubro após o
primeiro repiquete (Fig. 3.20). Infelizmente não contamos com exemplares jovens
coletados em diferentes épocas e locais que nos confirmem a desova nos outros
repiquetes , porém, de acordo com os resultados do

IGS (capítulo I )acreditamos

que isto acontece.

A analise dos anéis diários das amostras de peixes jovens coletados no
'

Lago Janauacá, próximo de Manaus, revelaram que a desova nesta area
aconteceu entre novembro e janeiro durante a enchente. Como os dados de
precipitação correspondem a medidas efetuadas no rio Negro (Manaus) os
repiquetes não estão bem representados, possivelmente, devido a que o rio
Negro nos seus últimos 250Km sofre uma ação de represamento conforme citado
por Ribeiro (1983).

O fenômeno dos "repiquetes" é .comunrnente referido pelos pescadores
experientes como responsável pelo processo reprodutivo dos peixes. Nossos
dados contribuem para confirmar esta hipótese. As oscilações na precipitação
pluvial e nível da agua nos conduzem a sugerir que a chuva, juntamente com a
elevação do nível da água podem agir como estímulos no processo de Iibera@o
dos ovos da população do tambaqui.

Como existe defasagem nas flutuações do nível da água em diferentes
locais da bacia, a desova do tambaqui ocorre em diferentes períodos
dependendo da area geográfica. Podemos concluir que o período de desova do

tambaqui no Amazonas Central se estende de setembro a fevereiro dependendo
da área geográfica e que os repiquetes desempenham um papel importante na
desova.

3.3.1 1. Estimativas das taxas de crescimento diário

3.3.11.1 Em cativeiro

Na Tabela 3.4 podemos observar o incremento de crescimento diário em
comprimento para exemplares de C. macropomum mantidos em cativeiro. Nas
primeiras etapas do desenvolvimento, o crescimento em comprimento foi lento
(0.45 mmldia) e teve menor variabilidade no tamanho (C.V.= 5.30). Entre 15 e 30

dias a taxa de crescimento foi maior porém com muita variação dos
comprimentos. Daí pra frente a taxa de crescimento diminuiu um pouco (0.36 0.38 mm Idia) e o coeficiente de variação se manteve acima de 20.

3.3.1 1.2. No campo

Na Figura 3.20 pode ser observado o deslocamento das modas dos
comprimentos dos peixes coletados entre janeiro e abril de 1993. Houve um
incremento no tamanho médio dos peixes de 43 a 129,43 mm de janeiro a março.
Isto indica uma taxa de crescimento de 1,72 mm por dia. De março a abril não
houve deslocamento das modas, indicando que só houve um incremento de 5,32
mm (de 14 a 27 abril). Isto que significa um crescimento de 0,66 mm por dia. De
31 de janeiro á 22 de abril houve um incremento de 134,75 mm, o que significa
que em 86 dias os peixes tiveram um incremento diário de 1,56 mm. Os
exemplares menores foram coletados em janeiro no lago Janauacá e em
novembro no rio Japurá (Estação Ecológica Mamirauá). Os exemplares maiores
foram coletados no mês de abril no lago Janauacá.

tambaqui no Amazonas Central se estende de setembro a fevereiro dependendo
da área geográfica e que os repiquetes desempenham um papel importante na
desova.

3.3.11 I.Estimativas das taxas de crescimento diário

3.3.1 1.IEm cativeiro

Na Tabela 3.4 podemos observar o incremento de crescimento diário em
comprimento para exemplares de C. macropomum mantidos em cativeiro. Nas
primeiras etapas do desenvolvimento, o crescimento em comprimento foi lento
(0.45 mmldia) e teve menor variabilidade no tamanho (C.V.= 5.30). Entre 15 e 30
dias a taxa de crescimento foi maior porém com muita variação dos
comprimentos. Dai pra frente a taxa de crescimento diminuiu um pouco (0.36
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0.38 mm Idia) e o coeficiente de variação se manteve acima de 20.

3.3.A 1.2. No campo

Na Figura 3.20 pode ser observado o deslocamento das modas dos
comprimentos dos peixes coletados entre janeiro e abril de 1993. Houve um
incremento no tamanho médio dos peixes de 43 a 129,43 mm de janeiro a março.
Isto indica uma taxa de crescimento de .I ,72 mm por dia. De março a abril não
houve deslocamento das modas, indicando que só houve um incremento de 5,32
mm (de 14 a 27 abril). Isto que significa um crescimento de 0,66 mm por dia. De
31 de janeiro á 22 de abril houve um incremento de 134,75 mm, o que significa
que em 86 dias os peixes tiveram um incremento diário de 1,56 mm. Os
exemplares menores foram coletados em janeiro no lago Janauacá e em
novembro no rio Japurá (Estação Ecológica Mamirauá). Os exemplares maiores
foram coletados no mês de abril no lago Janauacá.

As retas de regressão ajustadas aos dados de comprimento e idade dos
peixes coletados em março e abril de 1993, com idades estimadas entre 97 e 131
dias, no lago Janauacá tiveram uma taxa de crescimento de 1,O mm por dia,
revelado pelo valor de b da reta de regressão (Fig. 3.23). Esta taxa de
crescimento foi menor que aquela calculada através do deslocamento das modas
de comprimento que foi 1,56 mm.

Peixes menores, de comprimento padrão entre 39 e 58 mm, coletados-no
lago Janauacá em janeiro de 1994 tiveram uma taxa de crescimento 0,96 mm por
dia (Fig. 24). Exemplares coletados em novembro na Estação Ecológica
Mamirauá, com idades entre 43 e 57 mm, apresentaram uma taxa de crescimento
de 2 mm por dia, que foi maior aquela dos peixes do lago Janauacá com idades
semelhantes, coletados em anos anteriores (Fig. 3.25).

Exemplares de C. macropomum coletados no campo com idades entre 39
e 132 dias tiveram taxas de crescimento que variaram entre 0,96 e 2 mm de
comprimento padrão por dia.

Tabela 3.3

Estimativa das datas de desova de C. macropomum coletados nas áreas de
várzea de janeiro de 1993 a novembro de 1995.

LOCAL

DATA

Amplitude Idade (dias)
Desova
de Cp(mm) Média+Desvio

N

Janauacá 30-1 -93

2

43-46

791t 2,6

10-1611 1193

Janauacá 22-3-93

8

111-140

106+7,6

21 -1 1a14-12/93

Janauacá 14-4-93

5

140-147

125+4,7

6-16112/92

Janauacá 27-4-93

3

124-182

122+11$7

25-12-92117-1-193

Janauacá 12-1-94

9

20-44

47+6,3

20-1 1a5-12/93

Japurá

7

13-53

51 +7,7

24-9a15-10195

20-1 1-95
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Exemplares de C. macropomum coletados no campo com idades entre 39
e 132 dias tiveram taxas de crescimento que variaram entre 0,96 e 2 mm de
comprimento padrão por dia.
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Tabela 3.4

macropomum com idade conhecida.
Cp=comprimento padrão (mm), CV= coeficiente de variação, N= número de
Incremento de crescimento (mmldia) de C.

exemplares.

IDADE
(dias)
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Desvio padrão
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N
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mmldia
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Tabela 3.4

Incremento de crescimento (mmldia) de C. macropomum com idade conhecida.
Cp=comprimento padrão (mm), CV= coeficiente de variação,
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Figura 3.23:

Relação entre o comprimento padrão e idade de exemplares de C. macropomum
coletados no lago Janauacá entre os meses de março e abril de 1993.
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Figura 3.24:

Relação entre o comprimento padrão e idade de C. macropomum coletados no
lago Janauacá em janeiro de 1994.
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Relação entre o comprimento padrão e idade de C. macropomum coletados no
lago Janauaca em janeiro de 1994.
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Figura 3.25:
Relação entre o comprimento padrão e idade de C. macropomum coletados na
Estação Ecológica Mamirauá (rio Japurá) em janeiro de 1995.
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Relação entre o comprimento padrão e idade de C. macropomum coletados na
Estação Ecológica Mamirauá (rio Japurá) em janeiro de 1995.

Os três pares de otólitos que existem nos peixes teleósteos diferem em
localização, função, tamanho, forma e padrão microestrutural (SECOR, et al., 1992),
porém, cada ordem tem geralmente um padrão definido que se toma mais estável
conforme a categoria taxonômica (ADAMS, 1940). Por causa disto, os otólitos
constituem material valioso para muitos estudos entre eles a determinação da idade
e crescimento.
Além de existirem diferenças morfológicas entre os otólitos dos dois principais
grupos de peixes (Ostariophysi e não Ostariophysi), também existe grande variação
na sua morfologia e tamanho nas diferentes fases da história de vida. Segundo
SECOR et al. (1992) nas primeiras etapas do desenvolvimento é difícil diferenciar os
otólitos pela forma pois geralmente os três pares são de forma circular.
SOBRAL (1996), trabalhando com duas espécies de sardinha do Amazonas
Central, mediante análises das regressões da relação comprimento do otólito e
comprimento padrão, sugere que o lapilus se forma antes que o asteriscus.
Neste trabalho, acompanhando o desenvolvimento dos otólitos de exemplares
de Colossoma macmpomum desde a fase de embriao, temos evidências de que a
sagita e lapilus tem inicialmente forma oval, se originam ao mesmo tempo durante a
fase embrionária, e que os asteríscus possuí formato inicial elíptico e aparece
posteriormente, com aproximadamente 15 dias após a eclosão das larvas. Isto é
importante para a escolha da estrutura a ser utilizada nos estudos de idade e
crescimento nas primeiras fases do desenvolvimento.
Por outro lado foi verificada a variação morfologica de cada otólito de acordo
com o desenvolvimento do peixe a qual constitui um critério importante para a

escolha do eixo de medidas nos estudos de crescimento.

Os três pares de otólitos que existem nos peixes teleósteos diferem em
localização, função, tamanho, forma e padrão microestrutural (SECOR, et ai., 1992),
porém, cada ordem tem geralmente um padrão definido que se torna mais estável
conforme a categoria taxonômica (ADAMS, 1940). Por causa disto, os otólitos
constituem material valioso para muitos estudos entre eles a determinação da idade

e crescimento.
Além de existirem diferenças morfológicas entre os otólitos dos dois principais
grupos de peixes (Ostariophysi e náo Ostariophysi),também existe grande variação
na sua morfologia e tamanho nas diferentes fases da história de vida. Segundo
SECOR et al. (I 992) nas primeiras etapas do desenvolvimento é difícil diferenciar os

otólitos pela forma pois geralmente os três pares são de forma circular.
SOBWL (1996), trabalhando com duas espécies de sardinha do Amazonas
Central, mediante análises das regressóes da relação comprimento do otólito e
comprimento padrão, sugere que o lapilus se forma antes que o asteriscus.
Neste trabalho, acompanhando o desenvolvirnento dos otólitos de exemplares
d e Cotossoma macropomum desde a fase de embrião, temos evidências de que a

sagita e lapilus tem inicialmente forma oval, se originam ao mesmo tempo durante a
fase embrionária, e que os asteriscus possuí formato inicial eliptico e aparece
posteriormente, com aproximadamente 15 dias após a eclosão das larvas. Isto é
importante para a escolha da estrutura a ser utilizada nos estudos de idade e
crescimento nas primeiras fases do desenvolvimento.
Por outro lado foi verificada a variação morfológica d e cada otólito d e acordo
com o desenvolvimento do peixe a qual constitui um critério importante para a
escolha do eixo de medidas nos estudos de crescimento.

Para a observação das microestruturas nos otólitos, dois requisitos são
indispensáveis: I ) a qualidade de preparação das lâminas e 2) o poder de resolução
do microscópio. A espessura das Iâminas e visualização do primórdio são
características que devem ser consideradas. O superpolimento pode escurecer a
área central do otólito, podendo-se ultrapassar o núcleo, a região dos primeiros anéis
e os anéis próximos a borda. O subpolimento pode dificultar a visualização dos anéis
especialmente de aqueles mais estreitos. Um polimento deficiênte pode causar
superestimativas ou subestimativas das taxas de crescimento.

MORALES-NIN (1988) relatou que com a técnica do microscópio ótico não
são detectados os finos incrementos depositados nos períodos de crescimento
reduzido, existindo alta probabilidade de que a idade seja subestimada, e
consequentemente, superestimadas as taxas de crescimento. No tambaqui,
encontramos diferenças no espaçamento dos incrementos com anéis muito próximos,
que refletem períodos de reduzido crescimento. Com o microscópio ótico, em alguns
casos subestimou-se o número destes incrementos. Porem, esta técnica permitiu a
visualização dos aneis intermediários presentes nos primeiros estádios de
desenvolvimento da sagita que mostraram-se menos definidos quando observados
com o microscópio eletrônico de varredura (MEV).
NISHIMURA & YAMADA (1984) obtiveram contagens diferentes de aneis nos
otólitos de Theragara chalcogramma observados com o microscópio de luz e MEV,
encontrando grande dificuldade na definição dos anéis próximos da área central
quando observados com o microscópio de luz. SOBRAL (1996) recomenda a
utilização do MEV para a observação das microestruturas nos otólitos de Tmorfheus
devido principalmente a dificuldade na definição dos anéis próximos da borda.
CAMPANA & NEILSON (1985), também relataram este fato, atribuindo tal efeito a
refração da luz transmitida através da superficie curvada da borda do otólito.
Na observação dos otólitos de C. macropomum, também foi difícil definir os
anéis próximos a borda, quando observados com o microscópio de luz. Isto pode
conduzir a subestimativas da idade. Testes realizados com otólitos de tambaqui com
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mais de 55 mm de comprimento padrão utilizando MEV, mostraram que estas
estruturas não exibiram os incrementos em toda sua extensão. Isto possivelmente é
devido a superfície irregular do otólito conforme relatado por CAMPANA & NEILSON
(1985). Esta dificuldade pode ser superada testando diferentes metodologias para a
obtenção dos cortes que exibam melhor as microestruturas. Isto justificaria um
investimento na procura de técnicas que melhorem a qualidade das lâminas para sua
observação no microscópio de luz que, por motivos práticos, é mais viável de uma
vez que a maioria dos laboratórios não se dispõem do MEV para as análises de
rotina.
Segundo SECOR et al. (1992) 60% dos pesquisadores escolheram a sagita
para realizar estudos baseados na análise de microestruturas. Isto porque estes
otólitos são maiores, fáceis de remover e com incrementos mais largos. Somente em

5% dos trabalhos foi escolhido o lapilus (BROTHERS, 1979; BROTHERS &
McFARLANE, 1981) e o asteriscus foi pouco utilizado. Entretanto, no tambaqui foi
utilizado o lapilus apesar de não ser o maior, por possuir um padrão microestrutural
melhor definido e pelo tempo precoce de formação. PANFILI (1993) trabalhando com
asteriscus desta mesma espécie encontrou que as microestruturas não são
distinguiveis em toda a superfície do otólito e são dificeis de serem individualizadas,
especíalmente nos exemplares mais velhos, e descartou esta análise em seus
estudos de esclerocronologia; porém, o autor não observou o padrão no lapilus. Por
isto, antes de realizar qualquer estudo baseado na análise de microestruturas, é
recomendado que seja selecionado criteriosamente o par de otólito a ser utilizado.
Foi encontrada uma relação linear entre as medidas do lapilus e o
comprimento padrão de exemplares entre 10 e 60 mm. Isto possibilita a estimativa
das taxas de crescimento a partir dos anéis existentes no lapilus e retrocálculo dos
comprimentos em idades passadas. As retas de regressão ajustadas aos dados
moríométricos do lapilus e o comprimento do peixe revelaram que nesta fase do
desenvolvimento, o lapilus cresce principalmente no plano frontal. Portanto,
recomenda-se que os cortes e medidas sejam realizados no raio pós rostral, porém,

como o cálculo das médias depende da visualização dos aniis, para a escolha do
raio de medida deveria ser levado em consideração não somente o raio de melhor
ajuste mas também o raio no qual são melhor visualizados os anéis. Nos exemplares
anaiisados, não foram medidas as distâncias do núcleo até os incrementos. sendo
feitas somente as contagens do número de anéis devido a dificuldade em obter
medidas precisas utilizando microscópio de luz. Como a visualização dos anéis não é
uniforme ao longo de um único eixo e nem todos os anéis são completos, a
contagem foi realizada seguindo o eixo de melhor visualização desde o primórdio até
a borda do otólito evitando, no possível, a contagem dos anéis nas áreas com pouca
claridade ou onde ocorrem outras estruturas que possam confundir a definição dos
anéis. Este procedimentofoi recomendado por CAMPANA (1992) tendo demonstrado
ser de grande ajuda para a confiabilidade das contagens.

Em algumas espécies de peixes como nos salmonídeos (NEILSON & GEEN,
1982) foram registradas diferenças na contagem do número de anéis no otólito direito
e esquerdo; porém, isto não foi evidenciado no tambaqui onde as medidas e
contagens de ambos otólitos não foram significativamente diferentes.

CAMPANA & NEILSON (1985) relatam que os otólitos são frequentemente as
primeiras estruturas calcificadas que se formam durante o desenvolvimento dos
teleósteos. Isto foi verificado no tambaqui onde a sagita e lapilus se formam 10 horas
após a fertilização dos ovos, ainda na fase de embrião. Isto é uma vantagem dos
otólitos sobre as escamas pois permite estimar a idade e crescimento nas primeiras
fases do desenvolvimento quando as escamas não estão presentes.

O primórdio é definido por SECOR et al. (1992) como o local inicial de
deposição da matriz orgânica e carbonato de cálcio. Segundo CAMPANA &
NEILSON (1985), o número e posição do primórdio varia entre espécies, pode ser
Único ou existir primórdios acessórios. No caso do tambaqui o primórdio é Único, na
sagita e lapilus é observado como um ponto escuro localizado no centro do otólito.

como o cálculo das médias depende da visualiração dos aneis, para a escolha do
raio de medida deveria ser levado em consideração não somente o raio de melhor
ajuste mas também o raio no qual são melhor visualizados os aneis. Nos exemplares
analisados, não foram medidas as distâncias do núcleo até os incrementos, sendo
feitas somente as contagens do número de anéis devido a dificuldade em obter
medidas precisas utilizando microscópio de luz. Como a visualização dos aneis não é
uniforme ao longo de um único eixo e nem todos os anéis são completos, a
contagem foi realizada seguindo o eixo de melhor visualização desde o primórdio até
a borda do otólito evitando, no possível, a contagem dos anéis nas áreas com pouca
claridade ou onde ocorrem outras estruturas que possam confundir a definição dos
aneis. Este procedimento foi recomendado por CAMPANA (1992) tendo demonstrado
ser de grande ajuda para a confiabilidade das contagens.

Em algumas espécies de peixes como nos salmonídeos (NEILSON & GEEN,
1982) foram registradas diferenças na contagem do número de anéis no otolito direito
e esquerdo; porém, isto não foi evidenciado no tambaqui onde as medidas e
contagens de ambos otólitos não foram significativamente diferentes.

CAMPANA & NEILSON (1985) relatam que os otólitos são frequentemente as
primeiras estruturas calcificadas que se formam durante o desenvolvimento dos
teleosteos. Isto foi verificado no tambaqui onde a sagita e lapilus se formam 10 horas
após a fertilização dos ovos, ainda na fase de embrião. Isto e uma vantagem dos
otólitos sobre as escamas pois permite estimar a idade e crescimento nas primeiras
fases do desenvolvimento quando as escamas não estão presentes.

O primórdio é definido por SECOR et al. (1992) como o local inicial de
deposição da matriz orgânica e carbonato de cálcio. Segundo CAMPANA &
NEILSON (1985), o número e posição do primórdio varia entre espécies, pode ser
único ou existir primórdios acessórios. No caso do tambaqui o primórdio é único, na
sagita e lapilus é observado como um ponto escuro localizado no centro do otólito.

No asteríscus, o primórdio não é bem definido, devido possivelmente a sua formação
posterior.
Como o lapilus apresentou um padrão de deposição dos anéis melhor definido
o padrão microestrutural da espécie foi baseada neste otólito. Circundando o
primórdio do lapilus foram observados finos incrementos observados inclusive no
microscópio de luz, porém, estes incrementos são instáveis e não foram
considerados diários. KLINK & ECKMANN (1992) também encontraram estas
estruturas na zona perinuclear de Coregonus lavaretus criados no laboratório.
Em virtude da não correspondência com a idade conhecida do peixe,
acreditamos que estes finos anéis reflitam diferentes estados de desenvolvimento
embrionário da espécie. Em otólitos de peixes com dois dias após a fecundação foi
observada uma marca bem forte próxima da borda do otólito que delimita os finos
incrementos observados. Este anel é formado em muitas espécies e são
frequentemente utilizadas como marcas de referência a partir das quais são
realizadas as contagens dos anéis. Segundo CAMPANA & NEILSON (1985), esta
marca parece estar relacionada a eclosão ou a um evento associado com um
período de estresse na vida do peixe. As evidências indicam que no tambaqui esta
marca se formou no momento da eclosão das larvas e por isto a definimos como anel
de eclosão.
Posterior ao anel de eclosão foi obsewado no lapilus do tambaqui, uma área
clara desprovida de anéis ou com anéis quase imperceptíveis a partir da qual se
iniciou a deposição de anéis bem marcados, os quais foram considerados diários.
Acompanhando o desenvolvimento de C. macropomum de idade conhecida foi
observado que estes anéis diários começam a ser depositados entre o 4" e 5" dia
após a eclosão das larvas, coincidindo com a época de reabsorção do vitelo e
abertura da boca.

A data da deposição do primeiro incremento pode variar desde antes da
eclosão (NEILSON & GEEN, 1982) até o momento da primeira alimentação externa
(BROTHERS et al., 1976). Resultados semelhantes foram encontrados por JENKINS
(1987), para o linguado tendo observado que os primeiros incrementos são
depositados 5 dias após a eclosão depois da completa reabsorção do vitelo.
KARAKIRI & HAMMER (1989) encontraram que a formação dos incrementos nos
otólitos de Oreochromis aureus. começam 2 a 3 dias antes do estádio de
livrenatante. No tambaqui possivelmente a deposição do primeiro incremento marca
o fim da fase lawal que termina com a reabsorção do vitelo. Segundo BALON (1984),
a transição entre uma fase e outra são de maior significância e representam
verdadeiros eventos decisivos da ontogenia.

1

Na fase posterior ao período larva1 definido por BALON (1984) como pre-
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juvenil ou alevino, os peixes ainda têm um vestígio de larva. Nesta fase, suas
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estruturas anatômicas como nadadeiras e bexiga natatória se consolidam e se da o
inicio de uma fase ativa de crescimento. Todas estas características foram
observadas no C. macropomum e nas microestruturas dos otólitos foi observado um
padrão inicial de deposição de 7 a 11 incrementos muito próximos, com uma largura
média de 0,003 mm. Estes anéis podem ser relacionados com a fase pre-juvenil onde
o peixe inicia seu crescimento, mas, ainda tem um estresse devido a consolidação
das suas estruturas anatômicas e atividades fisiológicas. Estes anéis marcariam este
período de desenvolvimento.
A continuação dos primeiros anéis próximos, a largura dos incrementos foi
maior e foram observadas irregularidades na deposição dos anéis diários
observadas como zonas mais escuras ou anéis com maior contraste. Estas marcas
ocorreram a cada 6 ou 7 anéis e foram denominadas "checks". Segundo CAMPANA
& NEILSON (1985), estes "checks" ou descontinuidades na deposição dos

incrementos são características das seqüências de crescimento. Na maioria dos
otólitos, estes checks podem registrar períodos de perturbação ou estresse dos
peixes e tem diferente localização de acordo com a espécie ou grupo de espécies.

A data da deposição do primeiro incremento pode variar desde antes da

eclosão (NEILSON & GEEN, 1982) até o momento da primeira alimentação externa
(BROTHERSet al., 1976).Resultados semelhantes foram encontrados por JENKINS
(1987), para o linguado tendo observado q u e os primeiros incrementos são
depositados 5 dias após a eclosão depois da completa reabsorção do vitelo.
KARAKIRI & HAMMER (1989) encontraram que a formação dos incrementos nos
otólitos de Oreochromis aureus. começam 2 a 3 dias antes do estádio de
livrenatante. No tambaqui possivelmente a deposição do primeiro incremento marca
o fim da fase larval que termina com a reabsorção do vitelo. Segundo BALON (1984),
a transição entre uma fase e outra são de maior significância e representam
verdadeiros eventos decisivos da ontogenia.
Na fase posterior ao período larval definido por BALON (1984) como prejuvenil ou alevino, os peixes ainda têm um vestígio d e larva. Nesta fase, suas
estruturas anatômicas como nadadeiras e bexiga natatória se consolidam e se da o
inicio de uma fase ativa de crescimento. Todas estas características foram
observadas no C. macropomum e nas microestruturas dos otólitos foi observado um
padrão inicial de deposição de 7 a 11 incrementos muito próximos, com uma largura
média d e 0,003 mm. Estes anéis podem ser relacionados com a fase pre-juvenil onde

o peixe inicia seu crescimento, mas, ainda tem um estresse devido a consolidação
das suas estruturas anatômicas e atividades fisiol0gicas. Estes anéis marcariam este
período de desenvolvimento.
A continuação dos primeiros anéis próximos, a largura dos incrementos foi

maior e foram observadas irregularidades na deposição dos anéis diários
observadas como zonas mais escuras ou anéis com maior contraste. Estas marcas
ocorreram a cada 6 ou 7 anéis e foram denominadas "checks".Segundo CAMPANA
& NEILSON (1985), estes "checks" ou descontinuidades na deposição dos

incrementos são características das seqüências d e crescimento. Na maioria dos
otólitos, estes checks podem registrar períodos de perturbação ou estresse dos
peixes e tem diferente localização de acordo com a espécie ou grupo d e espécies.

Segundo PANNELLA (1971, 1980) podem também delimitar modelos de
crescimento que tem periodicidade semanal ou quinzenal. WORTHMANN (1980,
1983) trabalhando com duas espécies de pescada no Amazonas Central encontrou
uma periodicidade de 14 dias na deposição dos anéis. Segundo SOBRAL (1996),
nos otólitos de Tnpotheus albus e T. f7avus existem "checks" que correspondem a
períodos de 7 e 14 dias.
Várias são as causas atribuídas a formação dos "cheks" nos peixes tropicais.
PANNELLA (1980) as atribui a influência lunar expressa através da ação das marés.
Esta periodicidade sugere sincronia comportamental e fisiológica com agudas
mudanças ambientais que ocorrem como conseqüência das flutuações das marés.
WORTHMANN (1980) relaciona os "cheks" com as fases da lua. SOBRAL (1996),
sugere as fases da lua como um dos fatores que podem ocasionar os "checks"
formados cada 14 dias, porém não tem argumentos para sustentar a formação dos
"checks" de 7 dias. CAMPANA (1984) trabalhando com linguado encontrou a
formação de "checks" semanais e quinzenais; embora não tenha muitos argumentos
para explicar este fato, os relaciona com as fases de lua nova e cheia. No tambaqui
não contamos com argumentos suficientes para sustentar quais as causas da
formação de "checks" a cada 7 dias. Pesquisas em ambientes controlados e
experimentos de laboratório devem ser realizadas futuramente para esclarecer este
aspecto.
Este trabalho corrobora a hipótese sustentada por MUGIYA et al. (1981),
CAMPANA & NEILSON (1985) e JONES (1985), de que a presença de anéis diários
nos otólitos é um fato comum na maioria dos peixes teleósteos e constituem uma
valiosa ferramenta nas ciências pesqueiras. Porém, como referido por TAUBERT &
COBLE (1977) para que os dados obtidos possam ser utilizados com confiança é
necessário que estudos de validação sejam previamente realizados.
A observação seqüencial dos "cheks" em C. macropomum não foi uma tarefa
fácil, especialmente quando as lâminas foram grossas. Outra dificuldade encontrada

na contagem dos anéis e definição dos "cheks" foi a presença de finos anéis
arranjados dentro de uma unidade diária (anéis subdiários).
GRAHAM & ORTH (1990) encontraram que sagitas de peixes criados em
laboratório têm anéis pobremente definidos em contraste com aqueles coletados no
campo. Em C. macropomum mantidos em cativeiro, o padrão de deposição foi
semelhante aquele dos peixes da natureza, porém, nestes peixes, os anéis diários
foram mais fracos e os anéis subdiários mais numerosos. Isto pode ser por causa
das influências dos fatores ambientais como alimentação e temperatura conforme
referido por NISHIMURA & YAMADA (1984). Por outro lado, a presença do mesmo
padrão em peixes do campo e idade conhecida reforça a hipótese proposta por
vários autores (TAUBERT & COBLE, 1977; TANAKA et al., 1981; RADTKE & DEAN,
1982) sobre a existência de um ritmo endógeno na formação dos incrementos diários
o qual seria regulado pelos fatores ambientais.
0 s resultados deste trabalho evidenciaram que as microestruturas dos otólitos
do tambaqui contém um registro cronológico das transições que ocorrem na história
de vida da espécie, especialmente nas primeiras fases do desenvolvimento. Desta
forma as microestruturas dos otólitos constituem uma ferramenta poderosa para o
estudo da ecologia desta espécie.
As microestruturas dos otólitos foram também utilizadas para estudar a
influência dos fatores ambientais tais como temperatura, fotoperíodo e
alimentação na formação dos anéis diários (NEILSON & GEEN, 1985; CAMPANA

& NEILSON, 1985; GEFFEN, 1982; MARSHALL & PARKER, 1982; CAMPANA,
1983; REY & ECKMANN, 1987; ECKMANN & PUSH, 1989; TAUBERT &
COUBLE, 1977). Estes trabalhos demostraram que a variação dos fatores
ambientais influenciam no padrão dos incrementos diários, como a largura e
contraste

visual entre zonas incrementais e descontínuas. Isto é muito

importante do ponto de vista ecológico e para a piscicultura porque permitiria

na contagem dos anéis e definição dos "cheks* foi a presença de finos aneis
arranjados dentro de uma unidade diária (anéis subdiários).

GRAHAM & ORTH (1990) encontraram que sagitas de peixes criados em
laboratório têm aneis pobremente definidos em contraste com aqueles coletados no
campo. Em C. rnacmpomum mantidos em cativeiro, o padrão de deposição foi
semelhante aquele dos peixes da natureza, porém, nestes peixes, os anéis diários
foram mais fracos e os aneis subdiários mais numerosos. Isto pode ser por causa
das influências dos fatores ambientais como alimentação e temperatura conforme
referido por NISHIMURA & YAMADA (1984). f o r outro lado, a presença do mesmo
padrão em peixes do campo e idade conhecida reforça a hipótese proposta por
vários autores (TAUBERT & COBLE, 1977; TANAKA et al., 1981; RADTKE & DEAN,
1982) sobre a existência de um ritmo endógeno na formação dos incrementos diários
o qual seria regulado pelos fatores ambientais.
Os resultados deste trabalho evidenciaram que as microestruturas dos otólitos
do tambaqui contém um registro cronológico das transições que ocorrem na história
de vida da espécie, especialmente nas primeiras fases do desenvolvimento. Desta
forma as microestruturas dos otólitos constituem uma ferramenta poderosa para o
estudo da ecologia desta espécie.
As microestruturas dos otólitos foram também utilizadas para estudar a
influência dos fatores ambientais tais como temperatura, fotoperíodo e
alimentagao na formação dos anéis diários (NEILSON & GEEN, 1985; CAMPANA
& NEILSON, 1985; GEFFEN, 1982; MARSHALL & PARKER, 1982; CAMPANA,
1983; REY & ECKMANN, 1987; ECKMANN & PUSH, 1989; TAUBERT &
COUBLE, 1977). Estes trabalhos demostraram que a variação dos fatores
ambientais influenciam no padrão dos incrementos diários, como a largura e
contraste

visual entre zonas incrementais e descontinuas. Isto é muito

importante do ponto de vista ecológico e para a piscicultura porque permitiria

identificar os fatores que limitam o crescimento, especialmente no primeiro ano
de vida que é quando ocorrem as maiores taxas de mortalidade.
Como não foi possível medir as distâncias para cada incremento, somente
r

fizemos um intento de calcular o crescimento em comprimento dos exemplares.
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Destes foram contados os incrementos e calculadas as taxas de crescimento com
peixes de idade conhecida. A taxa de crescimento dos peixes mantidos em
cativeiro foi maior que aquela dos peixes na natureza. Isto pode ser explicado
pelo adequado manejo e abundante alimentação disponível para os peixes nos
viveiros
As datas de desova estimadas através da contagem do número de anéis
diários revelou um período de desova que se estende desde a segunda quinzena de
setembro até a segunda quinzena de janeiro (4 meses). Os peixes coletados na
Estação Ecológica Mamirauá nasceram antes que os peixes coletados no lago
Janauacá. Se comparamos o periodo de desova obtido utilizando anéis diários e
IGS, observamos que a desova pode ocorrer de setembro até fevereiro indicando
concordância entre ambos métodos.
Portanto, podemos concluir que o método da variação mensal do índice
gonadosomâtico é confiável para determinar o periodo reprodutivo da espécie e que
os anéis diários servem para determinar com maior precisão as datas de desova do
tambaqui. Nõs estudos em que não e requerida tanta precisão é suficiente a
utilização do IGS devido ao alto custo (econômico e de tempo) da técnica dos anéis
diários. Porém, estes estudos podem fornecer valiosas informações sobre o
crescimento nas primeiras fases do desenvolvirnento e para interpretar os eventos
bio-ecológicos nos primeiros estádios de desenvolvimento.

CAP~TULOIV

VALIDAÇAO DOS ANÉIS SAZONAIS EM ESCAMAS, OTÓLITOS E
DETERMINAÇÃO DA IDADE.

O conhecimento da idade dos peixes fornece informações básicas para as

estimativas de crescimento, longevidade, idade da primeira maturidade sexual, idade
na migração, idade do recrutamento e mortalidade. Por este motivo muitos métodos
tem sido desenvolvidos para a determinação da idade.
Existe uma considerável bibliografia sobre a idade em peixes, porém, a
rnetodologia utilizada incide sobre duas linhas de análise:
a) Métodos indiretos, os quais atribuem uma idade média a um grupo de indivíduos,
através da análise de histogramas de freqüência de comprimento.
b) Métodos diretos, geralmente baseados na observação de marcas existentes nas

estruturas mineralizadas de cada animal.
O primeiro método e rápido e de fácil aplicação, porém, para ser utilizado são

requeridas grandes amostras, sendo a principal dificuldade a interpretaçao das
idades nas distribuições de comprimento dos peixes mais velhos

(BEAMISH &

McFARLANE, 1990). O segundo método exige um trabalho mais minucioso, que
requer muito tempo, alem da necessidade de aparelhos especificas, porém, não
requer grandes amostras e, se são validadas as marcas, este fornece resultados
mais exatos.
O método de estimativa da idade individual assume que, o crescimento dos

peixes é contínuo e que a taxa metabólica sofrem influência

das condições

ambientais bióticas e abióticas (PANFILI, 1993). As variações ambientais são
refletidas nas estruturas mineralizadas dos peixes em forma de marcas (TESCH,
1978) que representam diminuições no ritmo de crescimento (MERONA et al., 1988).
Assim, as estruturas mineralizadas contém um registro cronológico da vida do peixe,
indicando as fases críticas no seu desenvolvimento.

O conhecimento d a idade d o s peixes fornece informações básicas para as

estimativas d e crescimento, longevidade, idade d a primeira maturidade sexual, idade
na migração, idade do recrutamento e mortalidade. Por este motivo muitos métodos
tem sido desenvolvidos para a determinação d a idade.
Existe uma considerável bibliografia sobre a idade e m peixes, porém, a
metodologia utilizada incide sobre duas linhas d e análise:
a) Métodos indiretos, o s quais atribuem uma idade média a um grupo d e indivíduos,
através da análise d e histogramas d e freqüência d e comprimento.
b) Métodos diretos, geralmente baseados na observação d e marcas existentes nas
estruturas mineralizadas d e cada animal.
O primeiro método é rápido e d e fácil aplicação, porém, para s e r utilizado s ã o

requeridas grandes amostras, sendo a principal dificuldade a interpretação d a s
idades nas distribuições d e comprimento dos peixes mais velhos (BEAMISH &
McFARiANE, 1990). O segundo método exige um trabalho mais minucioso, que
requer muito tempo, alem d a necessidade d e aparelhos específicos, porém, não
requer grandes amostras e , se s ã o validadas as marcas, este fornece resultados
mais exatos.
O método d e estimativa d a idade individual assume que, o crescimento dos

peixes é contínuo e que a taxa metabólica sofrem influência das condições
ambientais bióticas e abióticas (PANFILt, 1993). As variações ambientais s ã o
refletidas nas estruturas mineralizadas dos peixes e m forma d e marcas (TESCH,
1978) que representam diminuições no ritmo d e crescimento (MERONA et al., 1988).
Assim, as estruturas mineralizadas contem um registro cronológico d a vida do peixe,
indicando as fases críticas no seu desenvolvimento.

Na maioria das espécies de peixes é possível contar as marcas de
crescimento nas estruturas mineralizadas, entretanto, podem ser cometidos sérios
erros na estimativa da idade devido a má interpretação destas marcas. A presença
de marcas acessórias nas estruturas mineralizadas de peixes tropicais, causa
dificuldades na definição dos anéis de crescimento e a posição do primeiro "annulus".
Isto pode ocasionar sérios erros nas estimativas da idade dos peixes e,
consequentemente, dos parâmetros de crescimento.
O reconhecimento dos erros na determinação da idade tem estimulado

interesse na validação. Validar significa determinar a periodicidade de formação das
marcas de crescimento. CASSELMAN (1983), BEAMISH & McFARL4NE (1983),
consideram os estudos de validação como uma condição indispensável antes de
determinar a idade dos peixes. Existem vários métodos para validar a idade: 1)
métodos diretos, a) estudos de marcação e recaptura, onde, no momento da
marcapo dos peixes são retiradas escamas ou raios de nadadeiras para
comparação com estruturas similares na recaptura (BEAMISH et al., 1983), b)
deposição de marcas em estruturas mineralizadas de peixes de idade conhecida. Isto

é realizado em ambientes confinados de onde são obtidas amostras periódicas para
verificar a deposição dos anéis (HEIDJNGER & CLODFELTER, 1990).2) métodos
indiretos, a) Análise mensal do incremento marginal relativo (DAVIS & KIRKWOOD,
1984), b) Comparação com distribuições de classes de comprimento.
Os estudos de marcação e recaptura na natureza são os mais adequados
para validar a idade, porém, tem a desvantagem de serem dispendiosos, com baixa
percentagem de recuperação de marcas, tendo sido quase impraticáveis nas
espécies que realizam grandes migrações. A desvantagem do segundo método é
que, como as condições em cativeiro são diferentes daquelas encontradas na
natureza, a marcaç3o das estruturas, e consequentemente a idade dos peixes,
também pode ser diferente.

O método indireto de análise do incremento marginal segundo BEAMISH &

McFARLANE (1983) é o mais prático e mais utilizado; porém, para fornecer bons
resultados deve existir uma boa definição dos anulus e estes

devem ser

diferenciados de outras marcas ao longo das diferentes classes de comprimento.
,

.

Nas regiões temperadas, o principal fator apontado como responsável pelas
diminuições no ritmo de crescimento são as baixas temperduras que ocorrem
durante o inverno. Nos ambientes tropicais, apesar das flutuações de temperatura
serem mais discretas, existem marcas bem pronunciadas nas estruturas
mineralizadas. Porém, como referido por PANELLA (1974), há dificuldades para
interpretar os ritmos sazonais de crescimento nos tecidos calcificados de peixes
tropicais.
Alguns trabalhos realizados com peixes de regiões tropicais, referem que as
marcas são anuais (HETCH, 1980). Porem, outros autores revelam a formação de
duas marcas por ano (MOREAU, 1975; VILLACORTA CORREA, 1987; BRAGA,
1997). As causas atribuídas a formação das marcas de crescimento nos trópicos são
variadas, tais como: o processo fisiológico da reprodução (HETCH, 1980), flutuações
do nível da agua (DUDLEY 1974), alimentacão (NEILSON & GEEN, 1982), ciclos da
lua (WORTHMAN, 1980) e ritmos endógenos de crescimento (MENON, 1953 e
MOE, 1969). MERONA ef al. (1988) sugerem que, qualquer que sejam os fatores
que afetam o crescimento, estes parecem estar relacionados com a alimentação.
BAYLEY (1987) estudando juvenis de 12 espécies de peixes amazônicos,
comprovou que existem variações sazonais nas taxas de crescimento, as quais estão
associadas, dependendo do hábito alimentar, as mudanças do nível da agua.
Na região amazônica, existem poucos trabalhos que abordam o problema de
determinação da idade dos peixes baseando-se nas estruturas mineralizadas, sendo
notória a ausência de trabalhos com validação para dar maior consistência aos
estudos (LIZAMA & VAZZOLER, 1993). PANFILI (1993) estudou o crescimento do
tambaqui C. macropomum no rio Mamoré baseado-se na análise de marcas nas
estruturas mineraiizadas; porém o autor só aborda a validação de uma forma indireta
145

Tabela 4.1
Material utilizado para os estudos de validação dos anéis etários de C. macmpomum
I

I1

indicando o número de exemplares (N) amplitude de comprimento padrão e datas de
coleta.

N

AMPLITUDE Cp (mm)

DATA

Campo

220

290-877

06192-07-93

Idade conhecida

131

38-372

1019 1-07/96

Marcação

21

215-570

11194-09195

PROCEDÊNCIA

e

recaptura

De cada exemplar foram registrados o dados de comprimento padrão, peso e
alguns eviscerado, sexo, estádio de maturidade gônadal, peso das gônadas, peso
do estômago, peso do conteúdo estomacal, peso do fígado e coletadas escamas e
otólitos. Foram retiradas de 4 a 6 escamas da região localizada entre a linha lateral e
a nadadeira adiposa, limpas e montadas entre duas lâminas de vidro, com a face
convexa dirigida para baixo. Os otólitos lapilus foram limpos, lixados em plano sagital
pefa face convexa e imersos em glicerina.

Tabela 4.1

Material utilizado para os estudos d e validação dos anéis etários de C. macmpomum
indícando o número de exemplares (N) amplitude de comprimento padrão e datas de
coleta.
N

AMPLITUDE Cp (mm)

DATA

Campo

220

290-877

06192-07-93

Idade conhecida

131

38-372

1O191-07196

Marcação

21

2 15-570

1 1194-09/95

PROCEDÊNCIA

e

recaptura

De cada exemplar foram registrados o dados de comprimento padrão, peso e
alguns eviscerado, sexo, estádio de maturidade gônadal, peso das gõnadas, peso
do estômago, peso do conteudo estomacal, peso do figado e coletadas escamas e
otólitos. Foram retiradas de 4 a 6 escamas da região localizada entre a linha lateral e
a nadadeira adiposa, limpas e montadas entre duas lâminas de vidro, com a face
convexa dirigida para baixo. Os otóiitos lapilus foram limpos, lixados em piano sagital
pela fack convexa e irnersos e m glicerina.

e tendo cuidado para que o desgaste não alcance a borda. As observaç6es e
medidas foram realizadas na face externa (côncava). As zonas hialinas mais largas
dos otólitos foram contadas como anéis. Se após o desgaste não era possível
distinguir os anéis, o otólito era considerado ilegível e portanto descartado.

4.2.3. Análise dos dados

A análise do incremento marginal relativo (IMR) foi calculado utilizando a
seguinte fórmula: (CADWALADER, 1978)

R = raio total da estrutura;
r, = distância do foco ou núcleo até o último anel;
r,-,

= distância do foco ou núcleo até o penúltimo anel.
Foi analisada a variação mensal dos incrementos durante o período de um

ano. O período de formação do anel foi considerado como sendo aquele em que
houve uma diminuição súbita e subsequente aumento dos valores do incremento
marginal relativo (IMR). Foi graficado o incremento marginal relativo médio com 95%
de limite de confiança. i\ç diferenças mensais entre os valores do incremento
marginal relativo foi testada utilizando o teste t , tanto nas escamas quanto nos
otólitos. O período de formação das marcas, decorrentes do crescimento lento, foi
relacionado com os índices biológicos e o nível da água

A corroboração da periodicidade de formação das marcas foi obtida pela
comparação dos anéis em escamas e otólitos de peixes de idade conhecida
mantidos em cativeiro e escamas de peixes marcados e recapturados.

e tendo cuidado para que o desgaste não alcance a borda. As observações e
medidas foram realizadas na face externa (côncava).As zonas hialinas mais largas
dos otólitos foram contadas como anéis. Se após o desgaste não era possível
distinguir os anéis, o otólito era considerado ilegível e portanto descartado.
4.2.3. Análise dos dados

A análise do incremento marginal relativo (IMR) foi calculado utilizando a
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seguinte fórmula: (CADWALADER, 1978)

R = raio total da estrutura;

r, = distância do foco ou núcleo ate .o último anel;
rn,1

= distância do foco ou núcleo até o penuftimo anel.

Foi analisada a variação mensal dos incrementos durante o período de um
ano. O período de formação do anel foi considerado como sendo aquele em que
houve uma diminuição súbita e subsequente aumento dos valores do incremento
marginal relativo (IMR). Foi graficado o incremento marginal relativo médio com 95%
de limite de confianp. j\ç diferenças mensais entre os valores do incremento
marginal relativo foi testada utilizando o teste t , tanto nas escamas quanto nos
otólitos.

períado de formação das marcas, decorrentes do crescimento lento, foi

relacionado com os índices biológicos e o nível da água
A corroboração da periodicidade de formação das marcas foi obtida pela

comparação dos anéis em escamas e otólitos de peixes de idade conhecida
mantidos em cativeiro e escamas de peixes marcados e recapturados.

Figura 4.1:

Escamas de C. macropomum

mostrando os anéis principais (ap) e anéis

secundários (as).
Nos casos de dificuldade na separação das marcas principais e secundárias,
a mudança do foco da lupa foi um artificio utilizado pois as marcas principais
permanecem mesmo quando observadas fora do foco da lupa e as secundárias
desaparecem ou tornam-se fracas . No decorrer deste trabalho, as marcas principais
serão denominadas de anéis.
4.3.2 Definição do prímeiro anel em escamas

Próximo ao foco das escamas, foram observadas marcas que variaram em
numero de três a cinco, em geral de ocorrência instável e com diferentes graus de
nitidez.
Em algumas escamas, uma destas marcas se destaca, tendo característica de
anel. Dos 115 peixes de idade conhecida analisados, 82% tinham esta marca, sendo

Figura 4.1 :

Escamas de C. macropomum

mostrando os anéis principais (ap) e anéis

secundários (as).
Nos casos de diticuldade na separação das marcas principais e secundárias,
a mudança do foco da lupa foi um artifício utilizado pois as marcas principais
permanecem mesmo quando observadas fora do foco da lupa e as secundárias
desaparecem ou tornam-se fracas . No decorrer deste trabalho, as marcas principais
serão denominadas de anéis.

4.3.2 Definição do primeiro anel em escamas

Próximo ao foco das escamas, foram observadas marcas que variaram em
número de três a cinco, em geral de ocorrência instável e com diferentes graus de
nitidez.
Em algumas escamas, uma destas marcas se destaca, tendo característica de
anel. Dos 115 peixes de idade conhecida analisados, 82% tinham esta marca, sendo

que em 13% destes, ela estava bem nítida e em 72% pouco marcada e em 15% não
foi observada. Esta marca ocasional, localizada a uma distância média de 0.65 mm
(desvio padrão: 0.17 mm) do foco das escamas, foi observada em peixes com seis
meses de vida (comprimento padrão: 125mm).Por causa desta formação não anual,
esta marca, denominada de "anel zero", não foi considerada como indicadora da
idade.
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Figura 4.2:

Frequência de ocorrência do anel "0" e do primeiro anel principais em relação a
distância foco borda em escamas de C. macropomum de idade conhecida.
Entre a primeira e segunda marca principal foram identificadas de 1 a 3
marcas secundárias. Daqui para frente de maneira geral esteve presente uma marca
secundária entre duas marcas principais (Fig. 4.1).
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4.3.3 Marcas de crescimento em otólitos.

As marcas de crescimento nos otólitos de C. rnãcropomum foram observadas
como bandas opacas e hialinas. As bandas opacas são brancas e largas
especialmente nos primeiros estádios de desenvolvimento, as bandas hialinas são
mais estreitas e se observam como faixas escuras (Fig. 4.3).

.

Foi frequente a observação de zonas hialinas mais estreitas dentro de uma
zona opaca, porém, isto não dificultou muito as contagens. De maneira geral, os
anéis de crescimento foram melhor definidos nos otólitos do que nas escamas.
Entretai

Figura

Lapilus de C. m a c r o p o w mostrando as Aõnas opacas e hialinas
4.3.4 Definição do primeiro anel em otólitos

Nos otólitos de C. macropomum foram observadas de 1 a 4 marcas em fo-a
de zonas hialinas estreitas antes do primeiro anel. Com o aumento progressivo da

idade e o espessamento dos otólitos, estas marcas se tornam menos nitidas e
ocasionais. Em 85% das 101 observações, uma destas marcas foi mais nítida,
estando localizada a uma distância de 0,92 mm do núcleo com desvio padrao de
0,21.
Na figura 4.4 godemos observar que a distribuição de frequência das
distâncias entre o núcleo e a marca denominada d e "O1' e do primeiro anel não se
sobrepõem, indicando que elas se formam em diferentes momentos da vida do peixe.
Foi verificado que otólitos de peixes antes d e completar o primeiro ano de vida já

tinham o anel " O nos seus otólitos. Por isto, zonas hialinas localizadas a uma
distância de até 1,21 mm do núcleo não foram considerados anéis anuais.
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Figura 4.4:

Frequência de ocorrência do anel "0" e primeiro anel em relação a distância foco

i

borda posterior do lapilus de C. macropomom

I

4.3.5 Periodicidade de formação dos anéis (Validação).

1

4.3.5.1 Análise do incremento marginal relativo de peixes coletados no campo.

a). Escamas

Valores máximos do incremento marginal foram encontrados entre março e
agosto durante a cheia e vazante. A partir de outubro houve uma progressiva
diminuição do IMR, e nos meses de janeiro e fevereiro durante a enchente foram
encontrados os mínimo3 valores (Fig 4.5). O teste t aplicado aos dados do IMR
revelou que existem diferenças significativas entre os meses de: setembro e janeiro (t

= 5.071 df = 23;P<0.05),outubro e janeiro (t = 4.002df = 25;P<0.05),novembro e
janeiro (t = 3.838;df = 35;Pc 0.05)e dezembro janeiro (t = 2.336;df = 24;Pc 0.05)
Como o valor do IMR do mês de janeiro foi significativamente mais baixo que
nos meses precedentes concluímos que a formação de anéis nas escamas do
tambaqui ocorre entre outubro e dezembro durante o período de seca e inicio da
vazante (Fig. 4.5).
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Figura 4.5:
Valores médios mensais

do incremento marginal relativo e seus respectivos

intervalos de confiança em escamas de C. macropomum. Os números dentro do
gráfico representam o tamanho da amostra.
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agosto durante a cheia e vazante. A partir de outubro houve uma progressiva
diminuição do IMR, e nos meses de janeiro e fevereiro durante a enchente foram
encontrados os mínimo';

valores (Fig 4.5). O teste t aplicado aos dados do IMR

revelou que existem diferenças significativas entre os meses de: setembro e janeiro (t

= 5.071 df = 23;P<0.05),outubro e janeiro (t = 4.002 df = 25;P<0.05),novembro e
janeiro (t = 3.838; df = 35; Pc 0.05)e dezembro janeiro (t = 2.336; df = 24; P< 0.05)
Como o valor do IMR do mês de janeiro foi significativamente mais baixo que
nos meses precedentes concluimos que a formação de anéis nas escamas do
tambaqui ocorre entre outubro e dezembro durante o período de seca e inicio da
vazante (Fig.4.5).
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O resultado da análise do IMR nos otólitos foi semelhante ao obtido a partir
das escamas (Fig.4.6). Porém, houve diminuiqão significativa nos valores do
incremento marginal relativo entre os meses de setembro/outubro (t = 3.28; gl = 42; P

< 0,05), de novembro/dezembro ( t = 2.06, P < 0,05) e de dezembroljaneiro ( t = 2.67;
gl = 26; P < 0,05). Apesar de existirem estas diferenças significativas em dois
períodos isto não caracteriza a formação de mais de um anel anual devido a não
existência de aumento do incremento após a queda dos valores no mês de outubro.
Sugerimos então, que o tempo de fornlação dos anéis no tambaqui varia entre peixes
e acontece entre outubro e janeiro ocorrendo a formação de um anel por ano que
coincide com a época de seca e inicio da enchente.

MESES

FORMAÇAO DO ANEL

Figura 4.6:

Variação mensal do incremento marginal relativo médio em o%íiitos de C.
macropomum e seus respectivos intervalos de confiança. Os números dentro do
gráfico representam o tamanho da amostra.

4.3.5.2 Análise de peixes de idade conhecida.

A análise de anéis de crescimento depositados nas escamas e otólitos de C.
macropomum revelou que em peixes mantidos em cativeiro existe um padrão de
marcação similar àquele encontrado nos peixes coletados no campo. Na figura 4.7
podem ser observados os anéis de peixes da mesma idade coletados no campo e de
aqueles mantidos em cativeiro.

Figura 4.7:

Anéis depositados nas escamas: a) peixe coletado no campo b) peixe mantido em
cativeiro.
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Anéis depositados nas escamas: a) peixe coletaqo no campo b) peixe mantido em
cativeiro.

a) Escamas

Houve uma alta correlação entre a idade conhecida e o número de anéis
principais nas escamas de C. macmpomum indicando uma periodicidade anual na
formaçãodos anéis de crescimento (Fig. 4.8).

Figura 4.8:

Relação entre a idade conhecida e o número de anéis em escamas de C.

macropomum.

Houve uma alta correlação entre a idade conhecida e o numero d e zonas
hialinas nos otólitos de C. macmpomum mantidos em cativeiro durante 5 anos (Fig.
4.9). Isto demonstra que após o primeiro ano, o tambaqui forma nos seus otólitos

uma banda opaca e outra hialina por ano.

novembro tinham ou anéis na borda (baixos valores de IMR) na captura ou anéis em
formação mas ainda não visíveis (altos valores de IMR) na captura. Isto significa que
no mês de novembro os anéis estão sendo formados ou próximos de sua formação.
No mês de setembro, na recaptura (setembro), os incrementos foram mais elevados

o que sugere que os peixes irão formar seu próximo anel durante a seca ou inicio da
enchente. Isto nos fornece duas evidências:
I) que o período de formação dos anéis ocorre próximo ao mês de novembro e
2) que existe a formação de um anel por ano nas escamas do tambaqui.

4.3.6. Determinação da idade

Os estudos de validação utilizando escamas e otólitos de C. macropomum
evidenciaram os seguintes fatos:

1) Pela análise do IMR o tambaqui forma os anéis principais entre os meses de

outubro e dezembro durante a seca e inicio da enchente.

2j As contagens das marcas principais em escamas e otólitos de peixes mantidos

em cativeiro durante 5 anos revelou que ocorre o mesmo padrão de deposição
das anéis (marcas principais).

3) A contagem de anéis em escamas de 21 peixes capturados em novembro de
1994 e recapturados em setembro de 1995 em 73% das suas escamas
incrementaram um anel e a análise do IMR revelou que a maioria dos peixes
capturados em novembro tiveram elevados ou mínima percentagem de incremento o
que indica que nesta época os peixes

a formar ou já formaram um

anel. Em setembro o incremento de 54% dos peixes recapturados foi igual ou maior a
50% sugerindo que o próximo anel será formado nos meses seguintes. Estes

resultados corroboram a hipótese de que a formação do anel ocorre durante a seca
ou no inicio da enchente.

Tabela 4.2.

Análise das escamas de C. macropomum marcados e recapturados na Estação
Ecológica Mamirauá (Tefé). Cf= comprimento furcal, M= marcação, R = recaaptura,
Incr.Cf= incremento de comprimento furcal, IMR= incremento marginal relativo.

DATA

N

~f mm

lncr. ~f

NOANÉIS

IMR

M

R

M

R

(mm)

M

R

M

R

1

nov. 94

set 95

570

570

O

4

5

100

25

2

nov. 94

set 95

330

375

45

3

3

10

60

16,66

57,14

3

nov. 94

set. 95

400

435

35

3

3

4

nov. 94

set 95

315

385

50

1

2

50

5

nov. 94

set 95

330

375

45

1

2

42,86

6

nov. 94

set. 95

450

460

10

3

3

55.55

25

7

nov. 94

set. 95

405

555

50

3

4

O
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8

nov. 94

set. 95

340

390

50

1

2

9

nov. 94

set. 95

390

390

O

3

3

66,66
O

66,66

10

nov.94

set.95

215

360

45

1

2

11

nov. 94

set. 95

485

510

25

3

4

50

60

12

nov.94

set.95

445

460

15

3

4

80

50

30

13

nov. 94

set. 95

425

445

20

3

4

100

75

14

nov. 94

set. 95

465

475

10

4

4

125

42.86

15

nov.94

set. 95

515

525

10

4

5

25

60

16

nov. 94

set. 95

330

390

60

1

2

40

17

nov. 94

set. 95

325

375
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1

2

36,66

18

nov. 94

set. 95

315

360

45

1

2

44,4

19

nov.94

set.95

445

470

25

4

4

20

nov. 94

set. 95

345

360

15

2

3

40

33,33

60

21

nov. 94

set. 95

350

385

35

2

3

62,5

66,66
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Estudos de idade e crescimento em peixes através de estruturas

I

'

mineralizadas, foram largamente utilizadas especialmente nas regiões temperadas.
Nestas regiões onde as variações climáticas são bem pronunciadas, existem poucas
dúvidas sobre a definição dos anéis; portanto, as estimativas de idade foram
consideradas mais exatas, proporcionado resultados mais wnfiáveis dos parâmetros
de crescimento e consequentemente, das estimativas de produção.
A determinação da idade e crescimento tem sido considerada mais difícil em
peixes de regiões tropicais (DE BONT, 1967) devido as dificuldades na definição das
marcas de crescimento. Noentanto, PANNELLA (1974) e BALON (1972) concluem
que os "checks" e anéis nas estruturas mineralizadas de peixes tropicais são
similares aquelas dos peixes das regiões temperadas e sua utilização para
determinar a idade é válida.
A partir da década do 70, as pesquisas sobre idade e crescimento de peixes
nos trópicos utilizando estruturas mineralizadas, aumentaram de maneira crescente,
tendo sido videnciadas sérias dificuldades devido a presença de outras marcas que
confundem a definição dos anéis.
A idade determinada por meio de anéis de crescimento somente é valida se
consegue-se diferenciar marcas periódicas de outras que não manifestam
periodicidade. Diversos autores tem encontrado diferentes tipos de marcas nas
estruturas de peixes tropicais, porém, poucos estudos validaram estas marcas.
Muitas dificuldades foram encontradas na contagem de anéis nas escamas do
tambaqui, causadas principalmente pela definição do primeiro anel e pela presença

1

de marcas acessórias que não apresentavam periodicidade e não obedeciam ao
padrão de crescimento assintático. Somente após muita observação foi possível
separar as marcas principais das acessórias.

Outra característica das escamas de C. macropomum que dificultou a
contagem dos anéis foi a presença de rachaduras na parte central especialmente
naquelas correspondentes aos exemplares mais velhos, fato que também foi
registrado por PANFILI (1993). As bordas incompletas nos exemplares mais velhos
também foram um fator limitante na contagem dos anéis. Apesar das dificuldades
encontradas na leitura das escamas foi possível determinar a idade do tambaqui
utilizando este método, entretanto, a contagem dos anéis foi mais confiável nos
exemplares inferiores a 500 mm de comprimento padrão.
PANFILI (1993) descartou as escamas para determinar a idade do tambaqui
do rio Mamoré, devido a dificuldade de definir os anéis. Foi demostrado neste
trabalho que com uma análise mais detalhada incluindo a seleção e validação, as
escamas podem também ser utilizadas para determinar a idade desta espécie.
Nos otólitos, os anéis puderam ser claramente separados das marcas
acessórias. As dificuldades encontradas nestas estruturas foram: 1) a definição do
primeiro anel e 2) as extensas zonas opacas ou hialinas, que dificultaram a
observação dos anéis em alguns otólitos. Resultados semelhantes foram
encontrados por HETCH (1980) que trabalhou com otólitos de Sarotherodon niloticus
de um lago africano.
BEAMISH & McFARiANE (1983) salientam a necessidade de validar o
método de determinação da idade por causa da importância destas estimativas, para
interpretar os parâmetros da história de vida e desenvolvimento de estratégias de
manejo. Neste trabalho foram validadas as marcas nos otólitos e escamas do
tambaqui utilizando a análise de escamas e otólitos de peixes de idade conhecida e
a análise de escamas de peixes marcados e recapturados. Segundo CASSELMAN
(1983) estes métodos sáo poderosas ferramentas para testar a validade das marcas.

A análise do incremento marginal relativo também foi utilizado como um método
indireto de validação. Os resultados obtidos por estes 3 métodos concordaram com a
existência de uma marca ocasional muitas vezes bem pronunciada antes do primeiro
ano de vida que não foi considerada como indicadora da idade, várias marcas
163
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acessórias geralmente mais fracas nos primeiros anos de vida e marcas principais

I

Resultados semelhantes sobre a existência do anel ocasional antes do

I

primeiro ano de vida foram encontrados por ROSSI-WONGTCHOSWSKY et a!.

que são depositadas anualmente.

(1982) em otólitos de Sardinella brasiliensis. PANFILI (1993) registrou marcas
principais e acessórias em escamas de Prochilodus nigricans e C. macropomum. O
trabalho de BRAGA (1997) com P. nigricans da Amazônia Central, também
evidenciou este fato.
No tambaqui foi verificada a formação de um anel anual durante a seca e
1
I

/

1

1
1

I
I

inicio da enchente, o que indica que houve diminuição no ritmo de crescimento nesta
época. Diversas hipóteses tem sido propostas para explicar a formação de zonas
anuais de crescimento nos peixes tropicais. CHEW (1933) concluiu que uma
variação de temperatura de 40 a 5°C é suficiente para diminuir o ritmo de
crescimento. Para FAGADE (1974), as zonas de crescimento no osso opercular de

Tilapia melanotherodon

em águas salobras, são causadas pela mudança de

salinidade relacionadas a estação seca e quente. BLAKE & BLAKE (1981) relaciona

I

a formação anual de marcas de crescimento com o período de chuvas, o qual
I

corresponde a diminuições na salinidade e temperatura. Vários autores (MOE, 1969;
NEKRASOV, 1980; HETCH, 1980; BRUTON & ALLANSON, 1974) associam a
formação de anéis com a reprodução e desova.
Segundo PANNELLA & WEILLER (1980), diferentes condições de estresse
fisiológico causado por tempestades, migrações, etc. podem tamb6m inf uenciar nas
diminuições do ritmo de crescimento. Finalmente, a existência de um ritmo endógeno
ecologicamente controlado foi apontado corno responsável pelas diminui-s

no

ritmo de crescimento dos peixes (MENON, 1953; BALON, 1972; TAUBERT &
COUBLE, 1977).
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primeiro ano d e vida foram encontrados por ROSSI-WONGTCHOSWSKY et ai.
(1982) em otólitos d e Sardinella brasiliensis. PANFILI (1993) registrou marcas
principais e acessórias em escamas de Pmchilodus nigicans e C. macropomum. O
trabalho d e BRAGA (1997) com P. nigricans da Amazônia Central, também
evidenciou este fato.
No tambaqui foi verificada a formação d e um anel anual durante a seca e
inicio da enchente, o que indica que houve diminuição no ritmo de crescimento nesta
época. Diversas hipóteses tem sido propostas para explicar a formação de zonas
anuais de crescimento nos peixes tropicais. CHEVY (1933) concluiu que uma
variação de temperatura d e 4 0 a ~ o é
C suficiente para diminuir o ritmo de
crescimento. Para FAGADE (1974), as zonas d e crescimento no osso opercular de
Tilapia melanothemdon em águas salobras, são causadas pela mudança de
salinidade relacionadas a estação seca e quente. BLAKE & BLAKE (1981) relaciona
a formação anual de marcas de crescimento com o período de chuvas, o qual
corresponde a diminuições na salinidade e temperatura. Vários autores (MOE, 1969;
NEKRASOV, 1980; HETCH, 1980; BRUTON & ALLANSON, 1974) associam a
formação de anéis com a reprodução e desova.
Segundo PAN NELiA & WEI LLER (1980), diferentes condições d e estresse
fisiológico causado por tempestades, migrações, etc. podem também influenciar nas
diminuições do ritmo de crescimento. Finalmente, a existência d e um ritmo endogeno
ecologicamente controlado foi apontado como responsável pelas diminuições no
ritmo de crescimento dos peixes (MENON, 1953; BALON, 1972; TAUBERT &
COUBLE, 1977).

peixes nos lagos de várzea e disponibilidade limitada de alimentos de origem
alóctone. 2) Migrações ascendentes com fins reprodutivos. 3) Amadurecimento das
gônadas e reprodução. Como consequência destes fatos: 1) os peixes param de se
alimentar, 2) consomem suas reservas de gordura e glicogênicas, 3) diminui sua
condição fisiológica, refletido no índice de condição.
Existem portanto argumentos suficientes para justificar a formação de marcas
nas estruturas mineralizadas do tambaqui neste período. Por ser a reprodução um
evento importante que ocorre nesta época, poderíamos atribuir a formação dos anéis
a este fato. Porém, dois argumentos nos conduzem a rejeitar esta hipótese: 1) a
existência de um padrão de marcação dos anéis semelhante em peixes mantidos em
cativeiro por 5 anos e 2) a existência de anéis em peixes que ainda não desovaram.
Tendo em vista a convergência de vários fatores agindo simultaneamente na
época de formação dos anéis, realmente é difícil atribui-lo a um único fator. Porém,
podemos apontar o pulso de inundação dos rios como o principal responsável por
todas as mudanças no sistema de áreas alagáveis, ao compasso do qual ocorrem as
modificações ambientais do biorritmo dos peixes.
A existência de marcas de crescimento em peixes mantidos em cativeiro,
análogas a aquelas dos peixes do campo, nos conduz a sugerir a existência de um
ritmo endógeno na formação das marcas que foi fixado durante o processo
adaptativo nas áreas alagáveis, onde o pulso de inundação desempenhou um papel
importante. Atualmente, a intensidade das marcas nas estruturas seria regulada
pelos fatores ambientais.

ESTIMATIVA DE PARÂMETROS E CURVAS DE CRESCIMENTO

ESTIMATIVA DE PARÂMETROS E CURVAS DE CRESCIMENTO

O crescimento é uma variável fundamental no estudo da dinâmica de uma

população. O conhecimento do ritmo de crescimento dos peixes que habitam as
áreas alagáveis é importante para as estimativas da produção pesqueira nestes
ambientes. Informações sobre o crescimento podem também ser aplicadas a
piscicultura para determinar a potencialidade e a possibilidade lucrativa da
criação de peixes, pois fornece parâmetros de referência para avaliar o
rendimento da produção em cativeiro.
Na região amazônica, o tambaqui Colossoma macropomum é um recurso
que vem sofrendo uma forte pressão de pesca. MERONA 8 BITTENCOURT
(1988) detectaram desde 1982, sinais de sobrepesca da espécie, o que também
foi verificado no Baixo Amazonas por ISAAC (1996). Já PANFILI (1993) estimou
os parâmetros de crescimento para a população de tambaqui do rio Mamoré,
concluindo que esta espécie está sendo subexplorada nesta região.
Para racionalizar a exploração deste recurso e para a elaboração de uma
política pesqueira adequada, as informações sobre a biologia são essenciais.
Neste contexto, os parâmetros de crescimento são importantes pois são
necessários para a aplicação de alguns modelos de avaliação de estoques.

Parâmetros de crescimento foram 'estimados por vários autores para o
tambaqui das áreas do Médio e Baixo Amazonas (PETRERE,l983: PAYNE,
apud. RUFFINO & ISAAC (1996); COSTA et. al., 1996), com base em idades
obtidas pela distribuição de frequência de comprimento. Porém, na região do
Amazonas Central não existem trabalhos que abordem o crescimento do
tambaqui com base em estruturas mineralizadas devidamente validadas para
comparar os resultados com aqueles obtidos pela distribuição de frequência de
classes de comprimento.

O crescimento e uma variável fundamental no estudo da dinâmica de uma

população. O conhecimento do ritmo de crescimento dos peixes que habitam as
áreas alagáveis e importante para as estimativas da produção pesqueira nestes
ambientes. Informações sobre o crescimento podem também ser aplicadas a
piscicultura para determinar a potencialidade e a possibilidade lucrativa da
criação de peixes, pois fornece parâmetros de referência para avaliar o
rendimento da produção em cativeiro.
Na região amazônica, o tambaqui Colossoma macropornum é um recurso
que vem sofrendo uma forte pressão de pesca. MERONA & BITTENCOURT
(1988) detectaram desde 1982, sinais de sobrepesca da espécie, o que também
foi verificado no Baixo Amazonas por ISAAC (1996). Já PANFiLI (1993) estimou
os parâmetros de crescimento para a população de tambaqui do rio Mamoré,
concluindo que esta espécie está sendo subexplorada nesta região.
Para racionalizar a exploração deste recurso e para a elaboração de uma
politica pesqueira adequada, as informações sobre a biologia são essenciais.
Neste contexto, os parâmetros de crescimento são importantes pois são
necessários para a aplicação de alguns modelos de avaliação de estoques.

Parâmetros de crescimento foram 'estimados por vários autores para o
tambaqui das áreas do Médio e Baixo Amazonas (PETRERE,l983: PAYNE,
apud. RUFFINO & ISAAC (1996); COSTA et. al., 1996), com base em idades

obtidas pela distribuição de frequência de comprimento. Porém, na região do
Amazonas Central não existem trabalhos que abordem o crescimento do
tambaqui com base em estruturas mineralizadas devidamente validadas para
comparar os resultados com aqueles obtidos pela distribuição de frequência de
classes de comprimento.

Neste trabalho, os parâmetros de crescimento para a obtenção da curva
de crescimento da espécie foram estimados, com base na análise de escamas e
otólitos e comparados com aqueles da literatura.

5.2. MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizada uma amostra de otólitos e escamas de tambaqui coletados
na área localizada entre Tefé e Manaus (Tabela 1. I , CAP. I). As escamas foram
coletadas da região localizada entre a linha lateral e nadadeira adiposa e os
otólitos utilizados foram os lapilus. De cada peixe foi retirado o comprimento
padrão (mm) e o peso (g).
Para a aplica@o do método de retrocálculo dos comprimentos em idades
passadas, as distâncias do foco ou núcleo até cada anel, tanto nas escamas quanto
nos otólitos, foram medidas em unidades micrométricas. Nas escamas, as medidas
foram realizadas no ângulo de 2700 (Fig. 4.4) e nos otólitos foi utilizado o raio
pós-rostral.
Nas escamas foram contadas e medidas as marcas principais, de
formação anual, e nos otólitos, as zonas hialinas, observadas sob luz refletida
como bandas escuras. Nestes últimos a medida foi retirada no centro de cada
zona hialina
Para verificar a relação entre o comprimento do peixe e o raio da
estrutura, foi feita a análise dos diagramas de dispersão dos dados considerando
todos os exemplares. Após uma analise visual dos resíduos foi ajustado um
modelo linear aos dados de exemplares ate 500 e com mais de 500mm de
comprimento padrão. Foram testadas as diferenças entre os valores de b das
retas de regressão para verificar se existiram diferenças significativas entre as
elevações das retas para os dois grupos de comprimento e para machos e
fêmeas, de acordo com o procedimento de ZAR (1984).

Neste trabalho, os parâmetros de crescimento para a obtenção da curva
de crescimento da espécie foram estimados, com base na análise de escamas e
otólitos e comparados com aqueles da literatura.
5.2. MATERIAL E NIÉTODOS

Foi utilizada uma amostra de otólitos e escamas de tambaqui coletados
na área localizada entre Tefé e Manaus (Tabela 1. I , CAP. i). As escamas foram
coletadas da região localizada entre a linha lateral e nadadeira adiposa e os
otólitos utilizados foram os lapilus. De cada peixe foi retirado o comprimento
padrão (mm) e o peso (g).
Para a aplicação do método d e retrocálculo dos comprimentos em idades
passadas, as-distânciasdo foco ou núcleo até cada ariel, tanto nas escamas quanto
nos otólitos, foram medidas em unidades micrométricas. Nas escamas, a s medidas
foram realizadas no ângulo de 2700 (Fig. 4.4) e nos otólitos foi utilizado o raio
pós-rostral.
Nas escamas foram contadas e medidas as marcas principais, de
formação anual, e nos otólitos, a s zonas hialinas, observadas sob luz refletida
como bandas escuras. Nestes últimos a medida foi retirada no centro de cada
zona tiialina
Para verificar a relação entre o comprimento do peixe e o raio da
estrutura, foi feita a analise dos diagramas de dispersão dos dados considerando
todos os exemplares. Após uma análise visual dos resíduos foi ajustado um
modelo linear aos dados de exemplares até 500 e com mais de 500mm de
comprimento padrão. Foram testadas a s diferenças entre os valores de b das
retas de regressão para verificar se existiram diferenças significativas entre a s
elevações das retas para os dois grupos de comprimento e para machos e
fêmeas, de acordo com o procedimento de ZAR (1984).

Com os parâmetros a e b obtidos da relação comprimento do peixe Iraio
da estrutura calculado para machos e fêmeas em cada grupo de comprimento
padrão foi retrocalculado o comprimento do peixe na época de formação de cada
anel.

Para o retrocálculo foi utilizada a formula de HILE (1941) modificada por
FRANCIS (1990).
Li = - (alb) + LC +(alb)*( SJ S,)
onde:
a e b = parâmetros da relação comprimento do peixelcomprimento da escama .
L, = comprimento do peixe na captura
Si = distância do foco até cada anel
s, = raio da estrutura.

O parâmetros

L(,

)

e W

,(

foram calculados de acordo com o

)

procedimento recomendado por PAULY (1984) sendo:
L(m) = L máximo / 0,95 (L ,
,, = 877)
W(,

= W máximo 1 0,86.

Este índices, utilizados por PAULY (1984) foram sugeridos por TAYLOR
(1958) baseados na boa concordância existente entre os valores máximos de
comprimento e peso observados com o L, e W,

.

Para o cálculo da curva de crescimento foi utilizado o modelo de von
Bertalanffy.
Ln, = L-

[I- e

(-k *( t - to )
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Com os parâmetros a e b obtidos da relação comprimento do peixe 1 raio
da estrutura calculado para machos e fêmeas em cada grupo de comprimento
padrão foi retrocaiculado o comprimento do peixe na época de formação de cada
anel.

Para o retrocálculo foi utilizada a formula de HILE (1941) modificada por
FRANCIS (1990).

Li = - (a/b) + LC +(a/b)"( Si/ S,)
onde:
a e b = parâmetros da relação comprimento do peixe/comprimento da escama .
L, = comprimento do peixe na captura

Si = distância do foco até cada anel

s, = raio da estrutura.
b

O parâmetros
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procedimento recomendado por PAULY (1984) sendo:

L(,

= L máximo 1 0,95 (L ,
,, = 877)

W(-,, = W máximo I 0,86.

Este índices, utilizados por PAULY (1984) foram sugeridos por TAYLOR
(1958) baseados na boa concordância existente entre os valores máximos de
comprimento e peso observados com o L- e Wm.

Para o cálculo da curva de crescimento foi utilizado o modelo de von

Onde:

L@)
= comprimento estimado relativo a idade t
L, = comprimento teórico (assintótico) quando a idade aumenta indefinidamente
k = constante de crescimento
to = idade inicial

t = idade

O crescimento em peso foi calculado por dedução a partir da equação de
crescimento em comprimento e da relação entre o peso total e o comprimento
padrão.

Onde:
W, = Peso total;
W, = Peso teórico assintótico quando a idade aumenta indefinidamente;

b = coeficiente da relação peso comprimento

Na obtenção dos parâmetros da curva de crescimento em peso para
cada sexo, foram utilizados os parâmetros W, , k e to estimados para machos e
fêmeas separadamente e os valores de a e

b da relação peso total I

comprimento padrão obtidos para os machos e fêmeas.
Para estimativa dos parâmetros e curvas de crescimento foram utilizado
os programas SYSTAT e Quatro Pro Windows.

Para comparar os parâmetros de crescimento com os valores publicados
na literatura foi calculado o índice de performance de crescimento através da
seguinte formula:

Onde:

L@, = comprimento estimado relativo a idade t
L, = comprimento teórico (assintótico) quando a idade aumenta indefinidamente
k = constante de crescimento

to = idade inicial
t = idade

O crescimento em peso foi calculado por dedução a partir da equação de
crescimento em comprimento e da relação entre o peso total e o comprimento
padrão.

Onde:

Wel = Peso total;
W, = Peso teórico assintótico quando a idade aumenta indefinidamente;

b = coeficiente da relação peso comprimento

Na obtenção dos parâmetros da curva de crescimento em peso para
cada sexo, foram utilizados os parâmetros W,

, k e to estimados para machos e

fêmeas separadamente e os valores de a e

b da relação peso total /

comprimento padrão obtidos para os machos e fêmeas.

Para estimativa dos parâmetros e curvas de crescimento foram utilizado
os programas SYSTAT e Quatro Pro Windows.

Para comparar os parâmetros de crescimento com os valores publicados
na literatura foi calculado o índice de performance de crescimento através da
seguinte formula:

a' = log1o K + 2( l0gl0 L

-)

(PAULY 8 MUNRRO, 1984)

A esperança de vida foi calculada pelo método de TAYLOR (apud.
SPARRE et al., 1989). através da seguintes formulas:

Onde AO,% = esperança de vida
to = idade inicial

k = taxa de crescimento.

0'

..

= logio K + 2( logro L ) (PAULY & MUNRRO, 1984)

A esperança de vida foi calculada pelo método de TAYLOR (apud.

SPARRE et ai., 1989). através da seguintes formulas:

Onde AO,%= esperança de vida
to = idade inicial
k = taxa de crescimento.

5.3. RESULTADOS

5.3.1. Relação entre o comprimento padrão e o raio da escama.

Um bom ajuste ao modelo linear foi obtido para a relação comprimento
padrão / raio da escama considerando todos os exemplares ( r = 0.986) Fig 5.5a .
Porém, numa análise visual dos resíduos foi observada maior dispersão dos
pontos a partir de 500mm de comprimento padrão (Fig. 5.5 b) . Foi ajustado um
modelo linear para os peixes ate 500mm e outro para peixes maiores de 500mm.
Altos coeficientes de correlação foram obtidos para ambos os grupos (r= 0.97 e
r= 0.87) para peixes de 500 e mais de 500mm respectivamente. O teste t aplicado
para a comparação das inclinações das retas não foram significativamente
diferentes para os peixes de ambos os grupos ( P>0.005; gl 378). Foram
ajustados modelos lineares aos dados de comprimento padrão e raio da escama
para o total de machos e fêmeas. Foi encontrado que o coeficiente de correlação
dos machos foi ligeiramente superior ao de fêmeas (machos r = 0.90 e fêmeas r =
0.89 ) e existiram diferenças significativas nos valores de b entre ambos os
sexos. (Pc 0.005 gl 254). Portanto, para aplicar a formula de retrocálculo foram
tratados todos os grupos de comprimento juntos e utilizados os parâmetros a e b
da relação peixe /escama para cada sexo separadamente.

5.3.2. Relação entre o comprimento do peixe e o raio do otólito

Um bom ajuste ao modelo linear (r = 0.938) entre o comprimento do peixe
e o raio do otólito foi obtido para o total de peixes (n=393). Nos, lapilus, três
nuvens de pontos foram observadas na distrkuição dos resíduos: a primeira até
aproximadamente 200 mm, a segunda ate aproximadamente 500mm mm e a
terceira com mais de 500mm de

comprimento padrão (Fig. 5.3a, 5.3b).

Ajustamos um modelo linear para cada nuvem de pontos. Baixos coeficientes de
correlação foram encontrados para os grupos até 200mm de comprimento padrão
(r = 0.64) e para os comprimentos maiores de 500mm de comprimento padrão (r

5.3. RESULTADOS

5.3.1. Relação entre o comprimento padrão e o raio da escama.

Um bom ajuste ao modelo linear foi obtido para a relação comprimento
padrão / raio da escama considerando todos os exemplares ( r = 0.986) Fig 5.5a

.

Porém, numa análise visual dos resíduos foi observada maior dispersão dos
pontos a partir de 500mm de comprimento padrão (Fig. 5.5 b) . Foi ajustado um
modelo linear para os peixes ate 500mm e outro para peixes maiores de 500mm.
Altos coeficientes de correlação foram obtidos para ambos os grupos (r= 0.97 e
r= 0.87) para peixes de 500 e mais de 500mm respectivamente. O teste t aplicado
para a comparação das inclinações das retas não foram significativamente
diferentes para os peixes de ambos os grupos ( P>0.005; gl 378). Foram
ajustados modelos lineares aos dados de comprimento padrão e raio da escama
para o total de machos e fêmeas. Foi encontrado que o coeficiente de correlação
dos machos foi ligeiramente superior ao de fêmeas (machos r = 0.90 e fêmeas r =
0.89 ) e existiram diferenças significativas nos valores de b entre ambos os
sexos. (P< 0.005 gl 254). Portanto, para aplicar a formula de retrocalculo foram
tratados todos os grupos de comprimento juntos e utilizados os parâmetros a e b
da relação peixe 1 escama para cada sexo separadamente.

5.3.2. Relação entre o comprimento d o peixe e o raio do otólito
Um bom ajuste ao modelo linear (r = '0.938) entre o comprimento do peixe
e o raio do otólito foi obtido para o total de peixes (n=393). Nos, lapilus, três
nuvens de pontos foram observadas na distrbuição dos resíduos: a primeira ate
aproximadamente 200 mm, a segunda ate aproximadamente 500mm mm e a
terceira com mais de 500mm de

comprimento padrão (Fig. 5.3a1 5.3b).

Ajustamos um modelo linear para cada nuvem de pontos. Baixos coefícientes de
correlação foram encontrados para os grupos até 200mm de comprimento padrão
(r = 0.64) e para os comprimentos maiores de 500mm de comprimento padrão (r

= 0.66), para os comprimentos entes 200 e 500mm o coeficiente de correlação foi
maior (r = 0.86). Quando grupamos os exemplares em dois grupos, até 500 e
mais de 500mm de comprimento padrão, foi observado que o coeficiente de
correlação até 500mm foi elevado (r = 0.96). Em função disto, assim como nas
escamas, foram analisados os grupos até 500 e com mais de 500mm de
comprimento padrão. a comparação das retas de regressão revelou que existiram
diferenças significativas entre os valores do b da regressão (P< 0.005) g. 1. 389 e
como existiram diferenças significativas entre machos e fêmeas (Pc 0.001) g.1.

212. para o retrocálculo dos comprimentos na formação de cada anel foram
considerados os exemplares separados por classe de comprimento e com os
valores de a e b da regressão para cada sexo separadamente.
5.3.3 Retrocálculo

Observando-se os comprimentos retrocalculados por idade pode-se
verificar o fenômeno de ROSA

LEE, que consiste na diminuição aparente das

taxas de crescimento para as distintas idades de acordo com a antiguidade do
peixe classe anual de onde provirão as estruturas utilizadas no retrocálculo.
Quanto mais antiga a classe anual, menor o crescimento aparente durante os
primeiros anos (Tabela 5.1 e 5.2).
0 s comprimentos médios retrocalculados a partir das escamas foram
menores que aqueles obtidos a partir dos otólitos, até o décimo ano. O
incremento em tamanho é grande nos dois primeiros anos, quando a espécie
atinge mais de 30 cm de comprimento (Tabela 5.3).

= 0.66), para os comprimentos entes 200 e 500mm o coeficiente de correlação foi
maior (r = 0.86). Quando grupamos os exemplares em dois grupos, até 500 e
mais de 500mm de comprimento padrão, foi observado que o coeficiente de
correlação ate 500mm foi elevado (r = 0.96). Em função disto, assim como nas
escamas, foram analisados os grupos até 500 e com mais de 500mm de
comprimento padrão. a comparação das retas de regressão revelou que existiram
diferenças significativas entre os valores do b da regressão (P< 0.005) g. 1. 389 e
como existiram diferenças significativas entre machos e fêmeas (P< 0.001) g.1.

212. para o retrocálculo dos comprimentos na formação de cada anel foram
considerados os exemplares separados por classe de comprimento e com os
valores de a e b da regressão para cada sexo separadamente.
5.3.3 Retrocálculo
I
J

Observando-se os comprimentos retrocalculados por idade pode-se
verificar o fenômeno de ROSA LEE, que consiste na diminuição aparente das
taxas de crescimento para as distintas ídades de acordo com a antiguidade do
peixe classe anual de onde provirão as estruturas utilizadas no retrocálculo.
Quanto mais antiga a classe anual, menor o crescimento aparente durante os
primeiros anos (Tabela 5.1 e 5.2).
Os comprimentos médios retrocalculados a partir das escamas foram
menores que aqueles obtidos a partir dos otolitos, até o décimo ano. O
incremento em tamanho é grande nos dois primeiros anos, quando a espécie
atinge mais de 30 cm de comprimento (Tabela 5.3).
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Fig 5.1

I

Diagramas de dispersão da relação comprimento padrão I raio da escama de C.

macropornum a) relação peixe / escama. b) resíduos.
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Diagramas de dispersão da relação comprimento padrão / raio da escama d e C.

macropomurn a) relação peixe / escama. b) resíduos.
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Figura 5.2:
Diagramas de dispersão da relação comprimento padrão I raio pós-rostral do
lapilus de C. macropomum. a) relação peixe / otólito b) resíduos.
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Figura 5.2:
Diagramas de dispersão da relação comprimento padrão I raio pós-rostral do
lapilus de C. macropomum. a) relação peixe I otólito b) resíduos.

ESCAhi29S
COPMPRIMENTOS RETROCALCULADOS
IDADE Cpl

Cp2

Cp3

Cp4

Cp5

Cp6

Cp7

Cp8

Cp9

CplO

Cpll

Cp12

Tabela 5.1
Comprimentos retrocalculados por idades para exemplares de C. macropomum
calculados utilizando escamas.

OT~LITOS
COPMPRIMENTOS RETROCALCULADOS
IDADECpl
Cp2
Cp3
1 239.7
2 239.25 330.29

Cp4

Cp5

Cp6

Cp7

Cp8

Cp9

CplO

Cpll

Cp12

Cp13

3 257.65 363.9 442.08
4 275.79 376.15 458.24 519.22
5 291.83 392.82 463.57 522.88 572.26
6 306.33 406.14

475.02

533.4 584.12 628.27

7 297.81 389.47 462.07 523.n 578.42 627.28
8 301.59 412.73 486.01 548.44 600.05 656.74
9 254.38 339.48 424.58 492.66 560.74
611.8
10 257.94 366.16
11 251.4 327.37
13 189.93 380.78

438.61 504.79 558.98
406.76 468.13
536.8
438.04 495.29 552.55

669.83
695.76
662.86

607.1 667.36
580.15 623.49
590.72 628.89

723.73
713.92

764.98

709.43

751.47

666.04 710.19
667.06

705.23

799.6
753.53 793.88
743.4 781.57

819.74 857.91

Tabela 5.2
Comprimentos retrocalculados por idades para exemplares de C. macropomum
utilizando otólitos.

ESCAMAS
COPMPRIMENTOS RETROCALCULADOS

IDADE Cpl

Cp2

Cp3

Cp4

Cp5

Cp6

Cp7

Cp8

Cp9

CplO

Cpll

Cp12

1 220.88
2 229.22 327.42
3 236.15
367.4
4 227.91
352.3

460.43
450.28

529.66

5 243.73
6 226.31
7 211.08

349.5
337.4
316.01

438.02
426.41
411.79

521.86 590.63
508.84 577.93
490.51
558.7

8 190.36 279.47
9 202.69 308.97
11 177.52 292.33

367.09
389.23
390.74

445.08 507.09 572.52
451.06 509.58
566.5
472.75

554.76

12 156.34

315.58

400.51

453.59

241.27

639.02
628.01

678.13

620.37

631.12
629.25
685.98

686.05
692.75
735.19

742.02
767.99

800.79

833.6

517.29

570.37

634.06

697.76

740.22

793.3

835.7

Comprimentos retrocalculados por idades para exemplares d e C. macropomum
calculados utilizando escamas.

t

OT~LITOS
IDADECpl

Cp2

Cp3

COPMPRIMENTOS RETROCALCULADOS
Cp4
CpS
Cpô
Cp7
Cpô

Cp9

CplO

Cpll

Cp12

Cp13

Tabela 5.2

Comprimentos retrocalculados por idades para exemplares de C. macropomum
utilizando otólitos.

Tabela 5.3.

Comprimentos médios retrocalculados na formação de cada anel e incremento
anual de crescimento (mm) utilizando escamas e otólitos de C. macropomum

IDADE

ESCAMA
Média

Desvio

Increm.

N

Média

Desvio

Increm

5.3.4. Estimativa dos parâmetros de crescimento

Na tabela 5.4 podem ser observados os valores dos parâmetros de
crescimento obtidos neste trabalho utilizando os anéis de crescimento nas
escamas e otólitos. Os valores de K foram maiores quando utilizamos os otólitos
(0.157) e mais altos (0.167) utilizando escamas.

I
Tabela 5.3.

i

'I

i

$i
'

Comprimentos médios retrocalculados na formação de cada anel e incremento

,E

anual de crescimento (mm) utilizando escamas e otólitos de C. macropomum

1

ESCAMA

IDADE
Media

I

OTÓLITO

,,in

Desvio

lncrem.

N

Média

Desvio

Increm

P

N

-

1

225.9

42.41

225.9

250

279.31

46.51

279.31 256

2

339.15

52.13

113.25

202

383.88

47.43

104.57 224

3

434.04

57.10

94.89

163 463.65

44.52

79.78

200

4

507.48

55.06

73.44

130

524.77

45.83

61.12

192

5

565.4

52.28

57.91

91

577.74

44.93

52.97

155

6

618.10

52.24
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5.3.4. Estimativa dos parârnetros de crescimento
Na tabela 5.4 podem ser observados os valores dos parâmetros de
crescimento obtidos neste trabalho utilizando os anéis de crescimento nas
escamas e otólitos. Os valores de K foram maiores quando utilizamos os otólitos
(0.157) e mais altos (0.167) utilizando escamas.

I

li

Tabela 5.4.
Parâmetros de crescimento estimados para C. macropomum.

L,

Parâmetros

TOT.

M

FEM

TOT

K

t0

MACH FEM TOT

MACH FEM

Otólito

923,16 815,79 923,16 0,157 0,199

0,156 -1,344 -1,169 -1,441

Escama

923,16 815,79 923,16 0,167 0,220

0,164 -0,711 -0,589 -0,707

Para facilitar a comparação, dos dos valores de k obtidos neste trabalho
.foi calculado o índice de performance de crescimento que compara ao mesmo
tempo o L,

e K . Este índice calculado para todos os exemplares pelo método

dos otólitos foi de 5. I26 o qual foi semelhante a aquele encontrado por outros
autores que trabalharam com a mesma espécie (Tabela 5.5).

Tabela 5.5
Parâmetros de crescimento e índice de performance de crescimento

(D)

para o

total de exemplares de C. macropomum . comparado com os resultados de outros
autores. Ct = Comprimento padrão, Cp Comprimento total.

Autor
Este estudo (otólitos)

LX

WX

923,'i6 Cp 331 39,53

k

to

O

0,157

-1.344

5,126

Petrere, (1973)

1073 Ct

0,227

5.417

Payne (1987)

960

0,180

5,220

Panffili (1983)

719 Cp

0.213

5,042

Isaac & Ruffino (1996)

I 185 Ct

0,226

5,501

Costa et. al. (1996)

1073 Ct

34500

0,191

-0,335

5,342

Tabela 5.4.
a

Parâmetros de crescimento estimados para C. macropomum.

L,

Parâmetros

K

t0

MACH FEM TOT

MACH FEM

TOT.

M

FEM

Otólito

923,16

815,79

923,16 0,157 0,199

0,156 -1,344 -1,169 -1,441

Escama

923,16

815,79

923,16 0,167 0,220

0,164 -0,711 -0,589 -0,707

TOT

Para facilitar a comparação, dos dos valores de k obtidos neste trabalho
.foi calculado o índice de performance de crescimento que compara ao mesmo
tempo o L, e K . Este índice calculado para todos os exemplares pelo método
dos otólitos foi de 5. 126 o qual foi semelhante a aquele encontrado por outros
autores que trabalharam com a mesma espécie (Tabela 5.5).

Tabela 5.5
Parâmetros de crescimento e índice de performance de crescimento

(0)

para o

total de exemplares de C. macropomum . comparado com os resultados de outros
autores. Ct = Comprimento padrão, Cp Comprimento total.

Autor

Este estudo (otólitos)

Lx

Wso

923,16 Cp 33139,53

k

to

0

O, 157

-1,344

5,126

Petrere, (1973)

1073 Ct

0,227

5.417

Payne ( I987)

960

O, 180

5,220

Panffiti (1983)

719 Cp

0.213

5,042

Isaac & Ruffino (1996)

I185 Ct

0,220

5,501

Costa et. al, (1996)

1073 Ct

34500

0,191

-0,335

5,342

5.3.5. Estimativa da esperança de vida

A esperança de vida estimada para o tambaqui, calculada a partir dos
parâmetros de crescimento foi de 17,7 anos se considerarmos os parâmetros
utilizando otóliltos e 17.2 anos utilizando escamas.

5.3.6. Curvas de crescimento em comprimento

Na figura 5.3 estão representadas as curvas de crescimento do tambaqui
C. macropomum utilizando anéis de crescimento nas escamas e na figura 5.4 as

curvas correspondentes calculadas utilizando otólitos.

Os comprimentos estimados para os machos foram ligeiramente
superiores aos das fêmeas até aproximadamente 5 anos de idade sendo esta
diferença mais evidente quando se utilizaram escamas. Após 5 anos de idade as
fêmeas passaram a ter comprimentos maiores que os machos. Nas amostras
analisadas somente foram encontrados exemplares machos até 8 anos de idade.

5.3.5. Estimativa da esperança de vida
A esperança de vida estimada para o tambaqui, calculada a partir dos
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utilizando otóliltos e 17.2 anos utilizando escamas.
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C. macropomum utilizando anéis de crescimento nas escamas e na figura 5.4 as

curvas correspondentes calculadas utilizando otólitos.

Os comprimentos estimados para os machos foram ligeiramente
superiores aos das fêmeas até aproximadamente 5 anos de idade sendo esta
diferença mais evidente quando se utilizaram escamas. Após 5 anos de idade as
fêmeas passaram a ter comprimentos maiores que os machos. Nas amostras
analisadas somente foram encontrados exemplares machos até 8 anos de idade.
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Curvas de crescimento em comprimento do C. macropomum pelo utilizando
escamas.
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calculadas

I

RESIDUOS TOTAL

TOTAL

-E

. .

800

5 7 ~ 0 .

3

800

O

2 600
Z

400

g

300

O

923,16 (1e"'"67(t'''W) )

Cp

200
100
O

1

2

6
6
7
IDADE (ANOS)

4

3

8

8 1 0 1 1 1 2

O

I

I

4

2

6
8
IDADE (ANOS)

2

1

4

FEMEAS
900

-

Ê 700

800

E

-

5 700

E

O

3 eco

3

e00

P

O

0 600

600

I-

2

- 400
I300
8

=

.,o

s

1

<L

i
300

1

200
100

200
0

1

2

3

4

6

6 7 8 9
IDADE (ANOS)

1

0

1

1

1

2

I

1

800

lJ

0

L

MACHOS

2
C

1

O

1

2

3

4

5

S 7 8 9
IDADE (ANOS)

1

0

1

1

1

Figura 5.4

Curvas de crescimento em comprimento d e C. macropomum
utilizando otólitos

calculadas

2

6. Curvas de crescimento em peso

Nas figuras 5.5 a e b estão representadas as curvas de crescimento em
peso. As fêmeas tiveram pesos ligeiramente maiores que os machos durante os
primeiros anos de vida sendo esta diferença mais acentuada conforme o
incremento da idade. As diferença

de pesos entre ambos os sexos foi mais

evidente quando se utilizaram otólitos.
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Figura 5.5:

Curva de crescimento em peso de C. macropomum calculadas utilizando
escamas: a) para o total de exemplares, b) para sexos separados
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Curva de crescimento em peso de C. macropomum calculadas utilizando otólitos.
a) para o total de exemplares, b) para sexos separados.
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Curva de crescimento em peso de C. macropomum calculadas utilizando otólitos.
a) para o total d e exemplares, b) para sexos separados.

7. Comparação de curvas de crescimento

Na figura 5.7 podem ser observadas conjuntamente as curvas de
crescimento obtidas pelo método das escamas e o método dos otólitos. Tendo
em vista a semelhança das curvas podemos concluir que tanto o método das
escamas como dos otólitos podem ser utilizadas para estimar o crescimento do
tambaqui no Amazonas Central. porém no caso dos parâmetros de crescimento
os otólitos podem ser os mais representativos por que a amostra conta com
exemplares mais velhos (até 13 anos de idade).
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Figura 5.7:
Curvas de crescimento do C. macropomum obtidas utilizando escamas e otólitos.
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Na figura 5.7 podem ser observadas conjuntamente as curvas d e
crescimento obtidas pelo método das escamas e o método dos otoiitos. Tendo
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Curvas de crescimento do C. macropomum obtidas utilizando escamas e otólitos.

Para a estimativa do crescimento dos peixes, são necessários cálculos dos
comprimentos médios em idades médias sucessivas. Para calcular o comprimento
em idades passadas utilizando os anéis nas estruturas mineralizadas, dois métodos
são

f

comu mente utilizados: o

método da

regressão e o

método da

proporcionalidade. Para aplicá-los são necessários parârnetros que expressem o
comprimento na captura como uma função do raio da estrutura que apresente as
marcas.

Neste trabalho foi utilizado o método da proporcionalidade sugerido por
FRANCIS (1990) que realizou uma revisão crítica do método do retrocálculo. O
método utilizado assume a existência de uma relação linear entre o comprimento
padrão e o comprimento da estrutura

No C. macropomum a análise dos resíduos da relação comprimento
padrão / raio da estrutura revelou falta de homogeneidade de variância
principalmente quando o raio da escama e do otólito foi maior que 4 mrn e os
comprimentos superiores a 500 mm. Isto confirma os resultados do capítulo 2 no
qual se observa maior dispersão dos resíduos na relação comprimento da
estrutura (escama e otólitos) e o comprimento padrão a partir de 500mm de
comprimento.

Quando se aplicou o método do retrocálculo com otólitos foram
considerados dois grupos de comprimento e em cada um deles utilizados os
parâmetros a e b da relação comprimento padrão 1 raio pós-rostral para sexos
separados. Entretanto nas escamas, se utilizou uma única reta de regressão para
descrever a relação entre o comprimento e o raio da escama e para o
retrocálculo, devido a diferenças significativas entre sexos, utilizados os
parâmetros a e b para machos e fêmeas. Isto sugere que o crescimento das

Para a estimativa do crescimento dos peixes, são necessários cálculos dos
comprimentos médios em idades médias sucessivas. Para calcular o comprimento
em idades passadas utilizando os anéis nas estruturas mineralizadas, dois métodos
método da regressão e o método da
9
proporcionalidade. Para aplicá-los são necessários parâmetros que expressem o

são comu mente utilizados: o

comprimento na captura como uma função do raio da estrutura que apresente as
marcas.

Neste trabalho foi utilizado o método da proporcionalidade sugerido por
FRANCIS (1990) que realizou uma revisão crítica do método do retrocálculo. O
método utilizado assume a existência de uma relação linear entre o comprimento
padrão e o comprimento da estrutura

No C. macropomurn a análise dos resíduos da relação comprimento
padrão 1 raio da estrutura revelou falta de homogeneidade de variância
principalmente quando o raio da escama e do otólito foi maior que 4 mm e os
comprimentos superiores a 500 mm. Isto confirma os resultados do capítulo 2 no
qual se observa maior dispersão dos residuos na relação comprimento da
estrutura (escama e otólitos) e o comprimento padrão a partir de 500mm de
comprimento.

Quando se aplicou o método do retrocálculo com otolitos foram
considerados dois grupos de comprimento e em cada um deles utilizados os
parâmetros a e b da relação comprimento padrão 1 raio pós-rostral para sexos
separados. Entretanto nas escamas, se utilizou uma única reta de regressão para
descrever a relação entre o comprimento e o raio da escama e para o
retrocálculo, devido a diferenças significativas entre sexos, utilizados os
parâmetros a e b para machos e fêmeas. Isto sugere que o crescimento das

escamas é mais uniforme que a dos otólitos durante o desenvolvimento do
tambaqui.

PANFILI (1993), trabalhando com asteriscus de C.

macropornum do rio

Marnoré (Bolívia) não encontrou nenhuma linearidade entre o tamanho do peixe e
comprimento ou peso do asteriscus, porém, estes dados tiveram um bom ajuste
a uma função de potência. Por outro lado, este autor observou uma mudança no
crescimento a partir de aproximadamente 600 mm e assim resolveu em dividir a
amostra em dois segmentos para obter um ajuste linear. Este autor, ainda, testou

2 tipos de modelos de crescimento para os seus dados: um do tipo logístico e
outro do tipo von Bertalaffy. Uma das explicações de PANFILI para a relação
logística entre os dados é que a população do tambaqui no Mamoré é
inexplorada. Este autor refere que "as clássicas relações lineares estabelecidas
na literatura são somente aplicadas as populações exploradasn.

Neste trabalho também não encontramos linearidade na relação tamanho
do peixe 1 tamanho da estrutura quando utilizado o asteriscus (Cap. 2), mais sim
utilizando o lapilus e por isto aplicado o modelo do retrocalculo e a equação de
de von Bertalanffy para a estimativa do crescimento da espécie. Foi demostrado
neste trabalho, a importância da escolha da estmtura antes de realizar um estudo
sobre crescimento com base em estruturas mineralizadas pois ajuda na escolha
do modelo a ser utilizado.

Foi

observada

uma

progressiva

diminuição

dos

comprimentos

retrocalculados conforme o incemento da idade. Esta diferen~afoi mais evidente
a partir de 7 anos quando se utilizaram escamas e a partir de 9 anos quando
foram utilizados otólitos. Este comportamento dos dados é conhecido na literatura
como Fenômeno de Lee e foi e discutido por vários autores. DUNCAN (í980),
refere como explicação deste fenômeno as seguintes causas: 1) mortalidade
dependente do comprimento, 2) amostragem não representativa, 3) erros no
retrocálculo, 4) determinação incorreta da idade e 4) contração das marcas nas
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tambaqui.
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de von Bertalanfíy para a estimativa do crescimento da espécie. Foi demostrado
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sobre crescimento com base em estruturas mineralizadas pois ajuda na escolha
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Foi

observada

uma
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dos

comprimentos

retrocalculados conforme o íncemento da idade. Esta diferença foi mais evidente
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a partir de 7 anos quando se utilizaram escamas e a partir de 9 anos quando
foram utilizados otólitos. Este comportamento dos dados é conhecido na literatura
como Fenômeno de Lee e foi e discutido por vários autores. DUNCAN (1980),
refere como explicação deste fenômeno as seguintes causas: I) mortalídade
dependente do comprimento, 2) amostragem não representativa, 3) erros no
retrocálculo, 4) determinação incorreta da idade e 4) contração das marcas nas

escamas. Por outro lado, STANLEY (1980), atribui o fenômeno de Lee a 2
causas: 1) do tipo de pescaria em que está baseada a coleta das amostras, E 2)
se se trata de um estoque adulto ou jovem. Segundo este autor na pescaria de
adultos o fenômeno seria por causa da entrada seletiva de peixes com taxas de
crescimento cada vez mais baixas e nas áreas de pesca de juvenis, pela
migração seletiva dos peixes que crescem mais rápido.

O fenômeno de Lee observado nos comprimentos retrocalculados do

tambaqui poderia ser causado pela existencia de mortalidade selectiva pois foi
demostrado que a partir de 8 anos somente foram capturadas fêmeas, e como
estas alcançam maiores tamanhos é provável que esteja ocorrendo seleção dos
exemplares maiores que tem rápido crescimento e ficando os menores com
crescimento mais lento nas classes de idade mais velhas. Por outro lado, como a
pesca do tambaqui ocorre sobre dois estratos da população quando jovem nos
lagos e quando adultos nos rios conforme referido por Costa et al (1996), a
hipótese de DUNCAN, op. cit .também poderia ser plausível, porém, para
corroborar isto seriam necessárias análises das capturas sem lagos e rios
separadamente.
A comparação de dados de crescimento obtidos por vários métodos

providencia confiabilidade das estimativas (GJ0SAETER et al., 1984). Segundo
este autor se as curvas são similares se assumiria que os resultados estão
baseados sobre uma idade corretamente determinada. As estimativas da idade e
dos parâmetros de crescimento obtidas utilizando escamas e otólitos do tambaqui
providenciaram resultados semelhantes.

Segundo CASSELMAN (1983), dependendo da taxa de crescimento, o
método das escamas em peixes de água doce é extremamente inconsistente a
partir de 10 anos de idade. A partir desta idade, as estimativas são altamente
tendenciosas subestimando a idade verdadeira (anéis muito próximos elou
escamas com bordas danificadas). Este autor salienta que o método das
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crescimento mais lento nas classes de idade mais velhas. Por outro lado, como a
pesca do tambaqui ocorre sobre dois estratos da população quando jovem nos
lagos e quando adultos nos rios conforme referido por Costa et al (1996), a
hipótese de DUNCAN, op. cit .também poderia ser plausível, porém, para
corroborar isto seriam necessárias análises das capturas sem lagos e rios
separadamente.
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tendenciosas subestimando a idade verdadeira (anéis muito próximos elou
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escamas é adequado para populações fortemente exploradas por que elas
usualmente contém indivíduos jovens de rápido crescimento. O método de
determinação da idade utilizando escamas no tambaqui foi difícil a partir de 9
anos, porém, pode ser utilizada para o estudo dos peixes jovens. Nos peixes
adultos é recomendável a utilização de outra estrutura para confirmar as leituras
quando a escama torna-se confusa. Assim, neste trabalho em peixes maiores que
600mm além da leitura da escama, fizemos a leitura do otólito lapilus. Talvez este
é o motivo da converggncia das curvas dos ÚItimos anos de vida.

Os modelos de crescimento podem variar em complexidade e forma desde
um simples modelo de regressão linear do tamanho do peixe sobre a idade a
sofisticadas probabilidades de tamanhos máximos a idade (JONES, 1992).

Diferentes curvas de crescimento tem sido utilizadas para ajustar os dados
de comprimento a idade tais como a curva logística, curva de Gompertz e a
tradicional curva de von BertalanfFy. Curvas logísticas segundo MOREAU (1990)
raramente tem sido utilizadas para descrever o crescimento individual dos peixes
para um período completo de vida, porém outros autores como PANFILI (1993),
utilizaram este modelo.

MOREAU (1990) acredita que a curva de Gompertz descreve bem o peso
e a idade inclusive quando o crescimento mostra um ponto de inflexão. Este
mesmo autor refere que o modelo de Gompertz também pode ser utilizado para
espécies de vida curta das planícies inundadas onde o alimento muda
significativamente do estádio juvenil para o adulto.

A curva de crescimento mais utilizada na literatura pesqueira para estudos
de crescimento e manejo da pesca é a de von BertalanfTy e também tem sido
mais avaliada devido a sua simplicidade, ausência de pontos de inflexão e sua
utilização no campo da computação (BEVERTON & HOLT, 1983). Porém, ela e
incapaz de descrever o crescimento nas espécies de vida curta e que tem um
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de crescimento e manejo da pesca é a de von Bertalanffy e também tem sido
mais avaliada devido a sua simplicidade, ausência de pontos de inflexão e sua
utilização no campo da computação (BEVERTON & HOLT, 1983). Porém, ela é
incapaz de descrever o crescimento nas espécies de vida curta e que tem um

ponto de infiexão elou são exploradas inicialmente na sua vida (MOREAU, 1990).
Neste trabalho obtivemos um bom ajuste dos dados utilizando a formula de von
Bertalanyl.

O método de Pauly (1978) foi principalmente utilizado para estimativas
rápidas de comprimentos assintóticos de peixes menores de 50 cm. Apesar de
que o tambaqui é uma espécie que alcança maiores tamanhos, utilizamos este
método para estimar o L. pois o valor encontrado de 936.16 mm de comprimento
padrão que corresponde a um comprimento total de 1130.66 mm, foi semelhante
a aqueles encontrados por PETRERE (1983) e ISAAC & RUFFINO (1996) que
foram 1073 e 1185mm respectivamente.
Segundo BEVERTON & HOLT (1957), L

.. é afetado por fatores como

suprimento alimentar e densidade populacional enquanto que K é determinado
genética ou fisiologicamente. PAULY (1978), refere que os valores de L. é K são
altamente afetados entre outros fatores, por uma amostragem parcial,
crescimento sexual específico e oscilações sazonais.
Os valores de K segundo Taylor (1,962) podem ser considerados como um
índice de longevidade teórica existindo uma relação inversa entre os valores de
L, e K, quanto maiores os valores de L, menores os valores de K.

Os valores de K encontrados neste trabalho foram menores que aqueles
registrados por PETRERE (1,983), ISAAC (1996), COSTA et al. (1.996), que
trabalharam com distribuição de classes de comprimento. A dificuldade na
definição das modas para determinar a idade nos exemplares mais velhos
poderia ser a fonte de erro destes trabalhos e por outro lado, a fonte de erro nos
dados deste trabalho poderiam talvez ser devido a problemas de amostragem ou
a ocorrência do fenômeno de Lee nos comprimentos retrocalculados.
Comparando os comprimentos por idade obtidos por ISAAC & RUFFINO (1966),
pode ser observado que esta espécie alcança o máximo comprimento com 9 anos
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o que sugere um crescimento mais rápido que discorda com nossos resultados os
quais estão em concordância com a estratégia de vida da espécie. O K obtido
neste estudo foi também mais baixo que aquele encontrado por Panfili (1993) que
trabalhou com peixes do rio Mamoré o qual poderia ser atribuido ao baixo nível
de explotação da espécie nesta área.

LIZAMA & VAZZOLER (1993) ajustaram curvas para os dados de L, e K
tanto para peixes marinhos como para aqueles de água d0ce.e encontraram que,
os valores de

L, e K foram menores para peixes de água doce. Se compararmos

os valores de L, e K com o padrão geral dos peixes de água doce o tambaqui
tem alto valor de L, e k baixo podendo ser caracterizado como uma espécie com
crescimento relativamente lento, período de vida longo (idade máxima observada
de 13 anos) e esperança de vida de 17,7 anos. O crescimento é rápido durante
na fase inicial de vida podendo incrementar até 279 mm durante o primeiro ano
de vida . Isto coloca esta espécie numa posição de destaque para a piscicultura.
Na fase adulta, entre 5 e 6 anos (e comprimentos de aproximadamente 600 mm)
esta espécie passa a ter um crescimento lento.

Até aproximadamente 5 anos machos e fêmeas tem o mesmo ritmo de
crescimento, a partir do qual as fêmeas passam a crescer mais do que machos.
Isto poderia estar relacionado a maturidade sexual. Porém não podemos afirmar
que exista um crescimento diferenciado por sexo pois os exemplares machos
somente estiveram presentes até uma idade de 8 anos. Isto poderia ser atribuído:
1) a problemas na amostragem, 2) ou pesca seletiva sobre as fêmeas por serem

os exemplares que alcançam maiores tamanhos. Se a hipótese 2 for verdadeira,
isto constituiria uma séria ameaça a população pois estariam sendo retirando os
indivíduos desovantes.
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1.-De acordo com as análises dos índices alimentares deste estudo o tambaqui
adapta seu comportamento alimentar e reprodutivo de acordo com as flutuações
do nível da água. Durante a vazante e seca se alimenta menos e mantém sua
condição fisiológica gastando as reservas de gordura cavitária e armazenadas
no fígado.

2. O período reprodutivo se estende de setembro até fevereiro tendo diferenças

de acordo com a área geográfica com desova total sincrónica com o nível da
água que possivelmente está relacionado com os "repiquetes"

3. O comprimento médio da maturidade sexual e 60,69 cm e com 76cm o total da

população é adulta.

4. Das estruturas analisadas (escamas, otólitos, vértebras, raios de nadadeiras,),

otólitos e escamas são as mais adequadas para os estudos de determinação de
idade e crescimento utilizando anéis sazonais.

5. Foi verificada a existência de anéis diários no lapilus de C. macropomum cuja

deposição se inicia após o quarto dia da eclosão das larvas.

6. Os anéis diários podem ser observados tanto com o microscópio Eletrônico de
varredura.

7. As datas de desova estimada através dos anéis diários revelou que a desova
no rio japurá ocorre antes que nas proximidades de Manaus e coincide com o
período reprodutivo indicado através do IGS.

8.- O tambaqui forma um anel principal por ano nas suas escamas e otólitos que
são formadas entre os meses de outubro e dezembro durante o período de
vazante e seca.
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do nível da água. Durante a vazante e seca se alimenta menos e mantém sua
condição fisiológica gastando as reservas de gordura cavitáría e armazenadas
no fígado.

2. O período reprodutivo se estende de setembro até fevereiro tendo diferenças

de acordo com a área geográfica com desova total sincrónica com o nível da
água que possivelmente está relacionado com os "repiquetes"

3. O comprimento médio da maturidade sexual e 60,69 cm e com 76cm o total da

população é adulta.

4. Das estruturas analisadas (escamas, otólitos, vértebras, raios de nadadeiras,),

otólitos e escamas são as mais adequadas para os estudos de determinação de
idade e crescimento utilizando anéis sazonais.

5. Foi verificada a existência de anéis diários no fapilus de C. macropomum cuja

deposição se inicia após o quarto dia da eclosão das larvas.

6. Os anéis diários podem ser observados tanto com o microscópio Eletrônico de
varredura.

7. As datas de desova estimada através dos anéis diários revelou que a desova
no rio japurá ocorre antes que nas proximidades de Manaus e coincide com o
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8.- O tambaqui forma um anel principal por ano nas suas escamas e otólitos que

são formadas entre os meses de outubro e dezembro durante o período de
vazante e seca.

9. Peixes de idade conhecida apresentam o mesmo padrão de marcação de

anéis sazonais e diários que peixes coletados no campo, sugerindo um ritmo
endôgeno na formação dos anéis.

10. Peixes marcados e recapturados após um ano formaram um anel principal
nas suas escamas.
11.- O crescimento do tambaqui foi descrito pelas seguintes equações:

Escamas
Cp = 923.16 (1-e4,167 (t - 0,711) 1

Otólitos:
Cp = 923,16 (1-e4,157(t - 1,344) 1

12. O tambaqui tem um período de vida longo (pelo menos 13 anos) tendo sido

calculada uma esperança de vida de 17 anos.
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