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RESUMO 

A maioria das espécies de peixes neotropicais apresenta um padrão reprodutivo 

cíclico, mas podemos observar relevantes variações em alguns dos atributos reprodutivos 

dessas espécies, que muitas vezes estão relacionados com as condições dos ambientes em que 

vivem. Com ampla distribuição na Amazônia, Apistogramma agassizii é um ciclídeo de 

pequeno porte que ocupa ambientes de lagos e igarapés, representando desafios ambientais 

bastante distintos para a espécie. Em função de seu tamanho reduzido, cores atraentes, bem 

como a fácil reprodução, os exemplares da espécie apresentam importância no mercado 

ornamental, sendo populares entre os aquariofilistas. Mas existem muitas lacunas no 

conhecimento sobre a biologia reprodutiva de Apistogramma em ambiente natural. O presente 

estudo caracterizou as táticas reprodutivas de A. agassizii em dois lagos e em dois igarapés 

localizados na região do médio Solimões – AM. As amostras foram coletadas bimestralmente 

entre março de 2011 a janeiro de 2012 e entre janeiro a novembro de 2013 em locais das 

Reservas Mamirauá e Amanã respectivamente. As coletas foram realizadas usando 

rapiché/puçá, manipulado na zona litorânea dos locais de estudo. Os exemplares de cada local 

foram utilizados para as análises da distribuição de tamanho, a relação peso 

total/comprimento padrão, a proporção sexual, o comprimento de primeira maturação, o 

período reprodutivo, o índice gonadossomático, a fecundidade e o tipo de desova. Os 

resultados mostraram que a maioria das táticas reprodutivas apresenta variações, entretanto 

sem indicação clara de relação com as condições ambientais. O estudo indicou que as fêmeas 

mostraram desova do tipo total, liberando todos os oócitos maduros de uma só vez, entretanto 

existe indicação que os vários indivíduos da população de A. agassizii desova em momentos 

diferentes ao longo do ano nos ambientes estudados. O Lago Aningal foi o local que 

apresentou fêmeas com maior fecundidade. O conjunto de táticas reprodutivas observadas 

nesse estudo pode ser compreendido como resposta a diferentes pressões seletivas e indica 

que a espécie apresenta uma estratégia reprodutiva do tipo oportunista nos lagos e igarapés 

estudados. 
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ABSTRACT 

Most species of neotropical fish presents a cyclical reproductive pattern, but we can observe 

significant changes in some of the reproductive attributes of these species, which are often 

related to the conditions of the environments in which they live. Widely distributed in the 

Amazon, Apistogramma agassizii is a small cichlid, which faces distinct adversities due to 

their presence in different environments such as lakes and streams. Due to its small size, 

attractive colors and easy reproduction, the species have importance in the ornamental market 

and is popular among aquarists. Nevertheless, there are many gaps in knowledge about the 

reproductive biology of this species in its natural environment. This study characterized the 

reproductive tactics of A. agassizii in two lakes and two streams located in the region of the 

middle Solimões - AM. The samples were collected every two months from March 2011 to 

January 2012 and from January to November 2013 at Mamirauá and Amana reserves 

respectively. Samples were collected using rapiché/puçá, along littoral zone of the study sites. 

Fish from each site were used for analysis of the size distribution, total weight / standard 

length relationship, sex ratio, length of first sexual maturity, reproductive period, GSI, 

fecundity and spawning type. The results showed that most reproductive tactics changed; 

however, there was no clear indication of relation to the environmental conditions. The study 

indicated that females are total spawners, releasing all mature oocytes at one time; however, 

there is indication that spawning timing is different for the various individuals of the 

population, so there are fish spawning all year around. The set of reproductive tactics 

observed in this study suggests that A. agassizii uses an opportunistic strategy to survive in 

the different environments and the variations observed reflect different selective pressures 

suffered by the species in lakes and stream s studied.  
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INTRODUÇÃO 

Os peixes teleósteos apresentam grande variabilidade nas táticas de sobrevivência, 

devendo ajustar-se às características do meio em que vivem, o que permitiu que os teleósteos 

alcançassem sucesso em ambientes distintos e variados mecanismos de reprodução 

(Winemiller, 1989; Orsi et al., 2004; Chellappa et al., 2005). Nesse contexto, os parâmetros 

populacionais tais como a razão sexual, distribuição em tamanho, o comprimento de primeira 

maturação sexual e a taxa de crescimento oferecem informações que podem auxiliar no 

entendimento dos componentes que definem os padrões de estratégias e sobrevivência das 

espécies (Orsi et al., 2004). Esses parâmetros populacionais, juntamente com informações 

sobre as táticas reprodutivas (tipo de desova, fecundidade, ocorrência e tipo de cuidado 

parental, ocorrência e tipos de ninhos e características dos ovos) permitem o esclarecimento e 

interpretação de várias respostas sobre a ecologia de uma população, inclusive sobre sua 

plasticidade em relação ao ajuste às condições ambientais (Odum, 1988). 

As táticas reprodutivas são adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais 

(Balon, 1975; Vazzoler, 1996) influenciadas pela variabilidade e pela qualidade das condições 

abióticas (temperatura, pH, oxigênio), pela disponibilidade de alimento e pela pressão de 

predadores (Wootton, 1984; Abilhoa et al., 2011). Por meio do conhecimento das táticas 

reprodutivas é possível determinar qual a estratégia reprodutiva de uma população em um 

determinado ambiente (Chellappa et al., 2005; Winemiller et al., 2008).  

Baseados nas variações dos padrões de história de vida dos peixes, Winemiller & Rose 

(1992) propuseram três tipos de estratégias reprodutivas para espécies de peixes neotropicais, 

que podem ser genericamente descritas como: (1) oportunista, adotada por espécies de peixes 

de pequeno porte, primeira maturação precoce, período de vida curto, baixa fecundidade 

desova em parcelas; (2) sazonal, exibida por espécies de peixes de tamanho corporal 

intermediário, primeira maturação intermediária, fecundidade de intermediária a alta e desova 

do tipo total; e (3) equilíbrio, que compreende as espécies de peixes de tamanho corporal 

grande, primeira maturação tardia, longo período de vida, alta fecundidade e desova em 

parcelas. 

As variações nas condições de um ambiente exigem certos ajustes nas estratégias 

reprodutivas, de modo que as espécies garantam sucesso reprodutivo (Lowe-McConnell, 

1999; Favero, 2010; Oliveira et al., 2015). A reprodução é um investimento de risco, que 

envolve uma relação custo-benefício de alta relevância para os indivíduos de cada espécie. O 

sucesso reprodutivo de um peixe depende de onde e quando ele se reproduz, e dos recursos 
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alocados para sua reprodução (Wootton, 1984). De modo a aumentar a eficiência deste 

processo, a reprodução deveria ocorrer naquele período do ano em que a produção de 

descendentes fosse maximizada por meio de condições ambientais favoráveis, favorecendo a 

alimentação e sobrevivência dos descendentes. De fato, a maioria das espécies apresentam 

uma clara periodicidade em seu processo reprodutivo, sincronizando o desenvolvimento e a 

maturação sexual com os momentos em que as condições ambientais são as mais apropriadas 

à desova, fecundação e desenvolvimento da prole (Winemiller, 1989; Vazzoler, 1996).  

Na Amazônia existe alta diversidade de ambientes aquáticos que apresentam 

condições ambientais com razoável grau de previsibilidade, como a variação sazonal no nível 

da água. Mas também existem ambientes em que as alterações são pouco previsíveis, como o 

caso daqueles que são submetidos a chuvas locais repentinas e a inundação lateral acontece 

em escala de tempo muito menor, condição observada para muitos igarapés (pequenos riachos 

formados em ambiente de terra firme) (Mendonça et al., 2005; Hercos et al., 2009; Espírito-

Santo et al., 2013). 

Sabe-se que algumas espécies, ao menos quando vivendo em ambientes como os 

igarapés, apresentam adaptações no comportamento reprodutivo relacionadas a pouca 

previsibilidade destes ambientes como, por exemplo, maturação sexual precoce, desova do 

tipo oportunista e crescimento rápido para colonizar novos habitats, garantindo a manutenção 

da população (Hoey e McCormick, 2004; Hercos et al., 2009; McElroy et al., 2012; Espírito-

Santo et al., 2013). 

Já em lagos de planície de inundação como os lagos de várzea amazônica, um 

ambiente com condições mais previsíveis, as alterações do nível da água são sazonais. 

Durante os períodos de enchente e cheia a água do rio principal se conecta com a água dos 

canais e lagos da planície alagável (Henderson, 1999; Magalhães et al., 2015). É também 

nesses momentos que os bancos de herbáceas aquáticas se expandem, e tornam-se um habitat 

de grande relevância ecológica para este ecossistema (Piedade et al., 2005; Magalhães et al., 

2015). Aproveitando o aumento no nível das águas, algumas espécies de peixes de pequeno 

porte se deslocam das raízes ou folhiço, na zona litoral, para os bancos de herbáceas 

aquáticas, adotando este como o seu local de abrigo. Este novo hábitat será também seu local 

de reprodução e servirá como berçário para nova prole (Crampton, 1999; Sánchez-Botero & 

Araújo Lima, 2001; Soares et al., 2014).  

A maioria das espécies de peixes neotropicais apresentam um período reprodutivo 

cíclico, e podemos observar uma relevante variação nos atributos biológicos das espécies, 
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como comprimento, fecundidade (de poucas dezenas a milhares de oócitos) e comportamento 

(algumas espécies realizam migração de longa distância, enquanto outras são sedentárias e 

com cuidado parental) (Wootton, 1984). A família Cichlidae, no entanto, caracteriza-se por 

prolongados períodos de reprodução e grande variedade de comportamento reprodutivo 

(Chellappa et al., 2005). Na região Neotropical a morfologia da família Cichlidae é muito 

diversa, abrangendo espécies de médio (Cichla spp) a pequeno porte (Apistogramma spp), o 

que permite que espécies dessa família sejam encontradas nos diferentes ambientes aquáticos 

da região.  

A espécie foco desse estudo, Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875) tem ampla 

distribuição na Amazônia, é um ciclídeo dulcícola de pequeno porte que ocupa ambientes de 

lagos e igarapés na Amazônia. Nesses ambientes, os indivíduos da espécie vivem em 

associação com substratos (troncos, folhiço e raízes) que utilizam como local de refúgio e 

forrageamento. A espécie pode alcançar até seis centímetros de comprimento total, apresenta 

dimorfismo sexual acentuado nos indivíduos adultos. Os machos são maiores, mais coloridos 

e com as nadadeiras mais prolongadas em comparação com as fêmeas (Figuras 1 e 2) (Hercos 

et al., 2009). Em função de seu tamanho reduzido e das cores atraentes, os membros da 

espécie apresentam importância no mercado ornamental (Mendonça & Camargo, 2006). A 

possibilidade de diferentes espécies de Apistogramma reproduzirem em ambiente artificial 

colaborou para que alguns estudos de comportamento reprodutivo em cativeiro fossem 

realizados em condições controladas (Cachay et al., 2005; Ismiño & Padilla, 2005). No 

entanto, ainda existem muitas lacunas em estudos da biologia reprodutiva de A. agassizii em 

ambiente natural, que são importantes para um melhor entendimento do seu ciclo de vida, e 

para estabelecer políticas de manejo destes recursos pesqueiros, contribuindo para a 

conservação dos estoques. 
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Figura 1. Exemplar macho de Apistogramma agassizii coletado em igarapé da Reserva Amanã 

. 

Figura 2. Exemplar fêmea de Apistogramma agassizii coletado em igarapé da Reserva Amanã. 
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OBJETIVO GERAL 

O presente estudo teve o objetivo de caracterizar as táticas reprodutivas de A. agassizii 

em diferentes ambientes localizados na região do médio Solimões – AM, visando identificar 

a(s) sua (s) estratégia(s) reprodutiva(s). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Caracterizar a estrutura da população de A. agassizii nos dois tipos de ambientes 

(lagos e igarapés), por meio da distribuição em tamanho, da relação 

peso/comprimento, proporção sexual e proporção de exemplares jovens e adultos pela 

definição do comprimento médio de primeira maturação sexual (L50); 

b) Identificar o período reprodutivo por meio da distribuição temporal de exemplares nos 

diferentes estádios de desenvolvimento gonadal e do Índice Gonadossomático (IGS) 

nos lagos e igarapés; 

c) Estimar a fecundidade e determinar o tipo de desova de A. agassizii para cada lago e 

igarapé amostrado; 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Áreas de estudo 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM) está localizada na 

região Centro-Oeste do Estado do Amazonas (03º08’S/64º45’W e 02º36’S/67º13’W) (Figura 

3) e faz parte de uma extensa área de inundação sazonal no médio Solimões. Os seus 

ambientes aquáticos sofrem influência das águas brancas dos rios Solimões e Japurá. Durante 

o período da cheia, esses ambientes recebem grande aporte de material alóctone, proveniente 

das florestas alagadas (Junk et al., 2015). 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) está localizada na bacia 

do médio Solimões (1º 35’ 43”S/ 3º 16’ 13” W e 62º 44' 10"/ 65º 23' 36”W), entre o rio 

Negro, de águas pretas pobres em nutrientes e o rio Japurá, caracterizado por águas brancas 

ou barrentas, ricas em nutrientes. Na RDSA encontramos o Lago Amanã, o maior lago da 

reserva, atingindo aproximadamente 40 km de comprimento e superfície de aproximadamente 

100 km
2
. O Lago Amanã é um lago do tipo ria, com bordas mais íngremes que indicam que 

sua formação se deu pelo abandono de um antigo trecho fluvial. Trata-se de um ambiente de 

água preta, porém com forte contribuição das águas brancas do rio Japurá em seu terço 

inferior, que invadem as florestas marginais no período de cheia, resultando em extensas áreas 

alagadas temporárias (Ayres, 1993). 
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Nas áreas mais elevadas da RDSA ocorrem vários igarapés, caracterizados por um 

leito bem delimitado, que formam uma densa malha local de corpos d’água. Devido a sua 

pequena largura, principalmente no seu alto e médio curso, são ambientes totalmente 

encobertos pelo dossel da floresta, recebendo baixa penetração de luz. Suas águas são ácidas, 

devido à elevada presença de ácidos húmicos e fúlvicos (Hercos et al., 2009). 

Delineamento amostral 

As coletas de A. agassizii foram realizadas bimestralmente entre março de 2011 e 

janeiro de 2012 no Lago Aningal, localizado na RDSM. No período entre janeiro e novembro 

de 2013, as coletas bimestrais da espécie ocorreram no Lago Amanã e nos Igarapés Cacau e 

Ubim, todos na RDSA (Figura 3). O aparelho de pesca utilizado para a captura da espécie foi 

o rapiché (rede de mão) utilizado na zona litoral do igarapé ou lago, e também em herbáceas 

aquáticas flutuantes. Ainda em campo foram anotadas informações referentes à data e local de 

captura, e foram registrados os parâmetros físico-químicos da água no momento da coleta 

para a caracterização dos ambientes de coleta (Apêndice 1).  

 

Figura 3. Locais de amostragem de exemplares A. agassizii em ambientes aquáticos da RDSM e 

RDSA. 
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Os exemplares coletados foram mergulhados em solução de hidrocloreto de 

benzocaína na concentração de 250mg/L até a perda total de equilíbrio (conforme resolução 

Nº 714 de junho de 2002 do Conselho Federal de Medicina Veterinária). Posteriormente 

foram fixados em solução de formalina a 10% e no laboratório de Biologia e Ecologia de 

Peixes do Instituto Mamirauá, em Tefé (AM), os exemplares foram lavados em água corrente 

e mantidos em álcool 70%. 

Depois de fixado, cada exemplar foi pesado (g) utilizando-se uma balança digital 

semi-analítica com aproximação de 0,001 g e as medidas de comprimento total (CT) e padrão 

(CP) foram tomadas, com uso de um paquímetro digital (mm). Os exemplares foram abertos 

por meio de incisão abdominal para identificação macroscópica do sexo e do estádio de 

maturação das gônadas, que foram posteriormente confirmados por meio de uma análise 

microscópica. Para as análises macro e microscópica das gônadas foi utilizada a escala de 

classificação de Brown-Peterson et al., (2011), que compreende cinco fases do ciclo 

reprodutivo (Anexo I). 

As gônadas de todos os exemplares foram retiradas da cavidade abdominal, pesadas e 

preservadas em álcool 70% para processamento histológico posterior. Análises histológicas 

das gônadas foram feitas para ambos os sexos, para confirmação do estádio de maturação 

gonadal. As amostras foram submetidas a técnicas rotineiras de processamento histológico, 

sendo desidratadas em soluções crescentes de álcool etílico (70 a 100%), diafanizadas em 

xilol, e posteriormente incluídas em parafina para realização dos cortes com espessura de 

5µm. Esses cortes foram colocados em banho-maria, transferidos para lâminas histológicas e 

colocados em estufa a 37 °C por um tempo mínimo de 12 horas, para derreter a parafina ainda 

presente no tecido. Para a coloração foi utilizado o método de hematoxilina-eosina (H.E.). 

Essas atividades foram realizadas no Laboratório de Ecologia e Biologia de Peixes no IDSM. 

As lâminas foram analisadas e fotomicrografadas em microscópio óptico no Laboratório 

Temático de Microscopia Ótica e Eletrônica – LTMOE/INPA. Todo procedimento histológico 

foi adaptado de Negrão (2006).  

Análises de dados 

a)  Objetivo específico: Caracterizar a estrutura da população de A. agassizii nos dois tipos 

de ambientes (lagos e igarapés), por meio da distribuição em tamanho, da relação 

peso/comprimento, proporção sexual e proporção de exemplares jovens e adultos pela 

definição do comprimento médio de primeira maturação sexual (L50); 



21 
 

A distribuição em tamanho de A. agassizii para cada ambiente foi feita com base na 

distribuição das frequências de ocorrência em classes de comprimentos, considerando-se 

primeiramente os sexos separados. A amplitude das classes de comprimento foi estabelecida 

por meio da regra de Sturges (1926): h= R/K (h=amplitude das classes; R= amplitude total 

dos dados; K=1+3,222 x log n, sendo n o tamanho da amostra). Buscando identificar 

possíveis diferenças significativas entre as distribuições de tamanho de machos e fêmeas, foi 

aplicado o teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov ao nível de 5% para cada ambiente 

estudado.  A normalidade dos dados de comprimento foi verificada por meio do teste de 

Lilliefors e como não apresentaram distribuição normal (Apêndice 2) foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis, para verificar possíveis diferenças entre o comprimento padrão médio dos 

dois sexos em cada ambiente e entre os ambientes estudados (Apêndice 3). 

Os dados de peso total e comprimento padrão foram utilizados para estimar os 

parâmetros da equação alométrica, y=ax
b
, e para a apresentação das curvas representativas 

desta relação. Os dados de peso e comprimento padrão foram transformados em logaritmos 

naturais e ajustados pelo método dos mínimos quadrados para o cálculo da regressão linear, 

de onde se obteve os valores de b (coeficiente angular) e de a (coeficiente linear). As retas 

estimadas para os dois sexos e ambientes foram comparadas entre si, utilizando o teste t, no 

que diz respeito ao intercepto (a) e ao ângulo (b). 

 A proporção entre os sexos foi comparada por meio da frequência de ocorrência de 

machos e fêmeas para cada local estudado e por mês de coleta. O teste G foi aplicado com o 

objetivo de verificar possíveis diferenças em relação à proporção esperada de 1:1. Foram 

consideradas diferenças significativas sempre que o valor calculado de G foi maior 3,84. 

O comprimento médio de primeira maturação sexual - L50 (no qual 50% dos 

indivíduos já estão aptos a se reproduzir) foi obtido para fêmeas e machos separadamente para 

cada local de coleta, por meio da distribuição de frequência relativa de jovens (estádio 

imaturo) e de adultos (demais estádios) por comprimento padrão, para o período total de 

coleta. O valor do L50 foi determinado por meio de ajuste a uma função logística (King, 1995), 

utilizando-se a expressão: 

y= 1/(1 + exp (- (b1) * (x - (b2)))). 

Onde: 

x= valor médio da classe de comprimento; 

y= frequência de exemplar adulto na classe de comprimento; 

b1= desvio padrão do L50. 
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b2= valor médio do L50. 

A partir desse valor médio estimou-se a proporção de exemplares jovens e adultos para cada 

sexo, para cada ambiente. 

b) Objetivo específico: Identificar o período reprodutivo por meio da distribuição temporal 

de exemplares nos diferentes estádios de desenvolvimento gonadal e do Índice 

Gonadossomático (IGS) nos lagos e igarapés; 

A época de desova da espécie em cada local foi determinada por meio da distribuição 

temporal dos estádios de maturação e do índice gonadossomático (IGS) de fêmeas e machos 

(Vazzoler, 1996). Para o cálculo do IGS foi utilizado a seguinte expressão: 

IGS= Wt –Wg*100 

Onde: 

Wg = peso da gônada, Wt= peso total do peixe 

O período de desova correspondeu àquele com os maiores valores de IGS e maior 

frequência de exemplares aptos à desova ou aptos a liberar esperma. A relação entre período 

de desova e nível fluviométrico dos lagos e igarapés foi testada por meio de regressão simples 

considerando como variável dependente o IGS. 

c) Objetivo específico: Estimar a fecundidade e determinar o tipo de desova de A. agassizii 

para cada lago e igarapé amostrado;  

Os ovários em estádio apto à desova foram imersos em frascos com solução de Gilson 

(Vazzoler, 1996) e agitados para a dissociação dos oócitos da membrana e da matriz ovariana. 

Posteriormente os oócitos dissociados foram contados para a estimativa da fecundidade e 

também mensurados em seu maior diâmetro utilizando um microscópio estereoscópico com 

ocular micrométrica (mm). Em seguida foram construídos gráficos da distribuição da 

frequência de oócitos por classe de diâmetro para cada ovário e, a partir do número de modas 

obtidas, foi possível inferir sobre o tipo de desova para a espécie.  Para verificar se existia 

relação entre a fecundidade, diâmetro de oócito, comprimento padrão e peso total dos 

exemplares, essas variáveis foram submetidas a testes de correlação de Pearson, a partir de 

diagramas de dispersão. 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico BioStat 

5.0 (Ayres et al., 2007). Os exemplares de A. agassizii utilizados neste estudo foram coletados 

no âmbito do projeto Biologia Reprodutiva de Apistogramma e os procedimentos foram 
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aprovados pelo comitê de ética do Instituto Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, com 

número de Protocolo CEUAP 003/2013. 

RESULTADOS 

Neste estudo foi coletado um total de 1.103 exemplares de Apistogramma agassizii. 

Destes, 203 foram provenientes do Lago Aningal, 300 do Lago Amanã, 300 do Igarapé Ubim 

e 300 do Igarapé Cacau (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de exemplares coletados bimestralmente no Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, 

Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA).  

 

Distribuição de tamanho 

Considerando o conjunto dos exemplares analisados, os mesmos apresentaram 

comprimento padrão variando de 10 a 50 mm com média de 30±13 mm e os machos foram 

sempre maiores em comprimento e peso que as fêmeas, em todos os ambientes, 

caracterizando um dos aspectos mais importantes do dimorfismo sexual da espécie (Tabela 2, 

Apêndice 3). Não somente o tamanho médio dos dois sexos foi diferente, mas também a 

estrutura em tamanho (Apêndice 4), tipo unimodal, em todos os ambientes considerados 

(Figura 4). As maiores fêmeas (classe de comprimento padrão de 31-34 mm) foram 

observadas nos dois ambientes de lago com valores modais nas classes de 19-22 mm; nos 

ambientes de igarapé ocorreram na classe de 27-30 mm, com valores modais em classes de 

tamanho diferentes. Quanto aos maiores exemplares de machos houve variações de tamanho 

entre os ambientes (Tabela 2). 

Fêmeas Machos Total Fêmeas Machos Total Fêmeas Machos Total Fêmeas Machos Total

Janeiro 7 5 12 30 20 50 26 24 50 39 11 50

Março 15 18 33 30 20 50 23 27 50 19 31 50

Maio 20 21 41 18 32 50 20 30 50 27 23 50

Julho 17 15 32 26 24 50 24 26 50 30 20 50

Setembro 31 21 52 26 24 50 36 14 50 27 23 50

Novembro 17 16 33 21 29 50 23 27 50 25 25 50

Total 107 96 203 151 149 300 152 148 300 167 133 300

mar/11 a jan/12 jan/13 a nov/13

Meses de estudo
Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim
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Figura 4. Distribuição de tamanho por classes de comprimento padrão de fêmeas e machos de A. 

agassizii no (A) Lago Aningal (RDSM), (B) Lago Amanã, (C) Igarapé Cacau e (D) Igarapé Ubim 

(RDSA).  

 

Tabela 2. Valores máximos, mínimos, médio e desvio padrão (±) do comprimento padrão e peso total 

de fêmeas e machos de A. agassizii no Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé 

Ubim (RDSA). 

 

  

Máximo Mínimo Média±DP Máximo Mínimo Média±DP

Lago Aningal (RDSM) 107 32,98 13,77 20,51 ±4,31 1,091 0,066 0,275 ±0,18

Lago Amanã (RDSA) 151 30,45 14,41 21,06 ±3,21 0,665 0,053 0,220 ±0,11

Igarapé Cacau (RDSA) 152 29,94 10,19 21,60 ±4,44 0,522 0,025 0,249 ±0,13

Igarapé Ubim (RDSA) 167 29,01 14,58 20,96 ±2,73 0,581 0,066 0,214 ±0,09

Máximo Mínimo Média±DP Máximo Mínimo Média±DP

Lago Aningal (RDSM) 96 47,2 14,92 23,70 ±7,20 3,112 0,087 0,488 ±0,56

Lago Amanã (RDSA) 149 39,04 12,13 23,10 ±5,30 1,391 0,031 0,319 ±0,25

Igarapé Cacau (RDSA) 148 44,58 10,66 22,58 ±6,72 1,970 0,025 0,345 ±0,33

Igarapé Ubim (RDSA) 133 34,98 14,71 23,12 ±4,46 0,969 0,064 0,301 ±0,19

Local de estudo Machos
Comprimento padrão (mm) Peso (g)

Local de estudo Fêmeas
Comprimento padrão (mm) Peso (g)
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Relação peso-comprimento 

Os valores máximos, mínimos, médios e desvio padrão do peso total e comprimento 

padrão de A. agassizii estão apresentados na Tabela 2, enquanto a relação entre peso total e 

comprimento padrão pode ser visualizada nos diagramas de dispersão apresentados na Figura 

5. Machos e fêmeas de um mesmo local não apresentaram diferença significativa entre as 

relações de peso e comprimento, evidenciados pelos valores dos coeficientes de regressão (b) 

e dos interceptos (a), indicando não haver diferenciação sexual no incremento em 

comprimento ou peso nos exemplares de A. agassizii de todos os ambientes estudados (Tabela 

3). Já os testes entre os locais de coleta mostraram que ambos os sexos apresentam diferenças 

nos coeficientes de regressão (b) ou dos interceptos (a), indicando que os exemplares de cada 

local apresentam relações distintas entre peso e comprimento (Apêndice 5).  
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Figura 5. Relação peso total e comprimento padrão de fêmeas e machos de A. agassizii, coletados no 

(A e B) Lago Aningal (RDSM), (C e D) Lago Amanã, (E e F) Igarapé Cacau e (G e H) Igarapé Ubim 

(RDSA). 
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Tabela 3. Parâmetros das regressões lineares referentes às relações de peso e comprimento padrão de fêmeas e machos de A. agassizii no Lago Aningal, 

RDSM, Lago Amanã, RDSA, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim, RDSA. N = Número de exemplares; a = valor numérico do intercepto; b=coeficiente de 

regressão; Ta=Teste t entre os interceptos; Tb=teste t entre os coeficientes de regressão; R
2
=coeficiente de determinação; R=coeficiente de correlação. Teste t, 

nível de 5%. 

 

Lago Aningal N a Ta b Tb R² R

Fêmeas 107 -4,6046 3,0372 0,9655 0,9826

Machos 96 -4,6573 3,0696 0,9729 0,9863

Lago Amanã N a Ta b Tb R² R

Fêmeas 151 -5,1742 3,3828 0,955 0,9773

Machos 149 -5,0324 3,2649 0,9754 0,9876

Igarapé Cacau N a Ta b Tb R² R

Fêmeas 152 -4,8723 3,1556 0,9794 0,9897

Machos 148 -4,9712 3,2321 0,972 0,9859

Igarapé Ubim N a Ta b Tb R² R

Fêmeas 167 -4,9093 3,1873 0,9185 0,9584

Machos 133 -4,8547 3,1365 0,967 0,9834
0,0367 0,5682

Parâmetros da equação Y = a + bX

0,2344 0,6785

0,0125 0,1143

0,6923 0,2198
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Proporção sexual 

Analisando todo o período de estudo, não foram observadas diferenças significativas 

na proporção sexual para nenhum dos ambientes estudados. Entretanto, foi possível observar 

algumas diferenças significativas na proporção sexual quando os dados foram analisados ao 

longo do tempo de estudo, onde para alguns meses houve predominância de fêmeas em 

relação aos machos e os maiores valores da proporção F:M foram observados nos locais de 

coleta da RDSA (Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim) (Figura 6; Tabela 4).  

 

 

 

Figura 6. Variação bimestral da proporção de fêmeas para um macho de A. agassizii no período de 

março/11 a janeiro/12 no (A) Lago Aningal (RDSM) e janeiro/13 a novembro/13 no (B) Lago Amanã 

(C) Igarapé Cacau e (D) Igarapé Ubim (RDSA). 
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Tabela 4. Frequência absoluta e relativa de fêmeas e machos de A. agassizii para cada local de coleta. Teste G, significativo para G > 3,84, p < 0,05  

 

Fêmeas Machos %Fêmeas %Machos
Proporção 

F:M
Teste G Fêmeas Machos %Fêmeas %Machos

Proporção 

F:M
Teste G Fêmeas Machos %Fêmeas %Machos

Proporção 

F:M
Teste G Fêmeas Machos %Fêmeas %Machos

Proporção 

F:M
Teste G

Janeiro 15 18 45,4 54,5 0,83:1 -4,44 30 20 60,0 40,0 1,50:1 10,54 26 24 52,0 48,0 1,08:1 1,35 39 11 78,0 22,0 3,54:1 26,31

Março 20 21 48,8 51,2 0,95:1 -3,10 30 20 60,0 40,0 1,50:1 10,54 23 27 46,0 54,0 0,85:1 -4,44 19 31 38,0 62,0 0,61:1 -14,5

Maio 17 15 53,1 46,9 1,13:1 0,27 18 32 36,0 64,0 0,56:1 -12,07 20 30 40,0 60,0 0,67:1 -9,45 27 23 54,0 46,0 1,17:1 -1,64

Julho 31 21 59.,6 40,4 1,47:1 7,63 26 24 52,0 48,0 1,08:1 1,69 24 26 48,0 52,0 0,92:1 2,60 30 20 60,0 40,0 1,50:1 4,49

Setembro 17 16 51,5 48,5 1,06:1 0,78 26 24 52,0 48,0 1,08:1 1,69 36 14 72,0 28,0 2,57:1 25,3 27 23 54,0 46,0 1,17:1 -1,64

Novembro 7 5 58,3 41,7 1,40:1 1,42 21 29 42,0 58,0 0,72:1 -7,6 23 27 46,0 54,0 0,85:1 -4,44 25 25 50,0 50,0 1,0:1 0,29

Total 107 96 52,7 47,3 1,11:1 0,57 151 149 50,3 49,7 1,01:1 2,43 152 148 50,7 49,3 1,03:1 2,74 167 133 55,7 44,3 1,25:1 3,82

Frequência absoluta

mar/11 a jan/12 jan/13 a nov/13

Meses de Coleta

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Frequência absoluta Frequência absoluta Frequência absoluta
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Comprimento de primeira maturação sexual 

O comprimento médio de primeira maturação (L50) para ambos os sexos variou entre 

19,85 e 20,36 mm para fêmeas e 19,37 e 20,38 mm para machos, sem diferença significativa 

entre os sexos (Tabela 5; Figura 7).  Também não foi observada diferença significativa entre 

os valores de L50 de fêmeas (ANOVA, F = 1,2792 e p = 0,2814) e de machos (ANOVA, F = 

1,8172 e p = 0,1446) nos diferentes ambientes estudados. Somente para o Lago Aningal foi 

observada uma variação no L50 entre machos e fêmea marginalmente significativa, sendo o 

tamanho dos machos levemente maior. A partir da obtenção do comprimento médio de 

primeira maturação sexual foi possível estimar a quantidade relativa de exemplares jovens e 

adultos de A. agassizii nos ambientes estudados (Apêndice 6). De maneira geral é possível 

observar que as populações dos vários locais são compostas por 20 a 30% de fêmeas e 

machos jovens, exceto para as fêmeas do Lago Aningal que tem quase 50% de jovens. Ainda, 

foi possível observar flutuação temporal nas quantidades de jovens, chamando a atenção para 

setembro que, na maioria dos locais, apresentou uma quantidade elevada de jovens, dentro do 

mesmo ano de coleta. 

 

Tabela 5. Valor médio e desvio padrão do comprimento médio de primeira maturação (L50) de fêmeas 

e machos de A. agassizii para cada local. Teste t, nível de significância p<0,05. 

 

 

  

Fêmeas Machos

Lago Aningal 19,85 ±1,13 20,38 ±1,09 0,052

Lago Amanã 20,11 ±1,08 19,87 ±1,16 0,252

Igarapé Cacau 20,36 ±1,20 19,90 ±0,96 0,085

Igarapé Ubim 20,12 ±1,16 19,97 ±1,08 0,385

L50 (mm)
Local p
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Figura 7. Distribuição de frequência de exemplares fêmeas e machos adultos de A. agassizii coletados 

no (A) Lago Aningal (RDSM), (B) Lago Amanã, (C) Igarapé Cacau e (D) Igarapé Ubim (RDSA), com 

a indicação do valor médio do L50. 
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Desenvolvimento gonadal, oocitário e espermático 

Dos cincos estádios de desenvolvimento gonadal, oocitário e espermático observados 

por Brown-Peterson (2011), apenas quatro foram observados para Apistogramma agassizii: 

imaturo, desenvolvimento, apto a desova/apto a liberar esperma e regressão (Figura 8). Os 

machos imaturos apresentaram espermatogônias (SG) preenchendo quase todo o testículo, 

com presença de poucos ninhos de espermatócitos (SC); aqueles em desenvolvimento 

mostraram os ninhos de espermatócitos já formados, com presença de espermátides (SD) na 

periferia do ninho e a formação de espermatozóides (SZ) dentro do ninho. Os testículos aptos 

a liberar esperma apresentaram os ninhos de espermatócitos já totalmente preenchidos por 

espermatozóides que estavam sendo liberados no lúmen; aqueles em regressão apresentaram 

os ninhos de espermatócitos e o lúmen parcialmente vazios, antes preenchido por 

espermatozoides. Os ovários imaturos mostraram a presença de muitas oogônias e oócitos 

primários (OP) nas lamelas ovígeras; os que estavam em desenvolvimento mostraram a 

predominância de oócitos secundários (OS), com alguns oócitos desenvolvidos (OD). Os 

ovários de fêmeas aptas à desova mostraram predomínio de oócitos desenvolvidos, mas ainda 

pode-se observar a presença de poucos oócitos primários de reserva; já nos ovários em 

regressão foi possível observar a presença de poucos oócitos primários, secundários e 

desenvolvidos e, presença de folículos pós-ovulatórios (FPO). 
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Figura 8. Fotomicrografia dos estádios gonadais de A. agassizii corados em hematoxilina-eosina. (A a 

D) Estádios testiculares: (A) imaturo, (B) em desenvolvimento, (C) apto a liberar esperma e (D) 

regressão. (E a H) Estádios ovarianos: (E) imaturo, (F) em desenvolvimento, (G) apto à desova e (H) 

regressão. SG: espermatogônia; SC: espermatócito; SD: espermátide; SZ: espermatozóides; OP: oócito 

primário; OS: oócito secundário; OD: oócito desenvolvido; FPO: folículo pós-ovulatório. 
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Período reprodutivo e Índice Gonadossomático (IGS) 

A distribuição temporal dos estádios de maturação gonadal foi melhor visualizada por 

período hidrométrico e mostrou exemplares nas diferentes fases de desenvolvimento ao longo 

do período de estudo (Figura 9). Fêmeas aptas à desova e machos aptos a liberar esperma 

ocorreram em quase todos os períodos hidrométricos, principalmente nos meses de janeiro 

para as fêmeas e meses variados em locais diferentes para os machos (Apêndices 7 e 8). A 

ausência de fêmeas e machos aptos à desova/aptos a liberar esperma ocorreu somente na 

vazante (julho e setembro) no Lago Amanã e, Igarapé Ubim (setembro) para as fêmeas; no 

Igarapé Cacau as fêmeas aptas à desova não ocorreram na cheia (maio) (Apêndice 9). 

A variação temporal do IGS foi melhor observada para as fêmeas, apresentando os 

maiores valores na seca, enchente e cheia e os menores na vazante, exceto para as fêmeas do 

Igarapé Cacau, que apresentaram os menores valores na cheia. No entanto, dentre os locais 

estudados, somente o Lago Aningal apresentou correlação positiva dos exemplares aptos à 

desova e aptos a liberar esperma com o nível fluviométrico (Apêndice 10). 
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Figura 9. Distribuição temporal da frequência relativa dos estádios de maturação gonadal e do IGS de 

fêmeas e machos de A. agassizii coletados no (A e B) Lago Aningal (RDSM), (C e D) Lago Amanã, 

(E e F) Igarapé Cacau e (G e H) Igarapé Ubim (RDSA).  
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Fecundidade e tipo de desova 

A partir da distribuição de frequência de diâmetro dos oócitos de 42 fêmeas aptas à 

desova (11 do Lago Aningal, 10 do Lago Amanã, 11 do Igarapé Cacau e 10 do Igarapé Ubim) 

foi determinado o tipo de desova de A. agassizii para os ambientes estudados (lagos e 

igarapés). A frequência relativa dos diâmetros de oócitos apresentou dois grupos modais 

definidos, sendo um grupo de oócitos imaturos e outro de oócitos prontos para serem 

liberados (Figura 10), indicando um desenvolvimento sincrônico em dois grupos, 

caracterizando uma desova do tipo total. Os oócitos variaram entre o tamanho mínimo de 0,05 

mm e máximo de 0,9 mm (média = 0,39 mm ±0,29 mm) (Tabela 6). Houve diferença 

significativa entre as médias de diâmetro dos oócitos de fêmeas dos lagos e os igarapés 

(Apêndice 11). 

Após a determinação do tipo de desova foi estimada a fecundidade do lote, onde foram 

contados os oócitos do lote mais desenvolvido (Tabela 7). A fecundidade de fêmeas de A. 

agassizii do Lago Aningal foi significativamente maior que as fêmeas dos demais locais de 

coleta (ANOVA, Tukey p<0,05) (Apêndice 12).  

Na análise da relação entre fecundidade do lote e as variáveis comprimento padrão 

(mm) e peso total (g) das respectivas fêmeas foi observada uma correlação positiva entre 

todas as variáveis em todos os ambientes de estudo, com exceção da relação Fecundidade do 

lote x Peso total no Igarapé Ubim, onde não houve correlação positiva entre estas variáveis 

(Figuras 11 e 12).  

Na relação entre o diâmetro dos oócitos com a fecundidade do lote, peso total e 

comprimento padrão da fêmea (Figura 13), foi observado que no Lago Aningal ocorreu 

diminuição no diâmetro do oócito com o aumento da fecundidade, e não houve nenhuma 

relação com peso e comprimento padrão da fêmea. No Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé 

Ubim foi observado que fecundidade aumentou com o comprimento e o peso, no entanto, não 

foi observado um padrão de compensação nítido do diâmetro dos oócitos entre o peso total, o 

comprimento padrão e a fecundidade. O Lago Amanã apresentou R
2
 menor que 0,01 na 

relação entre essas variáveis, indicando ausência de correlação. 
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Figura 10. Frequência relativa de diâmetros de oócitos de fêmeas aptas à desova de A. agassizii 

coletados no Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA).  
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Tabela 6. Valores máximos, mínimos, média e desvio padrão do diâmentro dos oócitos de fêmeas de 

A. agassizii aptas à desova coletadas no Lago Aningal, RDSM, Lago Amanã, RDSA, Igarapé Cacau e 

Igarapé Ubim, RDSA. 

 

Tabela 7. Número de oócitos no lote mais desenvolvido de fêmeas de A. agassizii aptas à desova 

coletadas no Lago Aningal, RDSM, Lago Amanã, RDSA, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim, RDSA. 

   

Máximo Mínimo Média± DP

Lago Aningal 0,9 0,05 0,43 ±0,38

Lago amanã 0,8 0,1 0,44 ±0,27

Igarapé Cacau 0,8 0,1 0,58±0,18

Igarapé Ubim 0,9 0,1 0,54 ±0,27

Local de estudo
Diâmetro dos oócitos (mm)

Máximo Mínimo Média± DP

Lago Aningal 277 72 143,5 ±54,1

Lago amanã 142 51 107,9 ±25,8

Igarapé Cacau 183 50 88,7 ±36,6

Igarapé Ubim 151 53 100,1 ±28,0

Número de oócitos no lote
Local de estudo
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Figura 11. Relação entre fecundidade do lote e comprimento padrão (mm) de fêmeas de A. agassizii 

aptas à desova coletadas no (A) Lago Aningal (RDSM), (B) Lago Amanã, (C) Igarapé Cacau e (D) 

Igarapé Ubim (RDSA). 

 

Figura 12. Relação entre a fecundidade do lote e peso total (g) de fêmeas de A. agassizii coletadas no 

(A) Lago Aningal (RDSM), (B) Lago Amanã, RDSA, (C) Igarapé Cacau e (D) Igarapé Ubim (RDSA). 
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Figura 13. Relação do diâmetro do oócito e a fecundidade do lote, peso total (g) e comprimento padrão (mm) de fêmeas de A. agassizii aptas à desova 

coletadas no (A a C) Lago Aningal (RDSM), (D a F) Lago Amanã, (G a I) Igarapé Cacau e (J a M) Igarapé Ubim (RDSA). 
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DISCUSSÃO  

Neste estudo, os resultados mostraram que nem todas as táticas reprodutivas estudadas 

nas populações de A. agassizii apresentam uma variação nitidamente relacionada com o 

ambiente, embora existam indicações de relação entre a variação do parâmetro reprodutivo e 

as características ambientais, como observado no Lago Aningal, onde houve uma relação 

positiva entre o nível fluviométrico e o percentual de fêmeas aptas à desova. 

A presença de machos maiores que as fêmeas em todos os ambientes estudados, é a 

maior expressão do dimorfismo sexual apresentada por A. agassizii (Nikolsky, 1963), além de 

outras diferenças como a morfologia das nadadeiras e coloração do corpo (Chellappa et al., 

2005; Ismiño & Padilla, 2005). Essas características podem ser decisivas nos processos de 

corte e seleção de casal, particularmente na época reprodutiva, uma vez que machos maiores 

tendem a vencer encontros agressivos com outros machos, mantendo territórios de melhor 

qualidade e maior acesso ao alimento (Cacho  et al.,  2006). 

Os exemplares de A. agassizii ocupam o estrato mais próximo ao substrato, 

forrageando e utilizando alimentos de origem autóctone, como detritos e invertebrados 

aquáticos (Silva, 1993; Galvis et al., 2006). Os ambientes de lagos apresentam uma alta 

quantidade de alimento autóctone (insetos aquáticos, herbáceas aquáticas) (Henderson, 1999; 

Junk et al., 2015) contribuindo para a manutenção da fauna a ele associado, enquanto a fauna 

presente nos igarapés depende fundamentalmente de material alóctone como: insetos 

terrestres, material vegetal e todos os detritos importados da vegetação circundante (Hercos et 

al., 2009; Espírito-Santo et al., 2013). Essa diferença na disponibilidade de alimentos nos 

lagos e igarapés pode estar contribuindo de maneira distinta para o maior incremento em peso 

e comprimento dos exemplares de A. agassizii, como foi observado para este estudo, presença 

de machos e fêmeas maiores em ambientes de lago. 

Algumas táticas reprodutivas de A. agassizii não sofreram variação com as diferenças 

ambientais, como observado para a proporção sexual que apresentou proporção total de 1:1, 

com variação ao longo do tempo nos ambientes estudados, o que não é esperado para uma 

espécie em que os machos apresentam característica poligâmica (Bateson, 1983). Entretanto, 

a proporção de 1:1 pode estar relacionado ao período de cuidado com a prole, e durante o 

período de desova a espécie apresenta cuidado biparental, os ovos são depositados no abrigo 

construído pela fêmea, posteriormente ovos e alevinos são cuidados pelo macho (Bateson, 

1983; Römer, 2000). 
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Logo a proporção significativa de fêmeas observada ao longo do período de estudo 

para os locais de coleta da RDSA (Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim), deve está 

relacionada ao fato de que nestes locais, em anos anteriores a este estudo, ter ocorrido a pesca 

ornamental de A. agassizii. Durante a pesca ornamental havia preferência pelos indivíduos 

machos, pois morfologicamente são maiores e mais coloridos que as fêmeas, apresentando 

maior interesse no mercado ornamental. Consequentemente, essa seleção por machos pode ter 

colaborado para a maior proporção de fêmeas de A. agassizii no Lago Amanã, Igarapé Cacau 

e Igarapé Ubim. 

A presença de indivíduos jovens de A. agassizii ao longo do período de estudo indica 

que o período reprodutivo da espécie é prolongado e o estoque está constantemente sendo 

renovado. Essa estratégia é uma resposta biológica aos ambientes que apresentam mudanças 

extremas (aumento do nível fluviométrico de forma gradual ou repentina), onde a reposição 

contínua de jovens constituiria um mecanismo de restabelecimento da estrutura da população, 

garantindo a permanência da população no ambiente (Aranha & Caramaschi, 1999).  

Em ambos os ambientes (lagos e igarapés) A. agassizii se reproduz durante um longo 

período, mas aumenta sua atividade reprodutiva no período de águas mais altas. No Lago 

Aningal o período de maior atividade reprodutiva foi mais longo, ocorrendo durante a 

enchente e cheia. Neste lago, o aumento gradual e previsível do nível fluviométrico (da 

enchente até a cheia) promove a formação de bancos de herbáceas aquáticas flutuantes, que 

consistem em um importante local de alimentação, abrigo e reprodução para espécies de 

pequeno porte em geral (Sánchez-Botero & Araújo Lima, 2001). Durante o final do período 

da enchente, e na cheia, diferentes espécies de Apistogramma tornam-se residentes 

permanentes das herbáceas aquáticas flutuantes, onde realizam sua reprodução (Crampton, 

1999). 

No Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim, a formação de herbáceas aquáticas 

flutuantes é mais escassa, deixando as espécies de pequeno porte totalmente dependentes do 

substrato de fundo e do folhiço na zona litoral (Junk et al., 2011). Nos três locais da Reserva 

Amanã (Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim), o período de atividade reprodutiva foi 

mais curto, mas ocorreu duas ou até três vezes ao ano, de maneira oportunista, aproveitando 

as melhores condições do ambiente. Nos igarapés, quando a quantidade de chuva local 

aumenta, ocorre o súbito, mas passageiro, aumento do nível fluviométrico. Esse fato pode 

ocasionar o transbordamento destes corpos d’água, disponibilizando maior quantidade de 

recursos (alimento e abrigo) (Hercos et al., 2009).  
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Essas características apresentadas por A. agassizii, uma espécie de pequeno porte com 

vários eventos reprodutivos ao longo do ano, que se aproveita da formação de poças laterais 

(devido à ampliação do leito do lago ou igarapé) para alimentação e reprodução, 

correspondem às espécies que apresentam estratégia oportunista (Winemiller et al., 2008). 

Entre as espécies estrategistas oportunistas, frequentemente se observa desova do tipo 

parcelada (Alves et al., 2009; Favero, 2010; Araújo et al., 2012; Silva et al., 2015), o que pode 

levar a um período prolongado de desova. Porém, tal característica não foi observada para A. 

agassizii, a qual apresentou desova do tipo total, baseado principalmente nas análises do 

diâmetro dos oócitos e histológicas. No entanto, a presença de exemplares aptos à 

desova/aptos a liberar esperma ao longo do ano, observada nesse estudo, sugere que a 

população desova de maneira parcelada, pela presença de diferentes indivíduos da população 

adulta desovando em momentos distintos. Esse evento é corroborado também pela presença 

de exemplares nas diferentes fases de desenvolvimento gonadal ao longo do período de 

estudo, o que indica que a população está frequentemente sendo renovada. Tal característica 

torna-se relevante para a espécie, que apresenta importância ornamental, sendo valorizada no 

mercado aquarista (Hercos et al., 2009). 

É comum observar uma relação compensatória entre o número e tamanho de oócitos 

maduros, com o aumento da fecundidade e diminuição do tamanho do oócito e vice-versa, em 

várias situações de alteração ambiental natural ou provocada pelo homem (Kolm et al., 2006). 

As espécies com grandes oócitos e baixa fecundidade produzem um número reduzido de 

larvas, entretanto elas são maiores, com maiores chances de sobrevivência (Einum & 

Fleming, 2000) e neste trabalho observamos que a fecundidade de A. agassizii foi quase duas 

vezes maior no Lago Aningal que no Lago Amanã e nos Igarapés Cacau e Ubim. 

No Lago Aningal a fecundidade aumentou com o aumento do peso e do comprimento 

do peixe. Este fato sugere que as fêmeas de A. agassizii do Lago Aningal estão investindo 

mais em quantidade de oócitos ao invés de qualidade, fato contrário ao esperado para espécies 

que apresentam cuidado parental, como é o caso de A. agassizii. Esta estratégia pode estar 

relacionada ao local de desova desses peixes no Lago Aningal, particularmente nas herbáceas 

aquáticas, que abriga jovens e adultos de diferentes espécies de peixes de pequeno porte e, em 

menor proporção, os juvenis de espécies de médio e grande porte (Crampton, 1999), o que 

representa maior risco de predação dos ovos e larvas dos exemplares dessa espécie, portanto o 

aumento na fecundidade, somado ao cuidado biparental pode ser mais uma estratégia para 
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aumentar o sucesso reprodutivo de A. agassizii nesse ambiente (Bagenal, 1969; Melo et al., 

2011). 

Para o Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim, a fecundidade aumentou com o 

comprimento e o peso, no entanto, não apresentaram um padrão de compensação nítido do 

diâmetro dos oócitos entre o peso total, o comprimento padrão e a fecundidade. Para cada 

local as fêmeas de A. agassizii direcionaram o investimento dos oócitos de forma diferente 

(Einum & Fleming, 1999). Estes processos compensatórios entre a sobrevivência das larvas e 

fecundidade sugerem que, quando os recursos essenciais (alimento e abrigo) são abundantes e 

as condições ambientais são adequadas, a produção de larvas pequenas, mas abundantes, é 

favorável. No entanto, quando os recursos são escassos e as condições ambientais adversas, a 

seleção será direcionada na produção de larvas maiores e mais robusta (Winemiller & Rose, 

1993; Einum & Fleming, 1999). Possivelmente este evento esteja acontecendo com as fêmeas 

de A. agassizii do Lago Amanã e Igarapés Cacau e Ubim. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar dos lagos e igarapés estudados apresentarem condições ambientais distintas, 

nem todas as táticas reprodutivas estudadas para a A. agassizii apresentaram uma variação 

relacionada aos diferentes ambientes.  

A presença de indivíduos em diferentes estádios de maturação ao longo do estudo 

indicou que a população A. agassizii nos ambientes estudados desova parceladamente, mas a 

cada desova as fêmeas liberam todos os oócitos maduros disponíveis no momento, 

evidenciando ser uma espécie de desenvolvimento oocitário sincrônico em dois grupos, com 

fêmeas de desova do tipo total.  

A história de vida é constituída por um conjunto de características que foram 

majoritariamente selecionadas como respostas às diferentes pressões seletivas, e assim 

considera-se que a A. agassizii apresenta estratégia reprodutiva do tipo oportunista para os 

lagos e igarapés estudados.  

A presença de jovens ao longo do período estudado indicou que o estoque é 

constantemente renovado. Para uma espécie que apresenta potencial ornamental, respeitando 

o tamanho de L50 de 20,06 mm como tamanho mínimo de captura ou L70 de 23,00 mm, a 

sobrepesca não será um risco para a população desses ambientes estudados.  
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ANEXO I 

Descrição macro e microscópica das fases do ciclo reprodutivo em peixes por Brown-Peterson (2011). 

  

Fase Características macroscópicas e 

microscópicas de ovários 

Características macroscópicas e 

microscópicas de testículo 

Imaturo: (Fêmeas) Nunca 
desovou. (Machos) Nunca liberou 

esperma.  

Ovários proporcionalmente pequenos, 
muitas vezes claros, vasos sanguíneos não 

distinguíveis. Presentes apenas oogônias 
e oócitos pré-vitelogênicos em 

crescimento primário, sem atresia. Parede 
do ovário fina e pouco espaço entre os 

oócitos.  

Testículos proporcionalmente pequenos, 
translúcidos e filiformes. Somente 

espermatogônias indiferenciadas presentes. 
Lúmen dos túbulos imperceptível.  

 

Desenvolvimento: (Fêmeas) 

Ovários em processo de 
desenvolvimento, não prontos 

para desova. / (Machos) 
Testículos começando a crescer e 

a desenvolver,  não prontos para 
desova.  

 

Ovários em expansão, vasos sanguíneos 

tornando–se mais evidentes. Oócitos em 
fase de crescimento primário, com 

alvéolos corticais e em início de 
vitelogênese presentes. Nenhuma 

evidência de folículos desovados ou 
oócitos completamente desenvolvidos. 

Alguns oócitos atrésicos podem estar 

presentes. 

Testículos pequenos, mas facilmente 

identificáveis.  
Início da espermatogênese e formação dos 

espermatocistos. Espermatogônias 
diferenciadas, espermatócitos primários, 

espermatócitos secundários, espermátides 
iniciais e mesmo finais podem estar 

presentes no interior destes espermatocistos. 

Espermatozoides presentes no lúmen dos 
túbulos seminíferos ou ductos espermáticos. 

Epitélio germinativo contínuo ao longo de 
todo o testículo. 

Apto à desova: (Fêmeas) 
encontram-se aptas para desovar 

neste ciclo. (Machos) machos 
encontram-se aptos a liberar 

esperma neste ciclo. 

Ovários proporcionalmente grandes, 
vasos sanguíneos evidentes. Oócitos 

individuais visíveis macroscopicamente. 
Presença de oócitos vitelogênicos 

finais/completamente desenvolvidos. 
Algumas atresias podem ainda estar 

presentes.  

Testículos proporcionalmente grandes, 
firmes e opacos. Espermatozoides presentes 

no lúmen dos lóbulos/túbulos seminíferos 
e/ou ductos espermáticos. Todos os estágios 

da espermatogênese (espermatogônias, 
espermatócitos, espermátides) podem estar 

presentes nos espermatocistos ao longo do 
epitélio seminífero/germinativo que pode ser 

contínuo ou descontínuo. 

Regressão: (Fêmeas) Término da 

desova. (Machos) Término da 
liberação de esperma.  

 

Ovários flácidos, vasos sanguíneos 

proeminentes. Apenas folículos atrésicos 
e folículos pós-ovulatórios presentes. 

Oócitos com alvéolos corticais e/ou em 
vitelogênese podem estar presentes  

Testículos pequenos e flácidos, esperma não 

liberado sob pressão. Presença de 
espermatozoides residuais no lúmen dos 

túbulos seminíferos e/ou ductos 
espermáticos. Espermatocistos contendo 

espermátides não liberadas, dispersas pelo 
epitélio seminífero. Proliferação das 

espermatogônias e regeneração do epitélio 

germinativo podem ter início. 

Regeneração: Maduro 

sexualmente, mas 
reprodutivamente inativo.  

Ovários pequenos, parede ovariana 

espessa, vasos sanguíneos reduzidos. 
Presença apenas de oogônias, oócitos 

profásicos iniciais e oócitos pré-
vitelogênicos em crescimento primário. 

Vasos sanguíneos dilatados, folículos 
atrésicos ou folículos pós-ovulatórios em 

degeneração podem estar presentes. 

Testículos pequenos, filiformes. Lúmen dos 

túbulos seminíferos não detectáveis ou 
discretos. Espermatogônias em proliferação 

por todo testículo. Epitélio seminífero 
contínuo. Espermatocistos podem estar 

ausentes. Espermatozoides residuais 
ocasionalmente presentes no lúmen dos 

lóbulos/túbulos seminíferos e ducto 
espermático. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Valores dos parâmetros físico-químicos para o Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA) no período de 

estudo.  

 
Apêndice 2. Valores de significância do teste de normalidade Lilliefors para as médias de comprimento padrão (mm) de A. agassizii, por ambiente de estudo. 

Valores significativos p< 0,05. 

 

 

Temperatura °C pH

Nível 

fluviométrico 

(m)

Temperatura °C pH

Nível 

fluviométrico 

(m)

Temperatura °C pH

Nível 

fluviométrico 

(m)

Temperatura °C pH

Nível 

fluviométrico 

(m)

Janeiro 27,13 7,64 4,80 29,90 6,90 3,20 29,5 6,90 6,50 29,9 6,90 5,50

Março 27,13 7,64 8,70 28,71 6,07 7,90 28,5 6,90 8,0 30,0 6,90 7,0

Maio 28,01 8,10 13,50 28,61 6,01 11,4 28,9 5,90 9,20 28,66 6,04 10,20

Julho 28,20 7,20 11,70 29,15 7,70 9,60 27,2 7,80 8,60 28,65 8,60 9,78

Setembro 26,32 7,61 6,20 30,07 7,60 5,70 32.0 7,80 4,10 30,1 8,20 5,40

Novembro 26,50 7,70 3,50 29,70 8,47 2,80 29,32 7,84 2,60 30,1 8,90 3,0

Média±DP 27,2±0,8 7,6±0,3 - 29,3±0,6 7,1±1,0 - 29,2±1,6 7,1±0,8 - 29,5±0,7 7,5±1,1 -

mar/11 a jan/12 jan/13 a nov/13

Meses de estudo

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Tamanho da amostra = 203 300 300 300

Desvio máximo = 0,1411 0,1002 0,0518 0,0701

Valor crítico (0,05) = 0,0622 0,0512 0,0512 0,0512

Valor crítico (0,01) = 0,0724 0,0595 0,0595 0,0595

p(valor) < 0,01 < 0,01 < 0,05 < 0,01
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Apêndice 3. Valores de significância do teste de Kruskal-Wallis para as médias de comprimento padrão (mm), por ambiente e sexo de exemplares de A. 

agassizii. Valores significativos p< 0,05. 

 

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Lago Aningal

Lago Amanã 0,271

Igarapé Cacau 0,054 0,2333

Igarapé Ubim 0,3511 0,7524 0,1285

Lago Aningal <0,01 <0,01 <0,05 <0,01

Lago Amanã <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,48

Igarapé Cacau <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 0,2127 0,4574

Igarapé Ubim <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,4776 0,9786 0,4223

Fêmeas

Machos

Sexo Locais
Fêmeas Machos



52 
 

Apêndice 4. Valores do teste Kolmogorov-Smirnov na comparação da distribuição de frequência de exemplares por classe comprimento padrão (mm) para 

fêmeas e machos de A. agassizii no Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA). Valores significativos p< 0,05. 

 

Apêndice 5. Valores de significância do teste ANOVA para o coeficiente de regressão (b) e interceptos (a) da relação de peso comprimento padrão de A. 

agassizii coletado no Lago Aningal (RDSM), Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA). Valores significativos p<0,05 

 

Fêmeas Machos

Média±DP Média±DP Crítica Máxima

Lago Aningal (RDSM) 20,51 ±4,31 23,70 ±7,20 0,1828 0,1941 <0,05

Lago Amanã (RDSA) 21,06 ±3,21 23,10 ±5,30 0,157 0,189 <0,01

Igarapé Cacau (RDSA) 21,60 ±4,44 22,58 ±6,72 0,1571 0,1622 <0,05

Igarapé Ubim (RDSA) 20,96 ±2,73 23,12 ±4,46 0,1581 0,2226 <0,01

Local de estudo

Comprimento padrão (mm) Diferenças

p

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Lago Aningal

Lago Amanã <0,01 <0,01

Igarapé Cacau 0,263 <0,01 <0,01 0,7974

Igarapé Ubim <0,01 0,4811 <0,01 <0,01 0,225 0,7974

Lago Aningal

Lago Amanã 0,0256 <0,01

Igarapé Cacau 0,246 0,3009 <0,01 0,05

Igarapé Ubim <0,01 0,748 <0,05 <0,01 <0,05 <0,01

Sexo Locais
 Coeficiente de regressão Intercepto

Fêmeas

Machos
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Apêndice 6. Proporção de jovens e adultos de A. agassizii, no período de março/11 a janeiro/12 no Lago Aningal, RDSM, e janeiro/13 a novembro/13 no 

Lago Amanã, Igarapé Cacau e Igarapé Ubim (RDSA). 

 

  

Jovens Adulto %Jovens %Adulto Jovens Adulto %Jovens %Adulto Jovens Adulto %Jovens %Adulto Jovens Adulto %Jovens %Adulto

Janeiro 0 7 0,0 100,0 0 30 0,0 100,0 1 25 3,8 96,2 0 39 0,0 100,0

Março 5 10 33,3 66,7 8 22 26,7 73,3 10 13 43,5 56,5 4 15 21,1 78,9

Maio 11 9 55,0 45,0 5 13 27,8 72,2 12 9 57,1 42,9 10 17 37,0 63,0

Julho 5 12 29,4 70,6 8 18 30,8 69,2 16 8 66,7 33,3 4 26 13,3 86,7

Setembro 26 5 83,9 16,1 20 5 80,0 20,0 1 35 2,8 97,2 21 6 77,8 22,2

Novembro 4 13 23,5 76,5 2 19 9,5 90,5 0 23 0,0 100,0 6 19 24,0 76,0

Total 51 56 47,7 52,3 43 107 28,7 71,3 40 113 26,1 73,9 45 122 26,9 73,1

Jovens Adulto Jovens Adulto Jovens Adulto Jovens Adulto

Janeiro 0 5 0,0 100,0 0 20 0,0 100,0 0 24 0,0 100,0 0 11 0,0 100,0

Março 3 15 16,7 83,3 3 17 15,0 85,0 15 12 55,6 44,4 1 30 3,2 96,8

Maio 5 16 23,8 76,2 9 23 28,1 71,9 10 19 34,5 65,5 4 19 17,4 82,6

Julho 1 14 6,7 93,3 7 17 29,2 70,8 16 10 61,5 38,5 5 15 25,0 75,0

Setembro 9 12 42,9 57,1 10 15 40,0 60,0 1 13 7,1 92,9 14 9 60,9 39,1

Novembro 2 14 12,5 87,5 1 28 3,4 96,6 3 24 11,1 88,9 2 23 8,0 92,0

Total 20 76 20,8 79,2 30 120 20,0 80,0 45 102 30,6 69,4 26 107 19,5 80,5

jan/13 a nov/13

Frequência absoluta Frequência absoluta

Frequência absoluta

Lago Aningal

Frequência absoluta

Lago Amanã

Frequência absoluta

Igarapé Cacau

Igarapé Cacau

Frequência absoluta

Igarapé Ubim

Igarapé Ubim

jan/13 a nov/13

%Jovens %Adulto %Jovens %Adulto

Frequência absoluta

%Jovens %Adulto %Jovens %Adulto

Frequência absoluta

Lago AmanãLago Aningal

mar/11 a jan/12

Fêmeas

Machos

mar/11 a jan/12
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Apêndice 7. Relação temporal entre a frequência relativa dos estádios de maturação e IGS de fêmeas 

aptas à desova e de machos aptos a liberar esperma de A. agassizii coletados no (A e B) Lago Aningal, 

RDSM, (C e D) Lago Amanã, RDSA, (E e F) Igarapé Cacau e (G e H) Igarapé Ubim, RDSA.   
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Apêndice 8. Frequência absoluta dos estádios de maturação gonadal de fêmeas e machos nos ambientes estudados por local e mês de coleta. 

 

Imaturo
Em 

desenvolvimento

Aptos à 

desova
Regressão Imaturo

Em 

desenvolvimento

Aptos à 

desova
Regressão Imaturo

Em 

desenvolvimento

Aptos à 

desova
Regressão Imaturo

Em 

desenvolvimento

Aptos à 

desova
Regressão

Janeiro - - 6 1 - 3 14 13 1 1 18 6 - 2 12 25

Março 5 6 2 2 8 8 10 4 10 3 4 6 4 5 6 4

Maio 11 - 7 2 5 6 4 3 12 7 - 1 10 6 5 6

Julho 5 6 4 2 8 8 - 10 16 2 3 3 4 3 2 21

Setembro 26 1 - 4 20 4 - 2 1 6 14 15 21 6 - -

Novembro 4 11 1 1 2 9 8 2 - 6 10 7 7 10 6 2

Total 51 24 20 12 43 38 36 34 40 25 49 38 46 32 31 58

Imaturo
Em 

desenvolvimento

Aptos a 

liberar 

esperma

Regressão Imaturo
Em 

desenvolvimento

Aptos a liberar 

esperma
Regressão Imaturo

Em 

desenvolvimento

Aptos a liberar 

esperma
Regressão Imaturo

Em 

desenvolvimento

Aptos a 

liberar 

esperma

Regressão

Janeiro 3 2 12 1 - 1 8 11 - 1 13 10 - 7 4

Março 5 5 9 2 3 8 8 1 15 3 8 1 1 9 8 13

Maio 1 3 10 1 9 7 9 7 9 3 15 3 4 4 10 5

Julho 9 4 5 3 7 5 - 12 16 4 1 5 5 3 2 10

Setembro 2 6 4 4 10 7 - 7 1 2 2 9 14 3 2 4

Novembro - - 5 - 1 9 5 14 3 2 12 10 2 1 11 11

Total 20 20 45 11 30 37 30 52 44 15 51 38 26 20 40 47

Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Igarapé UbimIgarapé CacauLago Amanã

mar/11 a jan/12 jan/13 a nov/13

Machos

Lago Aningal

mar/11 a jan/12 jan/13 a nov/13

Fêmeas

Lago Aningal Lago Amanã
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Apêndice 9. Frequência relativa de exemplares aptos à desova e aptos a liberar esperma nos ambientes 

estudados, por local e mês de coleta. 

  

mar/11 a jan/12

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Janeiro 30,0 38,9 36,7 38,7

Março 10,0 27,8 8,2 19,4

Maio 35,0 11,1 0,0 16,1

Julho 20,0 0,0 6,1 6,5

Setembro 0,0 0,0 28,6 0,0

Novembro 5,0 22,2 20,4 19,4

mar/11 a jan/12

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Janeiro 11,1 26,7 25,5 17,5

Março 26,7 26,7 15,7 20,0

Maio 20,0 30,0 29,4 25,0

Julho 22,2 0,0 2,0 5,0

Setembro 11,1 0,0 3,9 5,0

Novembro 8,9 16,7 23,5 27,5

%Fêmeas aptas à desova

%Machos aptos a liberar esperma

jan/13 a nov/13

jan/13 a nov/13
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Apêndice 10. Relação entre frequência relativa de fêmeas aptas à desova e machos aptos a liberar 

esperma e nível fluviométrico coletadas no (A e B) Lago Aningal, RDSM, (C e D) Lago Amanã, 

RDSA, (E e F) Igarapé Cacau e (G e H) Igarapé Ubim, RDSA. 
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Apêndice 11. Análise de variância – ANOVA (5%) para testar diferença entre as médias dos 

diâmetros dos oócitos, para cada local de estudo. Tukey p<0,05. 

 

 

Apêndice 12. Análise de variância – ANOVA (5%) para testar diferença entre as médias da 

fecundidade do lote para cada local de estudo. Tukey p<0,05. 

 

 

 

 

 

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Lago Aningal

Lago Amanã 0,7058

Igarapé Cacau <0,01 <0,01

Igarapé Ubim <0,01 <0,01 0,2289

Lago Aningal Lago Amanã Igarapé Cacau Igarapé Ubim

Lago Aningal

Lago Amanã <0,05

Igarapé Cacau <0,01 0,6748

Igarapé Ubim <0,01 0,7677 0,8622


