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Lutjanus synagris (ariacó) é relativamente abundante na costa Norte e Nordeste do 

Brasil, onde tem grande importância comercial. Os peixes da família Lutjanidae estão 

entre os mais importantes recursos pesqueiros distribuídos nas regiões tropicais e 

subtropicais (GRIMES, 1987, HEEMSTRA; RANDALL, 1993). Ao longo da costa 

tropical brasileira ocorrem 15 espécies de lutjanídeos (MENEZES et al., 2003), 

chamados de "vermelhos" ou "pargos" e são comumente explorados pelos pescadores 

artesanais (FRÉDOU et al., 2006). E apesar dessa enorme diversidade e importância 

econômica, dados sobre a dinâmica populacional de várias espécies de Lutjanidae são 

escassos. No Maranhão a situação se agrava, não foi encontrados estudos de cunho 

biológicos, ecológicos ou sobre a pesca do grupo em questão, carecendo de estudos 

sobre potencial pesqueiro e aspectos biológicos, em especial os relacionados à biologia 

reprodutiva. Este trabalho objetivou descrever aspectos da biologia reprodutiva de 

exemplares dessa espécie desembarcados no município de Raposa. Para tanto, foi 

descrita macro e microscopicamente as diversas fases reprodutivas, determinado o 

tamanho da primeira maturação sexual, a proporção das espécies, o tamanho, a época de 

reprodução e tipo de desova. Os dados foram coletados através de amostragens 

bimestrais efetuados durante os períodos de março de 2013 a fevereiro de 2014. No 

laboratório os peixes foram medidos, pesados e suas gônadas retiradas e analisadas 

macroscopicamente, com posterior confirmação histológica. A relação CT x PT foi 

estabelecida através da regressão não-linear. Para a análise do tamanho da primeira 

maturação (L50), os estádios maturacionais foram agrupados em imaturos e em 

maturos. Os valores foram ajustados a uma curva logística. Dos 234 exemplares 

analisados de L. synagris variaram entre 20 a 48 cm de comprimento total (CT). 

Quando na análise de distribuição de frequência por sexo, constatou-se maior frequência 

de machos na classe de comprimento de 34 a 36 cm e de fêmeas na classe entre 30 a 32 

cm. Em relação aos estágios maturacionais observou-se a presença de todos os níveis de 

desenvolvimento gonadal, com maior presença do estádio C (maturo) para os sexos 

agrupados.  

 
Figura 1. Estádios maturacionais de fêmeas de L. synagris: (a) imaturo; (b) em 

maturação; (c) maturo e (d) esvaziado. 



A relação peso/comprimento, para machos e fêmeas, apresentou alométria do tipo 

negativa, o que indica que o peso está crescendo a uma taxa relativamente menor do que 

o comprimento total, como indicada os valores do coeficiente angular b = 2,5175 

(machos) e b = 2,709 (fêmeas) e sexos agrupados b = 2,6321 (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Equação de regressão para a relacão peso total (PT) x comprimento total(CT) 

para sexos separados e agrupados de L. sunagris durante o período total de amostragem. 

R²= coeficiente de determinação. 

Sexo Equação da reta R² N 

Macho                          PT = 0, 

0774xCT2,5175 

Fêmea                           PT = 0, 0396xCT2,709 

Sexos agrupados           PT = 

0,0518xCT2,6321 

R² = 0,8496             73 

R² = 0,8654            161 

R² = 0,8585             234 

 

A proporção sexual mostra a predominância de fêmea na população um total de 2,29F: 

1M, e na proporção por classe de comprimento, a maioria apresentou presença nos 

comprimentos entre 30,0 e 32,0 cm.  Considerando o período de amostragem, ocorreu 

dominância das fêmeas de L. synagris na estação de estiagem (Set/Out e Nov/Dez), 

enquanto que os machos foram mais representativos na estação chuvosa (Mar/Abr e 

Jan/Fev). Foi observado maior percentual de fêmeas nas classes de comprimento 30 a 

32 cm, com diferença estatística significativa. Os machos tiveram maior frequência 

proporcional nas classes 34 a 36 não havendo diferença significativa. O tamanho de 

primeira maturidade sexual para o período estudado é de 23,53 cm para fêmeas e 23,59 

cm para machos, ou seja, o tamanho mínimo de captura, onde 50% da população estão 

aptas a se reproduzir (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Comprimento de primeira maturação para fêmeas (a) e machos (b) de L. 

synagris, capturados na Baía de São Marcos-MA de março de 2013 a fevereiro de 2014. 
 

Os valores médios de RGS e K para L. synagris foram significantemente diferentes 

entre os meses (Teste Kruskal-Wallis; P<0,05) indicando que esta espécie apresenta 

desova parcelada com dois picos anuais: um período de atividade reprodutiva entre 

maio e junho e outro entre julho e agosto. Indivíduos maduros foram observados ao 

longo de quase todo o ano (Gráfico 2), evidenciando que, apesar dos picos de maior 

atividade reprodutiva, L. synagris está apta a se reproduzir durante todo o ano. 



Gráfico 3: Frequência relativa bimestral dos estádios maturacionais de fêmeas  de L. 

synagris¸ capturados na Baía de São Marcos-MA de março de 2013 a fevereiro de 2014. 

 

A fecundidade absoluta média (FA), representada por aqueles ovócitos que, 

potencialmente, serão eliminados na próxima desova, teve uma variação de 457.931 a 

954.976 ovócitos A média da fecundidade absoluta foi 709.271 ovócitos por desova. As 

informações obtidas nos estimam que a espécie está apta a reproduzir o ano todo, e que 

a região costeira nas proximidades do município da Raposa é uma área de reprodução e 

crescimento para a espécie analisada.  

 

Palavras-chave: Peixes, Gônadas, biologia reprodutiva. 

 

REFERÊNCIAS 

FRÉDOU, T.; FERREIRA, B.P.; LETOURNNEUR, Y. A univariate and multivariate 

study of reef fishes of northeastern Brazil. ICES Journal of Marine Sciences, v. 63, p. 

883-896, 2006. 

GRIMES, C. B. Reproductive biology of the Lutjanidae: a review. In: POLOVINA, J.   

J.; RALSTON, S. (Eds.). Tropical snappers and groupers: biology and fisheries 

management. Colorado: Westview Press, p. 239-294, 1987. 

HEEMSTRA, P.C.; RANDALL, J.E. Groupers of the world. Rome: FAO Species 

Catalogue 16, 1993. 

MENEZES, N.A.; BUCKUP, P.A.; FIGUEIREDO, J.L.; MOURA, R.L. Catálogo das 

espécies de peixes marinhos do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia Universidade 

de São Paulo, 2003. 

 

 
 


