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Resumo  

A costa do município Caiçara do Norte – RN, na região Nordeste do Brasil, é 

uma reconhecida área de berçário para a raia Dasyatis guttata, onde são capturados 

indivíduos de ambos os sexos e de diferentes tamanhos. Como as informações 

biológicas sobre a espécie são escassas, o presente trabalho teve como objetivo 

investigar a biologia reprodutiva, a dieta, e os padrões de crescimento e idade de D. 

guttata nesta área. Indivíduos jovens, incluindo neonatos, foram mais freqüentes nas 

capturas. Dasyatis guttata se reproduz durante o ano todo, mas com maior atividade 

reprodutiva na época mais seca. As fêmeas apresentam LD50 = 51,3 cm e os machos 

LD50= 43,5 cm. Com relação à dieta, os resultados caracterizam D. guttata como uma 

predadora generalista, que se alimenta de presas com maior disponibilidade no 

ambiente, e indicam que não houve diferença significativa na composição da dieta entre 

machos e fêmeas e nem entre épocas do ano. Porém, foi encontrada variação 

ontogenética, com jovens alimentando-se preferencialmente de crustáceos carídeos e os 

adultos preferencialmente de moluscos bivalves. A espécie também apresenta taxas de 

crescimento lento e sugere-se que deposição das marcas periódicas de crescimento 

ocorrem uma vez ao ano. Foi construída a curva de crescimento e os parâmetros 

estimados foram: para machos L∞ = 100,76 cm; k = 0,07; t0 = -2,18; e para fêmeas L∞ = 

137,57 cm; k = 0,06; t0 = -1,86. Machos e fêmeas atingem a maturidade com cerca de 

cinco anos de idade. 

 

Palavras-chave: ciclo de vida, estratégia alimentar, idade de primeira maturação, 

Dasyatidae, Nordeste do Brasil. 
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Abstract 

 The coast of Caiçara do Norte – RN is a known elasmobranchs nursery area, 

where the stingray Dasyatis guttata females and males of different sizes are captured. 

Since the species biological informations are scarce, the present study aimed to 

investigate the reproductive biology, the diet and the age and growth patterns of D. 

guttata in this area. Juvenile stingrays, including newborns, were more frequent in the 

catches. Dasyatis guttata reproduces throughout the year, but showed higher 

reproductive activity in the dry season. The LD50 estimated for females was 51.3 cm and 

for males was 43.5 cm. Regarding the diet, results characterized D. guttata as a 

generalist predator, that feeds upon the prey more available in the environment, and 

indicated that there are no significant differences between the diet composition of males 

and females, and between seasons of the year. However, an ontogenetic change was 

found, with the young feeding preferentially on crustaceans and the adults on bivalve 

molluscs. The species presented also a slow growth rate for both genders and it is 

suggested that the deposition of periodic growth marks occur once a year. The growth 

curve was fitted and the estimated growth parameters were: L∞ = 100.76 cm; k = 0.07; t0 

= -2.18 for males; and L∞ = 137.57 cm; k = 0.06; t0 = -1.86 for females. Males and 

females achieve the maturity at about five years old. 

 

Keywords: life cycle, feeding strategy, age at maturity, Dasyatidae, Northeastern 

Brazil. 
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 Dasyatidae é uma família com mais de sessenta espécies atuais e com o maior 

número de espécies costeiras tropicais (CARPENTER & NIEM, 1999). As raias dessa 

família, pertencentes à ordem Myliobatiformes (COMPAGNO & HAMLETT, 1999), 

são de médio a grande porte (com largura de disco de 30,0 a 200,0 cm), têm ampla 

distribuição em quase todos os oceanos e geralmente habitam águas rasas e costeiras 

(BIGELOW & SCHROEDER, 1953; MCEACHRAN & CARVALHO, 2002). As 

espécies desse grupo ocupam preferencialmente ambientes marinhos, mas podem 

freqüentar ambientes de baixa salinidade, como em regiões de estuário (MCEACHRAN 

& CARVALHO, 2002). São conhecidos seis gêneros no mundo (COMPAGNO, 1999), 

porém, no Brasil, os dasiatídeos são representados por apenas três: Dasyatis, Himantura 

e Pteroplatytrygon (SANTOS et al., 2004; SANTOS & CARVALHO, 2004). 

 Dasyatis é o gênero com maior número de espécies não só dentro da família 

Dasyatidae, mas também dentre os Myliobatiformes, e são reconhecidas 39 espécies 

válidas na literatura (SANTOS & CARVALHO, 2004; LAST & WHITE, 2008). Desse 

gênero são encontradas informações publicadas sobre suas relações filogenéticas 

(ROSENBERGER, 2001); sobre a distribuição, habitat e aspectos da biologia da espécie 

D. marmorata (CAPAPÉ & ZAOUALI, 1995) e D. pastinaca (YELDAN et al., 2008); 

biologia e ecologia de D. sabina, D. sayi e D. longus (SAGE et al., 1972; SCHWARTZ 

& DAHLBERG, 1978; SNELSON et al., 1989; VILLAVICENCIO-GARAYZAR, 

1994; JOHNSON & SNELSON, 1996); alimentação, reprodução, distribuição e 

estrutura populacional de D. americana e D. pastinaca (GILLIAM E SULIVAN, 1993; 

HENNINGSEN, 2000; AGUIAR et al., 2009; SAGLAM et al., 2010), e idade e 

crescimento de D. chrysonota e D. pastinaca  e D. pastinaca (COWLEY, 1997; 

ISMEN, 2003). 
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 Têm-se indícios de que Dasyatis é um gênero polifilético e que Dasyatis guttata 

é mais intimamente relacionada, numa classificação cladística, a Dasyatis geijskesi, 

compartilhando ambientes em suas amplitudes de distribuição e algumas características 

externas como rostros relativamente longos e côncavos, corpos finos e longas caudas 

com morfologia da membrana semelhante (ROSENBERGER, 2001).   

A raia D. guttata (Fig. 1.1) é uma espécie demersal, habitante comum de águas 

costeiras sul-americanas e de regiões de estuário (THORSON, 1983). Ocorre desde o 

Golfo do México até a região sul do Brasil (BIGELOW & SCHROEDER, 1953; 

FIGUEIREDO, 1977; MENNI & LESSA, 1998). 

 

                            

Figura 1.1. Espécime macho jovem de Dasyatis guttata capturado na região costeira de 

Caiçara do Norte- RN.  

 

 Não há pesca dirigida para essa espécie, mas há algum interesse comercial pelos 

espécimes capturados incidentalmente desde a Costa Rica até a Venezuela (THORSON, 
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1983). No Brasil também ocorre captura freqüente como fauna acompanhante da pesca 

de arrasto de portas para captura de camarão no Ceará, Maranhão e Rio Grande do 

Norte (MENNI & LESSA, 1998; GADIG et al. 2000; YOKOTA & LESSA, 2006; 

YOKOTA & LESSA, 2007). No litoral de Caiçara do Norte (RN), indivíduos de ambos 

os sexos e de diferentes classes de comprimento de D. guttata, incluindo jovens recém 

nascidos e fêmeas grávidas, são capturados ao longo do ano como pesca acompanhante 

no arrasto de portas, para captura de camarão (YOKOTA & LESSA, 2006).    

 Apesar de estar disponível um volume considerável de informações sobre 

taxonomia, biologia, ecologia e zoogeografia dos Batoidea (MENNI & STEHMANN, 

2000), a biologia das raias ao longo da costa atlântica da América do Sul é pouco 

conhecida em comparação à dos tubarões (MENNI, 1986; MENNI & STHEMANN, 

2000). Além disso, o conhecimento do papel trófico dos elasmobrânquios, em relação 

aos actinopterígios e outros vertebrados marinhos, ainda é restrito (WETHERBEE & 

CORTÉS, 2004). 

 A respeito de D. guttata, estimativas do comprimento de maturidade gonadal e 

de nascimento, aspectos da distribuição e dados sobre a alimentação são descritos por 

THORSON (1983) para águas da Venezuela. No Brasil, são encontradas apenas 

citações sobre áreas de ocorrência (ROSA, 1987; GADIG & ROSA, 1993; QUEIROZ 

et al., 1993; BRITTO & LESSA, 2000; entre outros), bem como dados preliminares 

sobre a dieta (QUEIROZ et al., 1993), dados sobre composição de tamanhos e 

características reprodutivas no litoral do Maranhão (MENNI & LESSA, 1998) e sobre 

identificação de área de berçário em águas do Ceará (FURTADO-NETO & PINTO, 

2002). YOKOTA & LESSA (2007) descrevem alguns aspectos sobre a biologia 

reprodutiva de D. guttata em Caiçara do Norte (RN), onde foi identificada uma área de 

berçário para esta espécie (YOKOTA & LESSA, 2006). 
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Diversos trabalhos descrevem a importância de peixes batóideos para 

comunidades bentônicas, seja por predação ou por distúrbios ao substrato 

(REIDENAUER & THISTLE, 1981; GRAY et al., 1997; CROSS & CURRAN, 2000 e 

2004; EBERT & COWLEY, 2003). Entretanto, o conhecimento sobre a biologia, 

parâmetros populacionais, ecologia e relações tróficas de D. guttata é ainda muito 

limitado, apesar de ser uma espécie freqüente nas capturas como fauna acompanhante 

em pescarias costeiras no Brasil, principalmente na região Nordeste.  

O conhecimento adequado dos sistemas reprodutores e do processo reprodutivo 

em detalhe é um importante fator para auxiliar iniciativas de conservação e manejo em 

elasmobrânquios (PRATT & CASEY, 1990), sendo que a maioria dos modelos de 

manejo pesqueiro se baseia em parâmetros reprodutivos. Por outro lado, o estudo da 

alimentação é parte essencial no processo de identificação do nicho de uma espécie, e 

de fundamental importância para a compreensão das relações tróficas no ambiente em 

que vive (MUTO et al., 2001). 

Além disso, a idade e o crescimento são componentes importantes no estudo da 

dinâmica populacional e da biologia dos peixes de interesse comercial (CAMPANA, 

2001). Todos os métodos de avaliação de mananciais trabalham essencialmente com 

dados de composição de idades (SPARRE & VENEMA, 1997) e a incorporação destes 

parâmetros nos modelos analíticos para a avaliação dos estoques, permite analisar os 

níveis de exploração e desta forma proporcionar pautas de administração e controle para 

um aproveitamento sustentável do recurso (CORTÉS, 1998; CORTÉS, 2000). 

A exploração pesqueira constitui-se a maior ameaça à biodiversidade de 

elasmobrânquios, com o agravante de que na perspectiva mundial o manejo é 

complicado pela falta de informações básicas de grande número de espécies. Dasyatis 

guttata se enquadra nesse contexto, pois, apesar de ser uma raia freqüente nas capturas 
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como fauna acompanhante em pescarias costeiras no Brasil, principalmente na região 

Nordeste, não há estudos sobre idade e crescimento, nem quanto à alimentação e 

mudanças na dieta decorrentes do crescimento ou das variações sazonais. Tais 

estimativas proporcionam a base para a previsão da resiliência das espécies à exploração 

(HOENIG & GRUBER, 1990).  

Além da depleção pela pesca incidental e, nos últimos anos, dirigida, as espécies 

também são ameaçadas por fatores tais como a degradação dos ambientes costeiros 

utilizados como áreas de berçário e pela estratégia de vida da maioria das espécies de 

elasmobrânquios, que as tornam muito frágeis à pesca (CAMHI et al., 1998; STEVENS 

et al., 2000; DULVY et al. 2008). 

Existem numerosos exemplos na literatura a respeito de sobre-explotação ou até 

mesmo eliminação de populações de condríctios pela falta de conhecimento de seus 

parâmetros de história de vida ou por esses parâmetros não serem levados em 

consideração em cenários de manejo (DULVY & FORREST, 2010). A exploração 

indiscriminada de elasmobrânquios no Brasil é agravada pela falta de informações 

básicas sobre as espécies, o que dificulta o desenvolvimento de uma prática de 

conservação e manejo e está contribuindo para o declínio de várias espécies (LESSA et 

al., 1999; SBEEL, 2005).  

Ao se considerar a fragilidade do estoque de elasmobrânquios perante a pesca e 

o atual declínio de diversas populações (STEVENS et al., 2000; BAUM et al., 2003; 

MYERS & WORM, 2003), faz-se necessário o estudo da biologia das espécies, pois 

somente com base em informações biológicas mais detalhadas será possível estimar 

parâmetros populacionais mais robustos e confiáveis a serem utilizados em modelos de 

conservação e manejo de estoques (CORTÉS, 2004). Dentre os dados das espécies 

necessários para um modelo de manejo está incluída também a identificação dos 
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habitats críticos em diferentes estágios de vida, incluindo áreas de berçário, de 

reprodução e de alimentação (CARRIER & PRATT, 1998; CAMHI et al., 1998) 

Dasyatis guttata está citada na lista vermelha de espécies ameaçadas como uma 

espécie que apresenta dados deficientes para que seja avaliado, com precisão, seu estado 

de conservação (ROSA & FURTADO, 2004). Para tal avaliação, é necessário o 

monitoramento da pesca artesanal e a proteção de áreas de reprodução e berçário, além 

de estudos sobre biologia, ecologia e dinâmica populacional. 

A região de Caiçara do Norte se trata de uma área de berçário (YOKOTA & 

LESSA, 2006), e existem evidências de que o ciclo reprodutivo de D. guttata é supra-

anual (YOKOTA & LESSA, 2007) e, portanto, a região costeira de Caiçara do Norte 

pode ser uma área onde a espécie passaria todo seu ciclo de vida. Sendo assim, o 

conhecimento dos parâmetros biológicos básicos da espécie se torna relevante e 

confirmaria a hipótese aqui levantada. 

A partir do conhecimento acumulado sobre a espécie, nota-se que ainda há 

lacunas a serem preenchidas. Deste modo, o objetivo do presente estudo é investigar a 

biologia reprodutiva, a dieta e a estratégia alimentar, a estrutura etária da população e os 

padrões de crescimento de D. guttata na região de Caiçara do Norte. 

A principal hipótese a ser testada refere-se à região costeira de Caiçara do Norte: 

seria esta uma área ocupada pela espécie D. guttata, durante todo seu ciclo de vida?  

 

1.1 Objetivos específicos 

 Fornecer informações sobre o ciclo de vida e em especial o ciclo reprodutivo 

de Dasyatis guttata, estimando os parâmetros das variáveis: tamanho de 

maturidade gonadal para ambos os sexos, tamanho de nascimento, 

fecundidade, e proporções sexuais nas diferentes idades; 
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– Caracterizar a dieta, a partir da análise dos conteúdos estomacais e 

identificar variações na alimentação em relação ao tamanho, sexo e época do 

ano, com a finalidade de produzir conhecimento sobre a ecologia trófica de 

D. guttata; 

 Estimar a idade dos espécimes, os parâmetros de crescimento para avaliar o 

ciclo de vida, e a idade de maturidade para a espécie. 

 

1.2 Área de Estudo 

 Caiçara do Norte está localizada a 150 km a noroeste de Natal, situando-se a 

oeste do Cabo do Calcanhar, nas coordenadas de 5
o
 04‟ S e 36º 03‟ N (Fig. 1.2). A 

média de precipitação anual é de 1200 a 1500 mm (INMET, 2010), com um período 

mais seco que dura geralmente de 6 a 7 meses (setembro a fevereiro), e um período 

chuvoso (março a agosto) (RAO et al. 1993; INMET, 2010). 

 

Figura 1.2. Mapa com a localização da região de Caiçara do Norte – RN (modificado 

de Brasil em Relevo - EMBRAPA; http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br). 
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 O litoral se caracteriza por uma zona de praia aberta, de águas rasas e túrbidas 

(Fig. 1.3). A cerca de 1 km da costa existe um canal com sedimento areno-argiloso, com 

média de 6 metros de profundidade, e a 2 km do litoral localizam-se bancos de areia 

com profundidade variando entre 3 e 5 m. 

              

Figura 1.3. Vista a oeste (a) e a leste (b) da praia de Caiçara do Norte – RN. 

 



 10 

 

A região apresenta planícies costeiras muito estreitas e está sob influência da 

Corrente Norte do Brasil, que se desloca no sentido leste-oeste (PETERSON & 

STRAMMA, 1991). Ventos alísios de sudeste são dominantes e ocorrem praticamente 

durante o ano todo, com velocidades de 5,5 a 8,5 m.s
-1

 (Leão & Domingues, 2000). 

Correntes, ondas e sedimentos se deslocam de leste para oeste (MELO, 1993). Além 

disso, como o rio mais próximo é o Rio Açu, localizado 70 km a oeste, sua vazante não 

influi nas condições ambientais marinhas de Caiçara do Norte. 

As médias de temperatura da água na área não variam muito de 26 a 27°C da 

superfície até 75 m de profundidade (WORLD OCEAN ATLAS, 2009), porém, a 

salinidade apresenta valores ligeiramente menores nos períodos chamados de outono e 

inverno (Fig. 1.4)(WORLD OCEAN ATLAS, 2009), que coincidem com a época de 

pluviosidade mais intensa na região (INMET, 2010). Já nos períodos denominados de 

primavera e verão, a média de salinidade apresenta maiores valores (Fig. 1.4), 

coincidindo com a época seca ou de baixa pluviosidade na região (INMET, 2010). Além 

disso, sabe-se que variações na salinidade são pequenas nas proximidades da quebra da 

plataforma dessa região, com valores típicos de 36 a 37 (CASTRO & MIRANDA, 

1998). 
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Figura 1.4. Variação mensal da salinidade média (+ d.p) entre a superfície e 10 m de 

profundidade nas águas da costa de Caiçara do Norte – RN (World Ocean Atlas, 2009). 

 

O padrão de incidência de luz solar na costa de Caiçara do Norte, em média 

mensal do número de horas diárias, também está diretamente relacionado aos períodos 

de seca e chuva. Apesar da duração do dia, em número de horas, não variar muito 

durante o ano, ocorre uma maior incidência de luz de setembro a fevereiro que é a época 

de baixa pluviosidade (INMET, 2010), e o período de menor incidência de luz ocorre na 

estação de mais chuvosa entre março e agosto (Fig. 1.5)(NEW LOCCLIM, FAO, 2006; 

SUN TIMES, 2008; INMET, 2010). Desta forma, a fração de luz, que realmente atinge 

as águas costeiras da região de Caiçara do Norte, é menor no período chuvoso, o que 

pode estar relacionado à maior quantidade de nuvens que se mantêm por mais tempo na 

área estudada durante esse período, e conseqüentemente impedem a total penetração dos 

raios solares. 
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Figura 1.5. Relação entre os meses de ano e a duração do dia em número de horas, a 

fração de luz que realmente atinge a região em porcentagem e o número de horas de luz 

do sol que atinge a região de Caiçara do Norte-RN. Fonte: New LocClim, FAO 2006. 

 

 No litoral norte do Rio Grande do Norte, onde está localizada a cidade de 

Caiçara do Norte, a largura da plataforma continental alcança um máximo de 43 km, 

com variação de profundidades de 40 a 60 m na altura da quebra da plataforma 

continental (GOMES & VITAL, 2010). A plataforma pode ser dividida em plataforma 

interna (até a isóbata de 15m de profundidade), média (entre isóbatas de 15 e 25 m) e 

externa (entre isóbatas de 25 e 40 m), onde se encontram feições submarinas como 

dunas subaquáticas e campos de dunas longitudinais na plataforma interna, dunas 

transversais na plataforma média, rochas praiais e corpo arenoso marinho raso isolado 

(GOMES & VITAL, 2010).           

O sedimento que recobre o fundo é composto por areia e argila na plataforma 

interna, areia com material biogênico, como carapaças e conchas, na plataforma média e 

cascalhos com material biogênico na plataforma externa (TABOSA, 2006). 

Caiçara do Norte é tradicional na atividade pesqueira do estado do Rio Grande 

do Norte, e está entre os cinco maiores municípios, dos 25 produtores de pescado 

marinho e estuarino. O bom rendimento pesqueiro é reflexo não só da frota artesanal, 
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considerada a maior do nordeste, mas também da alta produtividade biológica da região 

(IBAMA, 2002).  

A frota pesqueira de Caiçara do Norte é composta por cerca de 240 

embarcações, incluindo botes a motor e a vela (6 a 12 m), paquetes (4,5 m), jangadas e 

canoas, que empregam diferentes tipos de arte de pesca e operam em uma larga 

amplitude de profundidade. Os elasmobrânquios capturados por essa frota são 

considerados fauna acompanhante das redes de arrasto, de espera e linhas de mão, e 

espécies alvo da pesca com espinhel. 

 

   

1.3 Material e Métodos de coleta e tomada de dados biológicos gerais 

 
 A amostragem foi realizada em Caiçara do Norte - RN, do mês de agosto de 

2007 a julho de 2008, com periodicidade mensal. A coleta consistiu do 

acompanhamento dos lances de arrasto de praia e de portas, pelo desembarque dos 

pescadores de linha de mão, e através da pesca realizada com pequenos espinhéis com 

cerca de 20 anzóis. A partir de junho de 2008, também foi acompanhada a pesca feita 

com espinhel de fundo de 100 anzóis (Tabela 1.1). 

 O arrasto de praia ocorreu em todos os meses do ano e foi realizado a uma 

profundidade de 2 a 3 metros.  A pesca com linha de mão ocorreu principalmente em 

áreas próximas ao canal de fundo de lama a mais de 1 km da costa, a uma profundidade 

de 6 a 10 metros. A pesca com espinhel menor, de 20 anzóis, foi realizada durante todos 

os meses do ano a uma profundidade de 3 a 4 metros. A partir de julho de 2008 também 

foi acompanhada a pesca que utilizava espinhel de cerca de 100 anzóis, a uma 

profundidade semelhante de 3 a 4 metros. 
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Tabela 1.1. Número de lances de arrasto acompanhados, número de lances de pesca 

com espinhel e número de desembarque de pesca com linha de mão acompanhados por 

mês de coleta na região costeira de Caiçara do Norte – RN. 

Mês total

Aparato de Pesca jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Arrasto de praia 3 2 2 20 70 80 50 35 10 40 40 5 357

Arrasto de portas 20 10 25 5 0 0 1 0 0 0 0 0 61

Espinihel 20 anzóis 2 1 0 0 0 2 0 3 0 4 0 2 14

Espinhel 100 anzóis 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8

Linha de mão 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 1 9  

   

 Dos machos capturados, foram registrados o peso total (PT, g), a largura do disco 

(LD, cm), o peso do fígado (PF, g), o peso da gônada (PG, g), o estado de mineralização 

(flexível ou rígido) e o comprimento do clásper (pterigopódio) (cm) desde sua inserção 

até a extremidade distal. Das fêmeas foram registrados o peso total (PT, g), a largura do 

disco (cm), o peso da gônada (PG, g), a largura da glândula oviducal (cm), largura do 

útero (cm), diâmetro (cm) e cor do maior folículo ovariano, e a presença ou ausência de 

ovos e/ou embriões nos úteros. O teste Chi Quadrado foi usado para verificar se havia 

diferença significativa entre as proporções de machos e fêmeas nas amostras. 

 Foram coletados exemplares testemunho (“vouchers”) dos dois sexos de D. guttata, 

que foram depositados na coleção ictiológica do Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (MZUSP) com os seguintes números de registro: MZUSP 109187, ♂ LD = 

15,8 cm (neonato); MZUSP 109188, ♂ LD = 26,5 cm; MZUSP 109189, ♂ LD = 22,5 

cm; MZUSP 109190, ♀ LD = 12,7 cm (neonato); MZUSP 109191, ♂ LD = 29,5 cm; 

MZUSP 109192, ♂ LD = 38,0 cm; MZUSP 109193, ♀ LD = 18,5 cm e MZUSP 

109194, ♂ LD = 19,5 cm. 
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2.1 Material e métodos 

 

Para identificação da maturidade gonadal nos machos foi considerado o tamanho 

e a rigidez do clásper, o grau de desenvolvimento dos testículos e ductos espermáticos, 

e a presença de conteúdo nas vesículas seminais. O teste t de Student foi utilizado para 

testar diferenças entre o peso dos testículos direito e esquerdo, e verificar sua pariedade 

funcional (STATSOFT, 2007
1
). As fêmeas foram consideradas adultas pela presença de 

ovos ou embriões nos úteros, além da presença de folículos ovarianos vitelogênicos, a 

morfologia dos úteros, a presença de trofonemas, ou seja, modificações da mucosa 

uterina para produção de substância nutritiva, o “leite uterino” e a largura e 

desenvolvimento da glândula oviducal. 

 Os espécimes foram separados por estágios de maturidade segundo critérios 

modificados de SNELSON et al. (1988), como: neonatos; jovens imaturos; indivíduos 

em maturação e indivíduos adultos. Foram considerados neonatos os espécimes com 

cicatriz umbilical ventral, referente ao local onde o cordão do saco vitelínico se liga o 

ventre, e com resquício de vitelo interno. 

Para o propósito de estimar o tamanho de primeira maturação (largura do disco) 

(LD50), ou mais especificamente, a largura do disco em que 50% dos indivíduos estão 

maduros, os espécimes foram agrupados em imaturos e maduros e foi utilizada a 

equação da curva logística para cada um dos sexos separadamente para o ajuste dos 

dados. A partir dos parâmetros da equação do modelo, LD50 é dado por -a/b (MOLLET 

et al., 2000).   

As fecundidades ovarianas e uterinas foram estimadas pelo número de folículos 

maduros vitelogênicos no ovário e o número de ovos ou embriões nos úteros, 

                                                 
1
 A menção da marca não significa indicação ou recomendação de uso. 
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respectivamente. Dos embriões encontrados foi observado o grau de desenvolvimento e 

registrados sexo, peso total (PT em g) e largura do disco (LD em cm). 

As relações gonadossomática (RGS) e hepatossomática (RHS) dos indivíduos 

adultos foram calculadas através das fórmulas:  

RGS = (PG/PT)x100 e RHS = (PF/PT)x100, 

sendo PG o peso gonadal, PT o peso total dos indivíduos e PF o peso dos fígados. 

 Comparações de RHS, RGS e diâmetro do maior folículo ovariano ao longo dos 

meses do ano foram feitas usando o teste Kruskal-Wallis e teste a posteriori Bonferroni 

(STATSOFT, 2007). Como alternativa não paramétrica para o teste t foi utilizado o 

teste Wald-Wolfowitz runs para verificar possíveis diferenças entre as larguras de disco 

de embriões e neonatos (STATSOFT, 2007). 

 Variações sazonais da RGS e RHS, juntamente com a condição dos folículos 

ovarianos, presença ou ausência de ovos e embriões nos úteros e ocorrência de 

neonatos, foram utilizadas para caracterizar o período reprodutivo de D. guttata na área 

estudada.  

 Além disso, foram feitos dezessete esfregaços e preparações permanentes com 

cortes de nove glândulas oviducais de fêmeas adultas, durante o período de 

amostragem, para verificar a presença de espermatozóides armazenados nas mesmas. 

Para os cortes, foi utilizada a rotina de preparo descrita em VAZZOLER (1996). A 

presença de espermatozóides pode ser entendida como indício de cópula recente das 

raias no período amostrado ou como local para a estocagem de espermatozóides na 

glândula. As lâminas, com os esfregaços e com dos cortes, foram coradas com o 

método de Hematoxilina-Eosina. 
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Para a estimativa da relação trófica entre mãe e embrião, foi calculado o balanço 

químico de desenvolvimento (BQD) (CAPAPÉ & ZAOUALI, 1995), sendo:  

BQD = PTMem / PTMov, 

em que PTMem é o peso total médio dos embriões a termo e PTMov o peso médio dos 

ovos uterinos ou folículos maduros. 

Para que se pudesse utilizar testes estatísticos paramétricos ou não-paramétricos, 

a normalidade e homogeneidade da variância das variáveis foram testadas, 

respectivamente, pelos testes Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors e de Levene 

(SATATSOFT, 2007). O nível de significância considerado em todos os casos foi 0,05.  

 

 

2.2 Resultados 

 

A arte de pesca que mais capturou D. guttata nos meses de setembro de 2007 a 

julho de 2008 foi o arrasto de praia (Tabela 2.1). Espécimes adultos foram capturados 

com espinhel de fundo, esporadicamente com o arrasto de praia ou com linha de mão e 

no arrasto de portas (em janeiro, fevereiro março e abril de 2008). 

A Figura 2.1 mostra a distribuição mensal de freqüência de ocorrência de D. 

guttata por classe de comprimento. A amplitude de largura de disco (LD), de janeiro a 

dezembro, variou de 12,7 a 88,5 cm entre as fêmeas e de 12,7 a 57 cm para machos. O 

peso variou de 62,2 g a 22.000 g nas fêmeas e de 23,11 g a 5.750 g nos machos. Em 

todos os meses a predominância foi de indivíduos jovens (Fig. 2.1), com capturas por 

arte de pesca agrupadas, mas adultos reprodutivos ocorreram durante todo ano na área 

amostrada. 
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Tabela 2.1. Número de espécimes machos e fêmeas, adultos e  jovens de Dasyatis guttata capturados por mês de coleta e pelo tipo de 

aparato de pesca, na região costeira de Caiçara do Norte – RN.        

                        
Aparatos de Pesca

Mês

Arrasto de praia Arrasto de portas Espinihel 20 anzóis Espinhel 100 anzóis Linha de mão

♂          -         ♀ ♂          -         ♀ ♂          -         ♀ ♂          -         ♀ ♂          -         ♀ 

  A       J            A       J   A       J            A       J    A       J           A       J    A       J           A       J    A       J           A       J

jan   0        1            0       0   0       15           0       12    1        0            2       0    0        0            0       0    0        0            0       0

fev   0        0            0       1   2       7             0       9    0        0            1       0    0        0            0       0    0        0            0       0

mar   1        2            1       3   0       15           0       7    0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0

abr   1        6            0       5   0        4            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0

mai   0       65           0      39   2        0            3       0    0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            1       0

jun   2       46           0      50   0        0            0       0    0        0            2       0    0        0            0       0    1        0            3       0

jul   5       19           3       17   0        0            0       0    0        0            0       0   11       0           11      0    0        0            0       0

ago   0       34           0       47   0        0            0       0    0        0            5       0    0        0            0       0    0        0            0       0

set   0       17           0       3   0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0    1        0            0       0

out   0       19           0       8   0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            5       0

nov   0       13           0      14   0        0            0       0    0        0            0       0    0        0            0       0    2        0            3       0

dez   0        3            0       5   0        0            0       0    0        0            1       0    0        0            0       0    0        0            1       0

total   9      225          4     192   4       41            3      28    1        0           11      0   11       0           11      0    4        0           13      0  
 

 J = indivíduos jovens; A = indivíduos adultos.  
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Figura 2.1. Distribuição de freqüência de ocorrência dos espécimes de Dasyatis guttata 

por classe de largura de disco (LD), nos meses de agosto de 2007 a julho de 2008, na 

região costeira de Caiçara do Norte - RN. 
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 Um total de 278 machos foi analisado. Clásperes flexíveis foram encontrados em 

indivíduos com largura de disco (LD) de até 40 cm, e foram classificados como 

imaturos (Fig. 2.2). Indivíduos com comprimento do clásper de 2,9 cm (LD =37 cm) até 

4 cm (LD = 40) apresentavam apenas início de enrijecimento. O menor indivíduo com 

clásper rígido tinha largura de disco de 46,5 cm e a partir desse comprimento todos os 

indivíduos eram adultos com clásper rígido (Fig.2.2).  
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Figura 2.2. Relação entre a largura do disco e o comprimento do clásper em machos 

imaturos (com clásper flexível) e maduros (com clásper rígido) de Dasyatis guttata da 

região costeira de Caiçara do Norte -RN. 

 

Ambos os testículos são funcionais e não houve diferença significativa entre os 

pesos do esquerdo e direito (t=-0,9; gl=43; p=0,37). Todos os espécimes machos adultos 

tinham testículos com lóbulos visíveis e produção de esperma. Os machos adultos só 

não ocorreram nos meses de agosto, outubro e dezembro, e também se caracterizavam 

por apresentar esperma armazenado na vesícula seminal. Através dos esfregaços feitos 

de material colhido na região anterior do ducto seminífero (epidídimo) (Fig. 2.3 a) e da 

vesícula seminal (Fig. 2.3 b), foi possível caracterizar a morfologia e conformação dos 
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espermatozóides, com intuito de poder identificá-los nas glândulas oviducais das fêmeas 

como indício de cópula recente. Com o uso de um microscópio de luz, pôde-se observar 

que os espermatozóides de D. guttata têm uma cabeça helicoidal tão longa quanto seu 

flagelo na porção distal da célula, e aparentemente apresentam um alargamento na 

região do acrossomo (Fig. 2.3 a e b). 

 

 

Figura 2.3. Esfregaço do esperma do epidídimo (a) e da vesícula seminal (b) de machos 

adultos de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN (aumento 

1000x). Coloração: Hematoxilina-eosina. 

 

 No epidídimo os espermatozóides se encontram isolados e dispersos e na 

vesícula seminal encontram-se em massas não encapsuladas (espermatozeugmata). 

Através do ajuste da curva logística, que relacionou a proporção de indivíduos 

maduros e a largura de disco (Fig. 2.4), foi estimado para os machos de D. guttata um 

LD50 de 43,5 cm, o que corresponde a 75,8% da máxima largura de disco (LD) 

observada. 
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PLDi=exp(-100,73+(2,33)*LDi)/(1+exp(-100,73+(2,33)*LDi))
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Figura 2.4. Relação entre a proporção de indivíduos maduros e a largura do disco (cm) 

em machos de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte - RN. 

 

 Um total de 255 fêmeas foi analisado e não houve diferença significativa entre o 

número de machos e fêmeas na amostra (χ
2
 = 0,992; p=0,32). 

Fêmeas de D. guttata apresentaram apenas o ovário esquerdo como funcional, e 

essas gônadas cresceram em duas fases (Fig. 2.5). No primeiro momento, o peso do 

ovário cresceu lentamente em elação à largura do disco (LD), com valores entre 0,05 e 

7,9 g, com folículos pequenos e esbranquiçados em fêmeas imaturas, com largura de 

disco (LD) de 15,5 a 42 cm (média=1,6 cm; dp=2,2). A partir da largura de disco de 

56,2 cm, observa-se uma fase de crescimento abrupto, com folículos amarelos 

vitelogênicos em ovários de 11,8 a 77,8 g (média=20,8 g; dp=13,6). 
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A glândula oviducal só foi visível em espécimes maiores que 37 cm de largura 

de disco (LD), sendo que até esse tamanho as glândulas eram indiferenciadas. A largura 

das glândulas oviducais variou de 0,26 a 1,96 cm (média=1,3; dp=0,37), e parece 

permanecer com tamanho constante nas fêmeas adultas reprodutivas (média=1,4; 

dp=0,2). 
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Figura 2.5. Relação entre a largura do disco e o peso do ovário de Dasyatis guttata da 

região costeira de Caiçara do Norte - RN.    

   

Através dos parâmetros da equação da curva logística ajustada à relação entre a 

proporção de indivíduos maduros e a largura do disco das fêmeas de D. guttata (Fig. 

2.6), foi obtido um LD50 de 51,3 cm, o que corresponde a 58% da máxima largura de 

disco (LD) encontrada. 
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PLDi=exp(-50,82+(0,99)*LDi)/(1+exp(-50,82+(0,99)*LDi))

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Largura do Disco (cm)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

P
ro

p
o

rç
ão

 M
ad

u
ro

s 
(%

)

 

Figura 2.6. Relação entre a proporção de indivíduos maduros e a largura do disco (cm) 

em espécimes fêmeas de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte - RN. 

 

Fêmeas grávidas com embriões em estágios intermediários de desenvolvimento 

ocorreram ao longo do ano de coleta, exceto nos meses de setembro e outubro de 2007, 

e fevereiro e abril de 2008. Entretanto, no mês de outubro de 2007 e também novembro 

de 2007 e junho de 2008, foram capturadas fêmeas recém paridas ou abortadas. Fêmeas 

grávidas com embriões a termo e fêmeas com ovos uterinos ocorreram nos meses de 

julho e agosto de 2007 (Tabela 2.2). 

Ao longo de todo o ano de coleta também foram capturadas fêmeas adultas 

reprodutivas, com exceção dos meses de setembro de 2007 e abril de 2008 (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2. Ocorrência de fêmeas de Dasyatis guttata grávidas, paridas ou abortadas, 

com embriões a termo e com ovos uterinos por meses do ano, na região costeira de 

Caiçara do Norte – RN, entre agosto de 2007 e julho de 2008.  

Mês

Fêmeas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

adultas reprodutivas X X X X X X X X X X

grávidas X X X X X X X X

paridas / abortadas X X

com embriões a termo X X

com ovos uterinos X X
 

 

Espécimes neonatos, com cicatriz no ventre e resquício de vitelo interno (Fig. 

2.7), ocorreram durante todo o ano com exceção dos meses de setembro, outubro e 

dezembro. O tamanho dos neonatos variou de 12,7 a 17 cm de largura de disco, e essa 

amplitude de largura de disco corrobora os resultados de amplitude de largura do disco 

de embriões a termo que variou de 11,9 a 16,8 cm.  

                      

Figura 2.7. Espécime de Dasyatis guttata neonato, com detalhe do vitelo interno (seta). 
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Não houve diferença significativa entre as médias de largura de disco de 

neonatos e embriões a termo (Z=-1,13; p=0,26). Também não houve diferença 

significativa na largura de disco dos neonatos capturados durante o ano (H(8,39)=15,06, 

p=0,51) (Fig. 2.8). Embriões considerados a termo ocorreram apenas nos meses de 

agosto de 2007 e janeiro e julho de 2008 (Fig. 2.9). Os menores embriões ocorreram no 

mês de junho e os maiores no mês de agosto (Fig. 2.9). 
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Figura 2.8. Distribuição de largura do disco de neonatos de Dasyatis guttata por mês de 

coleta na região costeira de Caiçara do Norte - RN (ep= erro padrão; dp= desvio 

padrão). 
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Figura 2.9. Distribuição de largura do disco de embriões de Dasyatis guttata por mês 

de coleta (ep= erro padrão; dp= desvio padrão) na região costeira de Caiçara do Norte-

RN.  

 

 Os valores da relação gonadossomática (RGS), tanto dos machos quanto das 

fêmeas, não apresentaram diferença significativa entre os meses de coleta (Machos: 

H(9,26)=16,91; p=0,5; Fêmeas: H(9,46)=7,28; p=0,61) (Fig. 2.10a,b). Porém observa-se 

maiores valores de RGS de julho a fevereiro e menores valores de março a junho para 

os machos. Nas fêmeas, os maiores valores médios de RGS ocorreram nos meses de 

julho-agosto de 2007 e fevereiro de 2008.  

Considerando-se os machos, a relação hepatossomática (RHS) não apresentou 

diferença significativa entre os meses do ano (Machos: H(9,30)=17,03; p=0,05), mas com 

maiores valores de dezembro a fevereiro (Fig. 2.11a). Mas nas fêmeas essa diferença foi 

observada (Fêmeas: H(9,39)=18,24; p=0,03) e comparações a posteriori indicaram 

significância nas diferenças entre os meses de outubro e novembro (p=0,04). Os 

maiores valores de RHS para as fêmeas foram observados de novembro a março, com 

diminuição de abril até outubro (Fig. 11b). 
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Figura 2.10. Relação gonadossomática (RGS) mensal de machos (a) e fêmeas (b) de 

Dasyatis guttata na região costeira de Caiçara do Norte - RN (ep = erro padrão; dp = 

desvio padrão). Números indicam quantidade de indivíduos analisados por mês. 
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 Figura 2.11. Relação hepatossomática (RHS) mensal de machos (a) e fêmeas (b) de 

Dasyatis guttata em Caiçara do Norte - RN (ep= erro padrão; dp= desvio padrão). 

Números indicam quantidade de indivíduos analisados por mês.  
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 Fêmeas adultas com folículos ovarianos vitelogênicos ocorreram durante todo o 

ano de coleta e o diâmetro do maior folículo (média=1,50 cm; dp=0,72) variou 

significativamente entre os meses (H(10,56)=20,71; p=0,02). Os maiores folículos 

registrados ocorreram entre os meses de outubro de 2007 e julho de 2008, e o menor 

diâmetro de folículo ovariano foi registrado no mês de abril (Fig. 2.12). Através de 

comparações a posteriori, foi observada diferença significativa no diâmetro do maior 

folículo entre os meses de abril e julho de 2008 (p = 0,01) e entre os meses de abril de 

2008 e outubro de 2007 (p = 0,03). 
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Figura 2.12. Relação entre o diâmetro do maior folículo ovariano das fêmeas adultas de 

Dasyatis guttata e os meses do ano na região costeira de Caiçara do Norte - RN (ep = 

erro padrão; dp = desvio padrão). Valores acima dos pontos correspondem ao número 

de espécimes utilizados na presente análise. 

 

 A fecundidade uterina teve média de 2 embriões (n=19; dp=0,5). O fato das 

fêmeas com embriões a termo apresentarem folículos vitelogênicos maduros sugere que 
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a fecundação ocorre subseqüentemente ao parto. A média da fecundidade ovariana nas 

fêmeas adultas reprodutivas e nas grávidas, com folículos maduros vitelogênicos, foi 4 

(n=30, dp=1,8).  

Foi observado que os trofonemas nos úteros de fêmeas grávidas aumentam de 

tamanho nos estágios mais avançados de gravidez, e a produção de “leite-uterino” 

também aumenta com o decorrer do desenvolvimento dos embriões (Fig. 2.13). 

     

Figura 2.13. Útero de uma fêmea de Dasyatis guttata, capturada na região costeira de 

Caiçara do Norte – RN, em estágio inicial de gravidez (a) com trofonemas curtos e 

pouco “leite uterino” e presença ovos (setas); e outra fêmea em estágio avançado de 

gravidez (b e c) com trofonemas longos e abundante “leite uterino”. 
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Em duas fêmeas, uma no mês de junho de 2008 com largura de disco (LD) de 75 

cm (Fig. 2.14a) e outra no mês de julho com largura de disco de 61 cm (Fig. 2.14b), 

foram encontrados espermatozóides no esfregaço das glândulas oviducais. Essas fêmeas 

tinham ovário com 2 folículos maiores e maduros com aproximadamente 3,5 cm de 

diâmetro, e na fêmea de junho foram observadas marcas de abrasão na lateral inferior 

do disco, que indicam possíveis marcas de mordidas que os machos realizam para se 

prenderem às fêmeas durante a cópula (Fig. 2.15).  

Nenhum espermatozóide foi encontrado nos cortes histológicos das glândulas 

oviducais de fêmeas adultas reprodutivas. O diâmetro de ovos uterinos, encontrados em 

4 fêmeas grávidas, variou de 2,5 a 3 cm e o peso de 2,6 a 4,0 g. O balanço químico do 

desenvolvimento (BQD) foi 15,5. 

 

    

Figura 2.14. Espermatozóides nos esfregaços de glândula oviducal de fêmeas de 

Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN, nos meses de junho (a) e 

julho de 2008 (aumento 1000x). Coloração: Hematoxilina-eosina. 
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Figura 2.15. Marcas de abrasões em fêmea de Dasyatis guttata, da região costeira de 

Caiçara do Norte - RN, causadas por mordidas de machos durante a cópula. 

 

 As raias adultas apresentaram dimorfismo sexual na dentição, com dentes 

pontiagudos caniniformes nos machos, utilizados provavelmente durante a cópula para 

se prenderem às fêmeas que apresentam, por outro lado, apenas dentes molariformes 

(Fig. 2.16). Os machos adultos apresentaram esse tipo de dentição durante todo o 

período amostrado. 

 

 

Figura 2.16. Detalhes das maxilas inferiores das arcadas dentárias de uma fêmea adulta 

reprodutiva (a) e de um macho adulto reprodutivo (b) de Dasyatis guttata da região 

costeira de Caiçara do Norte - RN. 
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2. 3 Discussão 

 Espécimes menores e jovens dominaram a distribuição de freqüência de largura 

de disco de Dasyatis guttata nas amostras, e isso porque a maior parte das capturas foi 

proveniente do arrasto de praia que capturou preferencialmente indivíduos jovens. 

 A abundante presença de indivíduos jovens e neonatos na área estudada 

corrobora, inclusive, o fato de que a espécie D. guttata utiliza a área estudada como 

berçário (YOKOTA & LESSA, 2006). A pesar de terem sido capturados em menor 

número, os indivíduos adultos ocorreram durante grande parte do ano e utilizam as áreas 

mais rasas da costa para outros fins além da reprodução, como a busca por alimento nas 

proximidades da costa.  

 Indivíduos em fase de maturação gonadal não foram comuns nas capturas, mas 

isso se deve provavelmente às diferenças na seletividade dos aparatos de pesca 

utilizados na área de ocorrência da espécie. Exemplares maiores e adultos raramente 

foram capturados pelo arrasto de praia que capturou preferencialmente jovens, 

indivíduos menores, que parecem ser mais vulneráveis a esta modalidade de pesca. Com 

a pesca de espinhel de fundo, pesca que mais capturou adultos, os jovens e subadultos 

foram ausentes. Essa diferença na razão das capturas foi observada para a espécie 

Rhynchobatus djiddensis na região norte da Austrália (STOBUTZKI et al. 2002) e para 

as espécies Dasyatis zugei e Pteroplatytrygon violacea no leste da Indonésia (WHITE 

& DHARMADI, 2007) onde os espinhéis e redes de deriva utilizados  como aparato de 

pesca na captura de P. violacea era impróprio para capturar indivíduos pequenos. Como 

no presente estudo, seria improvável capturar raias jovens menores e as subadultas com 

o espinhel de fundo. Isso, provavelmente, por causa do tamanho do anzol e da isca. 

 Em D. guttata, foi observado o dimorfismo sexual no tamanho dos indivíduos 

adultos, com as fêmeas atingindo maior tamanho do que os machos, o que já foi descrito 
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para a espécie (THORSON, 1983; YOKOTA & LESSA, 2007) e parece ser comum 

para outros elasmobrânquios (LAST & STEVENS, 1994), em especial os da família 

Dasyatidae como Dasyatis sayi (Snelson et al., 1989), Dasyatis centroura (CAPAPÉ, 

1993), Dasyatis (Pastinachus) sephen e Dasyatis uarnack (RAJE, 2003), Dasyatis 

marianae (YOKOTA & LESSA, 2007), Dasyatis zugei (WHITE & DHARMADI, 

2007), Dasyatis dipterura (SMITH et al. 2007), Dasyatis chrysonota (EBERT & 

COWLEY, 2009), mas também raias de outras famílias como Gymnura micrura 

(YOKOTA & LESSA, 2007), Gymnura australis (JACOBSEN et al., 2009), 

Rhinoptera bonasus (NEER & THOMPSON, 2005). 

 Além de ficarem maiores, as fêmeas de D. guttata também atingem a maturidade 

gonadal com tamanhos superiores aos machos, mas com idade semelhante, de cerca de 

cinco anos (dados de idade e crescimento no presente estudo). Para D. chrysonota, em 

águas ao sul da África, o comprimento de primeira maturidade gonadal é alcançado 

pelas fêmeas com uma diferença de idade que correspondeu a aproximadamente três 

anos em relação aos machos (EBERT & COWLEY, 2009). Essa diferença de três anos 

entre machos e fêmeas também foi descrita para D. dipterura na costa do Pacífico no 

México (SMITH et al. 2007). São descritos para Caiçara do Norte, dados sobre a 

reprodução de D. guttata (YOKOTA & LESSA, 2007) onde também é sugerido o 

mesmo tipo de diferença de tamanho entre machos e fêmeas. 

 A estimativa da primeira maturação gonadal para machos e fêmeas, que foi 

respectivamente 75,8% e 58% dá máxima largura de disco (LD) encontrada, é similar à 

descrita para outras espécies de raias e tubarões (FRISK, et al. 2001). A raia D. 

chrysonota alcança a maturidade com 73,4% da máxima largura de disco para machos e 

70,3% da máxima largura de disco para fêmeas (EBERT & COWLEY, 2009). Da 

mesma forma, para Myliobatis californica na costa da Califórnia machos atingem 
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primeira maturidade com 70% do máximo valor de largura de disco (LD) encontrado e 

com 2-3 anos de idade, e as fêmeas com 56% da máxima largura de disco e 5-6 anos de 

idade (MARTIN, & CAILLIET, 1988). 

Em águas da Costa Rica, Colômbia e Venezuela é descrito que os machos de D. 

guttata atingem maturidade com largura de disco (LD) maior que 45 cm e as fêmeas 

com largura de disco maior do que 55 cm (THORSON, 1983), estimativas estas, 

semelhantes às encontradas no presente estudo. MENNI & LESSA (1998) citam 

tamanho aproximado de maturação como 51,5 cm de largura de disco apenas para 

machos, no litoral do Maranhão.  

 A diferença nos tamanhos entre os sexos de D. guttata, com fêmeas 

apresentando maiores larguras de disco do que os machos, se reflete no tamanho da 

maturidade para essa espécie, ao passo que em raias da família Rajidae, que não têm 

essa discrepância no tamanho entre machos e fêmeas, atingem a maturidade com 

tamanhos equivalentes e com porcentagem do maior comprimento mais próximo ao 

encontrado para as fêmeas de D. guttata (entre 70 e 80% do maior comprimento) 

(EBERT, 2005; ODDONE et al. 2007; ESTALLES et al., 2008).  

Os resultados obtidos de largura de disco na maturação para D. sayi em lagunas 

da Flórida estimados em 50-54 cm para fêmeas e 30-36 cm para machos assim como a 

máxima largura de disco (LD) encontrada de 73 cm e 52 cm para fêmeas e machos, 

respectivamente (SNELSON et al., 1989), foram semelhantes aos encontrados para D. 

gutatta em Caiçara do Norte. Outras semelhanças aos dados de D. guttata, é que D. sayi 

apresenta tamanhos de nascimento entre 15 e 17 cm de largura de disco e ciclo 

reprodutivo anual com prole por fêmea de 1 a 6 neonatos que nascem em meados de 

maio na primavera (SNELSON et al., 1989). Porém, nesse estudo citado, as condições 

climáticas foram diferentes às da região de Caiçara do Norte, com amplitude de 



 38 

 

temperatura e salinidade muito maiores (SNELSON et al., 1989), apesar da 

produtividade ser provavelmente alta na área por se tratar de uma área de estuário, o que 

se assemelharia a uma região de clima tropical como Caiçara do Norte.  

 A vitelogênese em D. guttata é simultânea à gravidez, pois fêmeas grávidas a 

termo apresentaram folículos vitelogênicos e com os maiores diâmetros foliculares 

simultaneamente, e isso reforça o fenômeno já descrito da ovulação seguinte ao parto 

(THORSON, 1983; YOKOTA & LESSA, 2007). 

 Informações sobre a reprodução de D. guttata na costa do Caribe mostram o 

período de pico reprodutivo, com parto e possivelmente cópula, entre os meses de 

agosto e setembro (THORSON, 1983), além de tamanho de nascimento de 16 a 17,5 cm 

de largura de disco (LD). No presente estudo, as medidas de LD50 de 43,5 cm para 

machos e 51,3 para fêmeas não foi muito diferente do que o encontrado por THORSON 

(1983), e o pico de reprodução citado, próximo de agosto e setembro, também coincide 

com o encontrado no presente estudo. 

 Como foram encontrados neonatos durante o ano todo e também fêmeas 

grávidas ou maduras, além de machos reprodutivos freqüentes, estima-se que a 

reprodução de D. guttata ocorre ao longo do ano, sem um período mais restrito. Porém 

é possível observar uma tendência para pico reprodutivo no período iniciado 

aproximadamente em julho, fim de estação chuvosa, que se estende durante os meses de 

seca. 

 A distribuição da amplitude de largura de disco (LD) de neonatos ao longo do 

ano de amostragem não apresentou variação significativa, porém também foi observada 

uma tendência dos neonatos de maior largura de disco ocorrer em março e os menores 

neonatos nos meses de julho a janeiro. Isso corrobora a tendência de que o período de 

julho a janeiro seguinte (fim da estação chuvosa e meses de estação seca) é a época de 



 39 

 

maior atividade reprodutiva, enquanto que nos outros meses como março, os indivíduos 

considerados neonatos são na verdade jovens do ano, ou seja, que nasceram a poucos 

meses, provavelmente da linhagem do período de julho/agosto, por isso são maiores, 

mas ainda não perderam as características de neonato. 

 Ao considerar a presença de embriões a termo, também se tem a evidência de 

que a época de maior atividade reprodutiva, com mais nascimentos e provavelmente de 

cópula, se estende do fim da estação chuvosa e durante a estação seca. Como a espécie 

tem gravidez concomitante à vitelogênese, provavelmente com ovulação e fecundação 

após o parto, a variação nos diâmetros dos maiores folículos ovarianos vitelogênicos nas 

fêmeas adultas reforça a evidência de um período de maior atividade reprodutiva, que 

coincidiria com os meses de julho a janeiro, período que abrange os dois únicos meses 

que se observou embriões a termo (agosto e janeiro). Além disso, observa-se possível 

diminuição nos nascimentos nas proximidades do mês de abril o que coincidiria com o 

início da estação chuvosa. 

 Os machos de D. guttata apresentaram espermatozóides na vesícula seminal o 

ano todo, mas os maiores valores de relação gonadossomática (RGS) de julho a 

fevereiro coincidem com a maior parte da estação seca, em que a quantidade de 

penetração de luz é maior na região costeira. Com os valores de relação 

hepatossomática (RHS) não foi possível inferir nada conclusivo. A partir dos padrões 

obtidos dos valores de RGS e RHS das fêmeas é mostrado que os meses de estação 

chuvosa (março a agosto) é um período de maior armazenamento de vitelo nos 

folículos, o que eleva os valores de RGS e cuja conseqüência é a preparação das fêmeas 

para o período de pico reprodutivo, com número mais elevado de nascimentos seguidos 

de cópula, que aconteceriam na estação seca subseqüente. Nesse período, por outro 

lado, os valores de RHS são menores, pois mais matéria proveniente do fígado é 
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transferida para a produção de vitelo e da substância nutritiva no útero para os embriões 

em desenvolvimento (HAMLETT et al., 1985; HAMLETT & HYSELL, 1998). 

 A temperatura da água não varia consideravelmente entre os meses, porém, os 

padrões das estações seca e chuvosa estão relacionados com a variação da incidência e 

penetração de luz solar na região costeira de Caiçara do Norte, onde na estação seca há 

maior média de luminosidade em horas de luz do sol por dia que realmente incide na 

superfície da água nessa área, ao contrário da estação chuvosa em que a cobertura de 

nuvens devido às chuvas mais freqüentes torna a penetração de luz muito menor. (NEW 

LOCCLIM, FAO, 2006; SUN TIMES, 2008; INMET, 2010). Isso sugere uma 

influência dos fatores ambientais nos ciclos endógenos da espécie.  

 O controle fotoperiódico de ciclos anuais, como eventos reprodutivos, é 

demonstrado em grande número de organismos (SCHWASSMAN, 1971). No geral, 

estímulo físico da luz do sol serve como um gatilho que age através do eixo cérebro-

pituitária-gônada para garantir que o peixe desencadeie os processos fisiológicos que 

culminarão com a reprodução no tempo e local mais favorável para a produção de ovos 

ou jovens (LILEY, 1969). O eixo cérebro-pituitária-gônada é o principal sistema 

endócrino que regula a reprodução possivelmente em todos os peixes cartilaginosos 

(GELSLEICHTER, 2004). Além disso, a glândula pineal age como precursora de 

ritmos circadianos e atua como um transdutor foto- e termo-endócrino que sincroniza 

ciclos internos com o ciclo do ambiente (UNDERWOOD, 1989; FILADELFI & 

CASTRUCCI, 1996). Como em uma variedade de outras espécies, os hormônios 

também fundamentam as mudanças integradas no comportamento sexual e que facilitam 

a reprodução em épocas quando as condições ambientais externas e fisiológicas internas 

são mais favoráveis (ALCOCK, 2005), como foi demonstrado para D. sabina de águas 

do Atlântico nos Estados Unidos (TRICAS et al., 2000). 
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 Em estudo prévio, com coletas também realizadas em Caiçara do Norte, foi 

descrita a época de parto como sendo próxima aos meses de março e de novembro 

(YOKOTA & LESSA, 2007). Desta forma, os resultados do presente estudo reforçam 

que o padrão de maior atividade reprodutiva ocorre durante a estação seca com maior 

incidência de luz na área, que engloba os períodos chamados de primavera e verão. 

 Em águas da Flórida, a espécie D. sabina, também apresenta de cópula 

estendido, talvez o mais longo já descrito para elasmobrânquios, que dura desde agosto 

até março, o que foi estimado pela condição dos machos que apresentaram 

espermatozóides na vesícula seminal apenas nesse período, porém a ovulação nas 

fêmeas ocorre em meados de março e abril, o que caracterizaria um ciclo reprodutivo 

por ano, com nascimentos de julho a agosto (SNELSON et al., 1988; JOHNSON & 

SNELSON, 1996). 

 Apesar de habitarem regiões com clima de estações mais bem definidas e ter 

provavelmente a temperatura como fator predominante no estímulo da reprodução, o 

período de maior atividade reprodutiva para outras espécies de raias também ocorre nos 

meses que provavelmente o fotoperíodo, ou a penetração de luz, é maior (NEW 

LOCCLIM, FAO, 2006; SUN TIMES, 2008) como a primavera e o verão nas regiões 

estudadas (SNELSON et al., 1988; SNELSON et al., 1989; CAPAPÉ, 1993; 

JOHNSON & SNELSON, 1996; KAJIURA et al. 2000; ISMEN, 2003; WHITE & 

POTTER, 2005; EBERT & COWLEY, 2009). 

 Para machos da raia Urobatis halleri, sugere-se que a temperatura e o 

fotoperíodo têm um papel importante na reprodução uma vez que afetam sazonalmente 

a RGS e a produção de testosterona (MULL et al., 2008). Em estudo com duas 

populações de latitudes diferentes da espécie costeira de tubarão-martelo, Sphyrna 

tiburo, foi mostrado que ocorrem diferenças em alguns parâmetros reprodutivos entre 
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essas populações, e que essa variação pode ser devida a diferenças sazonais na 

temperatura e no fotoperíodo (PARSONS, 1993). 

Experimentos também concluem que elasmobrânquios podem apresentam nítido 

padrão de ritmo circadiano desde o nascimento, com padrão de atividade diferente em 

relação à hora do dia, como o tubarão de recife Triaenodon obesus (WHITNEY et al., 

2007) e a raia costeira Rhinobatos annulatus (DU PREEZ et al., 1988). Por outro lado, 

respostas do organismo ao ambiente podem independer da variação do fotoperíodo e ser 

influenciadas apenas pela temperatura como em Scyliorhinus canicula (DOBSON & 

DODD, 1977) ou pelos ritmos circamarés, como no caso de Myliobatis aquila, outra 

raia costeira (DU PREEZ et al.,1988). 

 A variação da salinidade, apesar de ser pequena na região, também teve valores 

menores durante os meses da estação chuvosa. Mudanças acentuadas na salinidade entre 

estações seca e chuvosa também foram observadas para a costa do Maranhão (MENNI 

& LESSA, 1998). 

 A fecundidade estimada para D. guttata foi baixa, sendo que o mesmo é descrito 

para outras raias desse grupo como Dasyatis longus e D. dipterura em águas do México 

(VILLAVICENCIO-GARAYZAR et al., 1994; SMITH et al., 2007), D. sabina em 

lagunas costeiras da Flórida (SNELSON, et al., 1988), D. sephen na Índia (RAJE, 

2003), Dasyatis cf. kuhlii, D. zugei e Himantura walga de águas ao leste da Indonésia 

(WHITE & DHARMADI, 2007) e D. chrysonota no sul da África (EBERT & 

COWLEY, 2009).  

Alguns autores explicam que a fecundidade pode ser subestimada na maioria das 

vezes por causa dos abortos que ocorrem no ato da pesca (SNELSON et al., 1988; 

VILLAVICENCIO-GARAYZAR, 1994; SMITH et al., 2007), porém a fecundidade 

média, de dois embriões por útero, verificada para D. guttata no presente estudo parece 
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estar próxima da correta, porque não foram observadas muitas fêmeas adultas com 

características de possível aborto. Além disso, a média do número de folículos 

ovarianos maduros, que teoricamente serão liberados na ovulação seguinte (fecundidade 

ovariana), e o número de ovos uterinos encontrados em quatro indivíduos, tiveram 

média próxima de dois. Com os dados de fecundidade de D. guttata, poder-se-ia supor 

que o sucesso reprodutivo da espécie é baixo, mas isso provavelmente é compensado 

pela procriação durante o ano todo na área estudada.  

 Fêmeas grávidas ocorreram durante todo o ano, mas os menores embriões foram 

observados em junho e os maiores no mês de agosto, o que poderia indicar que a 

gestação para essa espécie dura aproximadamente três meses. Para as raias vivíparas 

matotróficas o tempo de gestação tem sido descrito como menor do que em outros 

elasmobrânquios vivíparos, e com duração de dois a quatro meses (HAMLETT, 1999). 

Gestação com tempo aproximado a esse também foi estimado para D. Sabina 

(SNELSON et al., 1988; JOHNSON & SNELSON, 1996), D. centroura (CAPAPÉ, 

1993) e D. marmorata (Capapé & Zaouali, 1995). Em cativeiro, D. americana teve um 

período de gestação médio aproximado de cinco meses e meio (HENNINGSEN, 2000).  

 Todos os machos adultos de D. guttata apresentaram dentes pontiagudos 

caniniformes durante todo o período de coleta. Esse tipo de dentição facilitaria a 

preensão das fêmeas durante a cópula, como foi observado pelas marcas de abrasão na 

parte inferior do disco de algumas raias. Tal fato também confirma a ocorrência de 

cópula recente nos meses de junho e julho. Ao contrário dos machos, as fêmeas 

apresentam dentes molariformes, sem cúspide pronunciada.  

 Além da ocorrência de marcas de abrasão nas fêmeas, o fato de todos os machos 

adultos apresentarem dentição diferenciada ao longo de todo o ano e a presença de 

líquido espermático na vesícula seminal, são mais evidências de que o comportamento 
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reprodutivo da espécie é contínuo, diferente das raias da espécie D. sabina, que 

apresentam machos com mudança no tipo de dentição para dentes pontiagudos 

caniniformes somente em um período restrito, que está de acordo com o ciclo 

reprodutivo, enquanto dentes molariformes, semelhantes aos das fêmeas, ocorrem no 

restante do ano (KAJIURA & TRICAS, 1996; KAJIURA et al., 2000). As fêmeas de D. 

sabina também apresentam marcas características de abrasões causadas por mordidas de 

machos para prendê-las durante a cópula, e essas marcas são mais evidentes durante o 

período reprodutivo (KAJIURA et al., 2000).  

 A ocorrência de machos com fluido na vesícula seminal durante todo o período 

de coleta pode caracterizar produção contínua de líquido espermático ou significar 

apenas armazenagem do líquido na vesícula seminal após a diminuição dos valores de 

RGS nos meses de março a julho. Esse padrão já foi observado para a espécie D. sabina 

na região de estuário na costa da Florida (SNELSON et al., 1988; JOHNSON & 

SNELSON, 1996), em que apesar do longo período de manifestação de 

comportamentos reprodutivos, as fêmeas parecem não acumular líquido espermático 

dos machos em suas glândulas oviducais, após a cópula. Como não foram encontrados 

espermatozóides nas preparações permanentes com cortes das glândulas oviducais de D. 

guttata, mas sim nos esfregaços, esse fato reforça as evidências de que a espécie aqui 

estudada também não acumula espermatozóides nas glândulas oviducais, o que sugere 

um padrão mais geral para o gênero. 

 A característica observada para a espécie D. guttata no presente estudo, de 

aumento do comprimento dos trofonemas no útero de fêmeas grávidas nas fases mais 

avançadas da gravidez, já foi descrita para a espécie D. sabina (SNELSON, et al., 

1988). 
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O valor estimado do Balanço Químico do Desenvolvimento (BQD) em 15,5 foi 

extremamente alto em relação às espécies vivíparas lecitotróficas como tubarões do 

gênero Squatina com BQD de 0,5 (CAPAPÉ et al. 1990) e do tubarão Oxynotus 

centrina (BQD igual a 1,36) (CAPAPÉ et al., 1999), e às espécies ovíparas como 

Scyliorhinus canicula com BQD estimado em 0,8 (RANZI, 1932). Além disso, a 

transferência de nutrientes é muito mais eficiente em espécies com trofonemas do que 

em espécies placentárias (WOURMS, 1981). O que mostra a importância da nutrição 

proporcionada pelos trofonemas do útero das fêmeas aos embriões, além do vitelo 

contido inicialmente nos folículos ovarianos, para o sucesso dos mesmos após o 

nascimento. 

Em resumo, a espécie se reproduz durante todo o ano, com neonatos e fêmeas 

grávidas presentes nas capturas durante todo o período amostrado. Machos adultos 

reprodutivos também foram comuns nas capturas. A maior freqüência de atividade 

reprodutiva, porém, foi registrada no período de seca. As fêmeas atingem a maturidade 

com tamanho maior do que os machos e alcançam maiores tamanhos máximos 

registrados. 
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3. ALIMENTAÇÃO 
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3.1 Material e Métodos 

 

 Como o tipo de isca utilizado na captura por espinhel poderia influenciar a 

análise do conteúdo estomacal, vale ressaltar que iscas usadas nos espinhéis consistiam, 

na maioria das vezes, de postas de “peixe-voador” (Hirundichthys affinis) e também de 

“coró” (Pomadasys corvaeniformis). Essas iscas eram facilmente identificadas, quando 

nos estômagos das raias capturadas, e separadas do restante do conteúdo alimentar. 

                

3.1.1 Dieta 

 
Após o desembarque, de cada exemplar foi registrado o sexo, a largura do disco 

(LD) (cm) e o peso total (PT) (g). O estômago de cada raia foi removido, etiquetado e 

preservado em solução aquosa de formol a 4% tamponada e posteriormente armazenado 

em etanol a 70%, até o processamento em laboratório. Foi calculada a porcentagem de 

estômagos vazios (índice de vacuidade), excluindo-se os neonatos, e registrado o peso 

úmido do conteúdo estomacal de cada espécime. Todas as presas foram identificadas até 

o menor nível taxonômico possível. 

 Foi calculada a freqüência de ocorrência relativa (FO%), a freqüência numérica 

(N%) e a massa percentual (M%) de cada item alimentar, segundo HYSLOP (1980), 

como método quantitativo de avaliação da dieta. Com o objetivo de se identificar as 

presas mais importantes na dieta da espécie, foi calculado o índice de importância 

relativa (IRI) (PINKAS et al., 1971), pela fórmula:  

IRI = FO % x (N % + M %). 

Todos os itens identificados foram designados para a análise da variação 

ontogenética e da variação sazonal da alimentação de D. guttata. A variação 

ontogenética foi testada considerando-se os grupos de jovens (LD < 36 cm) e adultos 
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(LD > 36 cm), levando-se em conta o comprimento de primeira maturação gonadal da 

espécie (dados gerados nessa tese) e agrupando-se os espécimes em maturação no grupo 

dos adultos. Como a região de Caiçara do Norte não apresenta estações do ano 

claramente definidas, para a análise de variação sazonal foram utilizados apenas dois 

períodos: uma estação considerada estação seca que se estende geralmente de 6 a 7, de 

setembro a fevereiro (RAO et al. 1993; INMET, 2010), e uma estação chuvosa de 

março a agosto. 

 Similaridades na composição da dieta (em função da M%) entre os grupos 

definidos como estações do ano (seca e chuvosa) e fases de maturação (jovens e 

adultos) foram avaliadas utilizando-se análise estatística multivariada (CLARKE & 

WARWICK, 2001). Matrizes de similaridade foram obtidas usando o coeficiente de 

similaridade de Bray-Curtis após transformação dos dados para raiz quadrada. Análises 

de similaridade de uma via (“one way” ANOSIM, teste R), tendo as épocas do ano 

como fatores, foram utilizadas para avaliar se a composição da dieta foi 

significativamente influenciada pelas estações do ano, para indivíduos jovens e adultos. 

Para verificar se houve diferenças significativas na composição da dieta entre jovens e 

adultos, foi utilizada a mesma análise ANOSIM, tendo como fator a fase do ciclo de 

vida em que se encontravam os indivíduos. Por fim, foram realizadas análises da rotina 

estatística SIMPER (similaridade de porcentagens) para identificar as categorias de 

presas mais comuns que contribuíram para as similaridades e presas exclusivas ou mais 

discriminantes que contribuíram para as dissimilaridades encontradas entre os grupos 

definidos. O teste Chi Quadrado foi usado para verificar diferença nos valores 

percentuais de massa (M %) de cada item consumido entre machos e fêmeas na amostra 

(STATSOFT, 2007). 
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3.1.2 Estratégia alimentar 

 
Para inferir sobre a estratégia alimentar de D. guttata, foi utilizado o método 

gráfico proposto por AMUNDSEN et al. (1996), que consiste em montar um gráfico 

com a abundância presa-específica (Pi%), definida como a freqüência calculada de um 

táxon-presa levando em conta apenas os estômagos dos predadores em que a presa 

ocorre, em relação à freqüência de ocorrência (FO%) dos itens alimentares. As posições 

dos tipos de presas em um gráfico bi-dimensional podem fornecer informações a 

importância das presas, da estratégia alimentar e da contribuição para a amplitude do 

nicho da espécie (AMUNDSEN et al., 1996). Todas as categorias de presas 

identificadas foram utilizadas para a aplicação do método. 

 O Índice de Levins (Bp) foi usado como medida da amplitude do nicho de jovens 

e adultos de D. guttata, segundo a equação de KREBS (1989):  

Bp = (B - 1)/(n - 1); 

no qual Bp é o índice de Levins padronizado pelo número de itens (n) e B é igual a 1/ ∑ 

pi
2 

, com pi igual a massa percentual de cada item i na amostra. A amplitude do nicho 

foi expressa na escala de 0 (um nicho estreito) a 1 (um nicho amplo). 

Tanto para o cálculo da abundância presa-específica (Pi%) e do índice de Levins 

(Bp) quanto para os cálculos de similaridade da dieta, foi utilizada a massa percentual 

(M%) de cada táxon, pela dificuldade de contar o número exato de certos itens nos 

estômagos, como moluscos bivalves que são encontrados triturados, apêndices de 

crustáceos ou partes de organismos, por exemplo, para os quais só é possível medir a 

massa. 
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3.2 Resultados  

 

A amplitude de largura de disco (LD) de D. guttata, de janeiro a dezembro, 

variou de 12,7 a 88,5 cm para fêmeas (n=255) e de 12,7 a 57 cm para machos (n=278). 

O peso variou de 62,2 g a 22.000 g nas fêmeas e de 23,1 g a 5.750 g nos machos. Em 

todos os meses a predominância foi de indivíduos jovens (85 %), mas adultos em 

estágio reprodutivo ocorreram durante todo ano na área amostrada (15 %). 

 

3.2.1 Dieta 

 

Para a análise do conteúdo estomacal, 258 espécimes de D. guttata foram 

estudados, dos quais 127 eram fêmeas e 131 machos. Dos estômagos estudados 49 

estavam vazios (19 %). O índice de vacuidade variou significantemente ao longo dos 

meses (χ
2 

= 207,48; p<0,05), com o maior valor no mês de julho de 2008. Nos meses de 

setembro, outubro e dezembro de 2007 e no mês de abril de 2008, nenhum estômago 

analisado estava vazio (Fig. 3.1). Não houve diferença significativa entre machos e 

fêmeas quanto à porcentagem de estômagos vazios (χ
2 

=2,47; p=0,12). Também não foi 

encontrada diferença significativa no número de estômagos vazios entre jovens e 

adultos (χ
2 

=1,65; p=0,20). Porém, nos meses em que os valores estimados de índice de 

vacuidade foram maiores, também ocorreu o maior número de adultos reprodutivos e 

fêmeas grávidas com estômagos vazios (maio de 2008 e julho de 2008). 
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Figura 3.1. Variação mensal, entre agosto de 2007 e julho de 2008, do índice de 

vacuidade de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN (n = número 

de espécimes analisados por mês). 

  

3.2.1.1 Composição da dieta 

 
 Setenta e duas categorias de presas, pertencentes a cinco grandes grupos 

(Polychaeta, Crustacea, Mollusca, Sipuncula e Teleostei) foram identificadas (Tabela 

3.1). O crustáceo carídeo Ogyrides alphaerostris foi o item alimentar dominante em 

termos de freqüência de ocorrência, número, massa e importância relativa. Os moluscos, 

representados principalmente por bivalves Tellinidae, formaram o segundo grupo de 

itens mais importantes na dieta de D. guttata, seguidos em ordem de importância pelo 

carídeo Leptochela serratorbita, pelo misidáceo Bowmaniella sp., Sipuncula, teleósteos 

não identificados e crustáceos Brachyura. Poliquetas formaram o quarto grupo mais 

freqüente nos conteúdos estomacais, mas com baixa massa percentual e numérica.  
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Tabela 3.1. Composição da dieta de D. guttata em termos de freqüência de ocorrência 

(FO%), massa percentual (M%), freqüência numérica (N%) e índice de importância 

relativa (IRI%) (n.i.=não identificado). 

 

 

3.2.1.2 Comparação das dietas 

 
 Como não houve diferença significativa na massa percentual (M %) dos itens 

identificados entre machos e fêmeas (χ
2
=0,34; p=1), os sexos foram grupados para testar 

diferenças sazonais e ontogenéticas na composição da dieta.  
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A partir da análise de similaridade, foi mostrado que não houve diferença 

significativa na composição da dieta, categorizada pela porcentagem em massa (M%), 

entre os meses do ano que compuseram as estações seca e chuvosa tanto para jovens 

(ANOSIM M%: R global = -0,004; p=0,49), quanto para adultos (ANOSIM M%: R 

global = 0,095; p=0,097). Porém, observa-se que os itens mais consumidos pelos jovens 

de agosto até dezembro de 2007 foram crustáceos, principalmente os carídeos O. 

alphaerostris, e a partir de janeiro de 2008, os itens mais consumidos passaram a ser 

bivalves Tellinidae e o carídeo L. serratorbita (Fig. 3.2a). Em abril de 2008, aumenta a 

porcentagem dos misidáceos Bowmaniella sp. nos estômagos de D. guttata até junho de 

2008 quando a presença marcante de O. alphaerostris na alimentação das raias jovens 

se evidencia novamente (Fig. 3.2a). Bivalves não identificados e os Tellinidae foram os 

itens mais consumidos pelos adultos nos meses amostrados, exceto em setembro de 

2007 e março de 2008, quando Sipuncula foi o grupo mais consumido. Ainda no caso 

dos adultos, em agosto de 2007 teleósteos e poliquetas foram mais freqüentes e em 

outubro de 2007 aumentou a presença dos braquiúros Callinectes sp. juntamente com 

sipunculídeos e teleósteos (Fig. 3.2b). 

Diferença significativa foi observada na composição da dieta entre jovens e 

adultos (ANOSIM M%: R global = 0,427; p=0,001), mas foi encontrada sobreposição 

para algumas categorias de presas consumidas pelos dois grupos (Fig. 3.2a; b). 

 A média de dissimilaridade na composição da dieta entre jovens e adultos foi 

89,4 % (Tabela 3.2). Os itens Ogyrides alphaerostris, Bivalvia, Sipuncula, Leptochela 

serratorbita, Teleostei n.i. e Brachyura, foram os que mais contribuíram para a 

dissimilaridade entre esses dois grupos. O carídeo O. alphaerostris foi o item mais 

importante para os jovens de D. guttata, enquanto que bivalves, principalmente 

Tellinidae, foram os itens que mais contribuíram para a dieta dos adultos (Tabela 3.2; 
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Fig. 3.2a, b). Os itens das categorias Sipuncula, Teleostei n.i., Brachyura e Polychaeta 

não foram representativos da composição alimentar dos jovens, porém foram 

importantes na dieta dos adultos, e contribuíram desta forma para a dissimilaridade 

entre esses dois grupos (Tabela 3.2; Fig. 3.2a, b). 

 

 

Figura 3.2. Composição da dieta por itens alimentares mais importantes na comparação 

entre jovens (a) e adultos (b) de Dasyatis guttata na região costeira de Caiçara do Norte, 

por meses de coleta. 
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Tabela 3.2. Contribuição percentual das categorias de presa mais comuns na 

composição da dieta para os grupos dos Jovens e Adultos, e mais discriminantes entre 

os grupos de Jovens e Adultos de D. guttata em Caiçara do Norte - RN.  

 

                

Jovens Adultos

Similaridade média = 27,02% Similaridade média = 22,24%

Categoria de presas Contrib.% Categoria de presas Contrib.%

Ogyrides alphaerostris 58,88 Bivalvia 29,29

Tellinidae 12,08 Tellinidae 17,68

Leptochela serratorbita 9,47 Sipuncula 14,06

Bowmaniella sp 5,20 Teleostei 8,94

Crustacea 5,19 Brachyura 8,12

Leptochela serratorbita 5,59

Polychaeta 3,60

Callinectes sp 3,28

Jovens x Adultos

Dissimilaridade média = 89,35%

Categoria de presas Contrib.%

Ogyrides alphaerostris 11,83

Bivalvia 8,66

Tellinidae 7,91

Sipuncula 5,57

Leptochela serratorbita 4,81

Teleostei 4,67

Brachyura 4,38

Polychaeta 4,30

Crustacea 3,57

Bowmaniella sp 3,42

Callinectes sp 3,00

Contrib.% = contribuição percentual  

 

 3.2.2 Estratégia Alimentar 

 
 Como foi observada diferença significativa na composição da dieta entre jovens 

e adultos, o método gráfico para o entendimento da estratégia alimentar foi aplicado 

separadamente para esses dois grupos (Fig. 3.3a, b). A maioria dos pontos, que 

representam os itens alimentares consumidos, tanto para jovens quanto para adultos, 

estão localizados no canto inferior esquerdo do diagrama, numa região de baixa 

importância das presas. A julgar pela baixa freqüência de ocorrência (FO%), esses itens 

foram raros ou não importantes na alimentação de D. guttata, consumidos apenas por 

n.i 

n.i 

n.i 

n.i 

n.i 

n.i 

n.i 
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uma pequena parcela de indivíduos. Por outro lado, o crustáceo carídeo O. alphaerostris 

pode ser considerada a presa dominante na composição da dieta dos indivíduos jovens, 

seguido por bilvaves Tellinidae, ou seja, a maioria dos indivíduos jovens consumiu o 

crustáceo O. alphaerostis e bivalves Tellinidae, mas também, pequenas proporções de 

outros tipos de presa foram incluídas ocasionalmente na dieta de alguns indivíduos (Fig. 

3.2a; 3.3a). Para os jovens não houve uma contribuição para se avaliar o tipo de 

amplitude do nicho, pois os pontos estão localizados no canto inferior esquerdo, o que 

indica uma pequena amplitude (Fig. 3.3c). Este resultado é reforçado pelo baixo valor 

estimado do índice de Levins para o grupo dos jovens (Bp=0,02). 

 O grupo dos adultos também apresentou uma dieta diversificada, mas com uma 

tendência de preferência por moluscos bivalves (Fig. 3.2b; 3.3b). Peixes teleósteos, 

crustáceos Brachyura e Sipuncula também foram itens importantes na dieta dos adultos. 

Assim como para os jovens, os adultos apresentaram pequena amplitude de nicho 

(Bp=0,02). 
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Figura 3.3. Representação gráfica do padrão da dieta de D. guttata, com utilização de 

todos os itens identificados dos conteúdos estomacais para jovens (a), adultos (b), e 

diagrama explicativo para a interpretação da estratégia alimentar, importância das 

presas e contribuição para a amplitude do nicho (c) (adaptado de Amundsen et al. 

1996). Oa=Ogyrides alphaerostris; Te=Tellinidae; Cr=Crustacea; Ls=Leptochela 

serratorbita; Bi=Bivalvia; To=Teleostei; Si=Sipuncula; Br=Brachyura; Ca=Callinectes 

sp. 
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3.3 Discussão 

 

 Hábitos alimentares e estudos sobre dieta foram realizados com diversas 

espécies de organismos, sendo que várias revisões e metodologias novas para analisar a 

alimentação e a posição nas cadeias tróficas não baseadas em análise taxonômica ou de 

composição foram propostas. Tais métodos apresentam vantagens e desvantagens, mas 

necessitam de estudos complementares sobre a dieta, principalmente para as espécies 

tropicais. Tais fatos justificam a realização de trabalhos sobre alimentação. 

A julgar pela análise qualitativa e quantitativa dos conteúdos estomacais, a raia 

D. guttata apresentou uma dieta com ampla variedade de organismos bentônicos e 

bentopelágicos, o que parece ser comum para as raias da família Dasyatidae (GILLIAN 

& SULLIVAN, 1993; EBERT & COWLEY, 2003; ISMEN, 2003; YELDAN et al., 

2008) e caracteriza D. guttata como uma predadora generalista. Isso é evidenciado pelo 

padrão mensal de presas nos estômagos analisados, apesar da diferença sazonal não ter 

sido estatisticamente significativa, o que indica que a espécie provavelmente se 

aproveita das presas com maior disponibilidade no ambiente. Testes em cativeiro 

também mostraram que Dasyatis kuhlii não teve preferência entre os variados itens 

alimentares oferecidos (JANSE & SCHRAMA, 2010), o que reforça observações em 

campo do comportamento oportunista de raias desse grupo. 

 As categorias de presas encontradas, principalmente as dos grupos Bivalvia, 

Teleostei, Caridea, Brachyura, Polychaeta e Sipuncula, também parecem ser freqüentes 

nas espécies de raias do mesmo gênero, tais como Dasyatis say (SNELSON & 

WILLIANS, 1981), D. kuhlii (COMPAGNO et al. 1989), Dasyatis marmorata 

(CAPAPE & ZAOUALI, 1992), Dasyatis americana (GILLIAN & SULLIVAN, 1993), 

Dasyatis akajei (TANIUCHI & SHIMIZU, 1993), Dasyatis chrysonota (EBERT & 
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COWLEY, 2003), Dasyatis pastinaca (ISMEN, 2003; YELDAN et al., 2008; 

SAGLAM et al., 2010), Dasyatis uarnak e Dasyatis (Pastinachus) sephen (RAJE, 

2003). 

Não foi encontrada diferença entre a alimentação de machos e fêmeas, muito 

embora a dentição de machos adultos seja diferente da das fêmeas (resultado desta tese). 

Tal característica se deve, provavelmente, ao fato de ambos os sexos terem acesso ao 

mesmo tipo de presa, por ocuparem o mesmo habitat o ano todo. Tal resultado concorda 

com aqueles obtidos para D. guttata na costa do Maranhão (CARVALHO-NETA & 

ALMEIDA, 2001), e em espécies de Urolophidae na costa da Austrália (PLATELL et 

al., 1998). Para a raia Myliobatis californica, que apresenta segregação de habitat por 

sexo em períodos não reprodutivos, a diferença na composição alimentar entre machos e 

fêmeas é evidente (GRAY et al., 1997). 

 O tipo de substrato em que D. guttata foi capturada, composto principalmente de 

lama e areia, é o típico fundo mole de águas rasas costeiras e tropicais, e onde 

comumente se encontram os bivalves Tellinidae (SIMONE & WILKINSON, 2008). 

Esses bivalves são animais cavadores e depositívoros que podem se enterrar até 5 cm de 

profundidade e capturam partículas do substrato (AMARAL et al, 2005; SIMONE & 

WILKINSON, 2008), mas as raias tem a característica de escavar fundos de sedimento 

mole em busca de presas, e com as nadadeiras peitorais afastam o sedimento para 

alargar buracos de tocas (GRAY et al. 1997; HOWARD et al., 1977).  

Juntamente com os bivalves telinideos, os crustáceos foram itens importantes da 

dieta de D. guttata. Estudos também mostraram que crustáceos, principalmente 

decápodes e carídeos, dominam a biomassa de macroinvertebrados bentônicos nesse 

tipo de substrato (ABELE, 1974; VIRNSTEIN, 1987). Essas características, aliadas à 
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habilidade das raias de detectar o alimento em fundos de lama e areia, contribuem para a 

conformação do padrão geral da alimentação desse grupo.  

Foi demonstrado que Dasyatis kuhlii é capaz de discriminar presas por espécie e 

por tamanho, e que a profundidade de enterramento da presa não influencia sua 

localização pela raia (TILLETT et al., 2008). Outras raias Myliobatiformes, com o 

hábito de se alimentar de pequenos crustáceos e bivalves que se enterram no substrato, 

contam fortemente com a sensibilidade a campos elétricos e com a habilidade de 

promover fluxos de jatos de água quando procuram por alimento, além de discriminar 

as presas com muita eficiência (JORDAN et al., 2009a; b). 

 Dasyatis guttata apresentou mudança significativa na composição alimentar 

como um todo ao longo de sua ontogênese. Em estudos com a espécie D. pastinaca em 

águas do Mediterrâneo, também é citada variação ontogenética na alimentação, em que 

a preferência por crustáceos carídeos diminui, sendo que teleósteos e braquiúros se 

tornam dominates na dieta (CAPAPE, 1975; ISMEN, 2003; YELDAN et al., 2008), 

padrão que é semelhante ao de D. guttata. Mesmo padrão é observado para Dasyatis 

marmorata em águas da Tunísia (CAPAPE & ZAOUALI, 1992), para Dasyatis 

chrysonota na África do Sul (EBERT & COWLEY, 2003), e para diversos outros 

elasmobrânquios (LOWE et al., 1996; GRAY et al., 1997; PLATELL et al. 1998; 

EBERT, 2002). 

Por outro lado, a maior importância de crustáceos bentônicos na dieta de jovens 

mostra que esses indivíduos se alimentam preferencialmente de presas da epifauna, ao 

contrário dos adultos que tiveram como presas mais importantes os moluscos bivalves 

da infauna. Isso pode ser um indício de que os adultos aumentam sua capacidade de 

cavar o sedimento e conseqüentemente de capturar bivalves enterrados no sedimento, 

mas carece de mais argumentos. 
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Como não houve diferença significativa na dieta em relação às estações seca e 

chuvosa, as presas mais importantes na alimentação de D. guttata parecem ocorrer em 

abundância durante todo o ano. Regiões costeiras tropicais permitem esse fato pelo 

padrão típico de riqueza de espécies e estabilidade das condições ambientais (ROHDE, 

1992; WILLING et al, 2003). Essa estabilidade dos ambientes tropicais, aliadas a outras 

observações, também sugere que D. guttata se alimenta continuamente ao longo do ano.  

Em alguns meses da amostragem, quando foi calculado maior índice de 

vacuidade, adultos sem conteúdos estomacais também foram mais abundantes, e isso 

pode ser explicado por esses espécimes estarem em possível período de cópula e parto, 

quando se sabe é um momento de baixa procura por alimento para algumas espécies 

(SPRINGER, 1960, CAPAPÉ, 1975; OLSEN, 1984). Porém, tais resultados dependem 

de estudos sobre a composição e a variação da macrofauna local, para os quais não há 

referências. 

Por outro lado, a ausência de variação sazonal na alimentação da espécie, pode 

ser evidência de que D. guttata não se locomove por uma ampla extensão de ambientes 

e explora mais as proximidades da região estudada, característica que também foi 

descrita para Urolophus paucimaculatus em águas da Austrália (PLATELL et al., 

1998).  

Esse resultado também pode explicar a estreita amplitude do nicho alimentar 

estimada tanto para jovens quanto para adultos no presente estudo. A sobreposição 

encontrada em alguns itens importantes na composição da dieta das raias nas duas fases 

do ciclo de vida consideradas é um dos possíveis efeitos da pequena amplitude de nicho, 

e também uma indicação de que D. guttata não realiza grandes deslocamentos no 

decorrer do crescimento. 
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Mudança de habitat entre estágios de ciclo de vida tem sido reportada para 

espécies de elasmobrânquios, incluindo espécies de Dasyatidae, que apresentam 

segregação dos habitats explorados por indivíduos de maturidade e tamanho diferentes 

para alimentação (GRAY et al., 1997; PLATELL et al., 1998; EBERT & COWLEY, 

2003). Apesar disso, os adultos de D. guttata continuam a utilizar a zona intermareal, 

que é uma área de berçário (YOKOTA & LESSA, 2006) e provavelmente de cópula, 

para a procura de alimento. A utilização da zona intermareal, durante as marés altas, 

permite que a raia explore maior área em busca de alimento, o que aumentaria a 

disponibilidade de presas (GILLIAN & SULLIVAN, 1993).  

Uma forma de evitar a divisão de recursos alimentares limitados de uma mesma 

área, seria a utilização diferencial do nicho (SCHAFER et al., 2002), como por 

exemplo, explorar diferentes perfis de profundidade e micro-habitats (MARSHALL et 

al., 2008), ou expressar diferentes estratégias de forrageamento (WETHERBEE & 

CORTÉS, 2004). MARSHALL et al. (2008) compararam a dieta de raias 

Myliobatiformes simpátricas para tentar identificar possível partição de recursos e 

descrevem que houve sobreposição de algumas presas, mas a composição alimentar no 

geral foi diferente. Amplitude pequena do nicho alimentar para alguns elasmobrânquios 

na costa do Pacífico na Colômbia também foi encontrada, mas com pouca sobreposição 

na dieta dessas espécies (NAVIA et al., 2007). 

 A sobreposição na dieta também ocorre na espécie D. chrysonota na costa da 

África do Sul (EBERT & COWLEY, 2003). Essa característica poderia evidenciar uma 

competição intraespecífica por recursos na área, se os recursos alimentares forem 

limitados, o que em outras espécies é evitado com adultos e jovens ocupando áreas 

diferentes, havendo mudança na alimentação acompanhada da saída dos adultos da área 

de berçário (WETHERBEE et al., 1990; LOWE et al. 1996). Diferenças espaciais e 
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temporais entre os tipos de presas capturadas também foi descrita para raias da família 

Urolophidae (PLATELL et al., 1998). Porém, a escassez de recursos alimentares não 

parece ser o caso da região estudada, onde a sobreposição na dieta entre jovens e adultos 

provavelmente ocorre por causa da abundância de presas disponíveis.   

 Este estudo corrobora outros trabalhos com D. guttata, em que foi verificada 

ampla variedade de itens alimentares consumidos e o comportamento generalista 

(THORSON et al. 1983; CARQUEIJA et al.,1995; CARVALHO-NETA & ALMEIDA, 

2001; SILVA et al., 2001), apesar de ter sido observada uma preferência no consumo de 

presas por parte dessa espécie em Caiçara do Norte, principalmente para indivíduos 

jovens em relação ao crustáceo carídeo O. alphaerostris, e adultos em relação aos 

moluscos bivalves Tellinidae. 

 Apesar da sobreposição de itens alimentares entre jovens e adultos, a tendência 

de uma especialização da alimentação, com presas dominantes diferentes em cada 

grupo, pode ser considerada como uma possível estratégia para evitar a competição 

intraespecífica pelos recursos, já que as raias em diferentes estágios de desenvolvimento 

ocupam a mesma área. Por outro lado, se não há limitação, ocorre a partição dos 

recursos, como o observado para raias de águas interiores (SILVA & UIEDA, 2007). A 

especialização em determinados tipos de presa também pode ser uma vantagem na 

relação interespecífica e poderia ser um fator importante para que raias de outras 

espécies simpátricas a D. guttata, coexistam. A raia Gymnura micrura, por exemplo, 

que é uma das espécies de raia mais abundantes em Caiçara do Norte (YOKOTA & 

LESSA, 2006), se alimenta quase que exclusivamente de peixes teleósteos demersais 

(YOKOTA, 2010) que não é o item dominante nem de jovens e nem de adultos de D. 

guttata. Outra raia freqüente na região é Rhinobatos lentiginosus (percellens), e esta 

espécie parece se alimentar preferencialmente de crustáceos peneídeos e peixes (obs. 
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pessoal), diferente dos crustáceos importantes na composição da dieta de D. guttata, que 

são os crustáceos carídeos e braquiúros. Porém na região costeira da Paraíba, também 

no nordeste brasileiro, a raia Rhinobatos percellens também têm preferência na 

alimentação por crustáceos incluindo Caridae, Penaeidae, Portunidae e Isopoda 

(SHIBUYA et al., 2005). 

 Pelo padrão alimentar encontrado para D. guttata, conclui-se que esta espécie 

apresenta um papel importante como consumidora da cadeia trófica local, com 

capacidade de controlar as comunidades bentônicas durante todo ano por permanecerem 

na área sem grandes deslocamentos aparentes.   

 Como sugestão para estudo futuro, seria importante uma análise detalhada da 

composição e variação sazonal da macrofauna bentônica da região de Caiçara do Norte. 

Também, como estudo complementar à análise dos conteúdos estomacais, seria ideal 

uma abordagem utilizando-se isótopos estáveis das relações entre carbono (
13

C/
12

C) e 

nitrogênio (
15

N/
14

N) em diferentes tecidos de D. guttata, para a estimativa das fontes de 

carbono e avaliar o nível trófico da espécie, respectivamente (MACNEIL et al., 2005), 

pois apesar deste estudo ter utilizado metodologia tradicional, seria adequado comparar 

os resultados obtidos com outros que utilizariam ferramentas úteis para o estudo os 

ciclos de matéria e energia no ambiente. 
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4. IDADE e CRESCIMENTO 
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4.1 Material e Métodos 
 

 

 De cada indivíduo de D. guttata foram coletadas cinco vértebras da parte 

anterior da coluna vertebral, através da incisão da cavidade abdominal e remoção das 

vísceras. As vértebras foram imersas em solução aquosa de formol a 4% tamponada por 

24 horas, e posteriormente preservadas em etanol a 70%. De cada indivíduo foram 

tomados os dados de largura do disco (LD, cm) e o peso total (g). Para testar diferenças 

nas medidas de largura de disco entre machos e fêmeas foi utilizado o teste Kruskal-

Wallis e teste à posteriori Bonferroni (STATSOFT, 2007). 

 Depois de limpas, cada uma das vértebras foi incluída em resina de poliéster 

para realização dos cortes em cortadora com serra metalográfica. A terminologia 

adotada para o processamento das mesmas segue os critérios de WHITE & POTTER 

(2005).  Os cortes foram sagitais, tirando uma fatia de cerca de 2 milímetros que incluía 

o foco da vértebra. 

 Foi feita uma leitura prévia dos cortes das vértebras e, a partir das observações, 

conveniou-se, para a identificação das marcas periódicas de crescimento, utilizar os 

cortes das vértebras sem coloração, uma vez que as marcas eram suficientemente 

conspícuas. O processamento das vértebras, corte e leitura prévia, foram realizados no 

Laboratório de Dinâmica de Populações Marinhas (DIMAR), da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE).  

Por fim, foram feitas duas leituras independentes das marcas de crescimento 

pelo mesmo leitor, com a utilização de um microscópio estereoscópico com luz 

incidente, sob aumento final de 20 vezes. Somente foram chamadas de marcas de 

crescimento completas (annulus), as marcas que consistiram de uma zona clara (opaca, 

mais mineralizada) e uma zona translúcida (menos mineralizada), que muitas vezes 
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apresentava “incrementos menores” opacos (ou “falsos anéis”), como descrito por 

COWLEY (1997) e CAILLIET et al. (2006). 

Todas as contagens foram feitas sem se conhecer o tamanho dos indivíduos, a 

data de coleta, e o diagnóstico feito nas leituras prévias. Os espécimes com o mesmo 

número de marcas de crescimento nas vértebras foram considerados do mesmo grupo de 

idade. 

 Para medir a precisão das leituras das marcas de crescimento, foi construído o 

gráfico de vícios nas leituras para comparação visual proposto por CAMPANA et al. 

(1995). Além disso, para avaliar erro entre as leituras, foi calculado o índice de erro 

percentual médio (IAPE) segundo BEAMISH e FOURNIER (1981), pela equação: 

















 


R

i j

jij

j
X

XX

R
IAPE

1

100
//1

; 

em que N = número de vértebras analisadas: Rj = número de leituras do indivíduo j; Xij = 

a idade i estimada para o indivíduo j; e Xj = idade média calculada para o indivíduo j. 

 Também foram calculados, respectivamente, o coeficiente de variação (CV) e o 

índice de precisão (D) modificado por CHANG (1982): 
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As distâncias do foco da vértebra até a margem externa de cada banda 

translúcida (Ri) e o raio da vértebra (RV), que consiste da distância do foco até a borda, 

foram tomadas. A proporcionalidade entre o raio da vértebra e o corpo foi avaliada pela 

relação entre o raio da vértebra (RV) e a largura do disco (LD), para sexos separados, 
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através do ajuste do modelo linear. Os parâmetros de regressão foram comparados pela 

análise da covariância (ANCOVA) (STATSOFT, 2007).  

As amostras mensais foram agrupadas em períodos os quais se convencionou 

chamar de estações do ano, apesar da homogeneidade do clima da região, considerando 

os seguintes meses: “primavera” (outubro, novembro e dezembro de 2007), “verão” 

(janeiro, fevereiro e março de 2008); “outono” (abril, maio e junho de 2008); “inverno” 

(julho de 2008, agosto e setembro de 2007). 

Para se verificar a periodicidade de formação das marcas de crescimento, foram 

realizadas duas análises: a do incremento marginal (IM) periódico, definida como a 

diferença entre o raio da vértebra e o raio da última marca de crescimento 

completamente formada (LESSA et al., 2004), e a análise da borda, que consiste da 

freqüência de ocorrência mensal em número de zonas translúcidas na borda da vértebra 

(van der WALT & BECKLEY, 1997; LABROPOULOU & PAPACONSTANTINOU, 

2000). A diferença entre os valores médios por estações do ano foi avaliada pelo teste 

Kruskal Wallis para amostras independentes (STATSOFT, 2007), com a alternativa não 

paramétrica para a análise de variância.  

O crescimento corporal foi descrito através o ajuste do modelo de von 

Bertalanffy (von BERTALANFFY, 1938) aos dados de idade e largura de disco (LD) 

observados: 

  01
ttk

t eLDLD


   

em que LDt é a largura de disco na idade t; LD é a largura de disco máxima teórica ou 

assintótica; k é a taxa de crescimento; t0 é a idade teórica quando a largura de disco 

(LD) é zero. Os parâmetros do modelo foram estimados com uso do método Simplex e 

quasi-Newton numa rotina para ajuste de modelos não lineares (STATSOFT, 2007). 
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4.2 Resultados 
 

 A Figura 4.1 mostra a distribuição de freqüência de classes de comprimento de 

565 espécimes de D. guttata amostrados entre 2007 e 2008. Dos exemplares coletados, 

196 (34,7%) foram utilizados para os cortes de vértebras, e desses, 95 eram machos e 

101 fêmeas. A largura de disco (LD) dos machos que tiveram as vértebras estudadas 

variou de 12,7 a 57,0 cm e a largura de disco das fêmeas variou de 13,0 a 88,5 cm. Na 

amostra total, a média de largura de disco das fêmeas foi significantemente maior do 

que nos machos (H(1;196)= 6,67, p=0,009). 

 

            

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

10 – 19 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89

Classes de LD (cm)

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 (
n

)

Fêmeas

Machos

 

Figura 4.1. Distribuição de freqüência de ocorrência dos espécimes de Dasyatis guttata 

(n = 565) por classe de Largura de Disco (LD) nos meses de agosto de 2007 a julho de 

2008 em Caiçara do Norte - RN. 

     

 O tratamento das vértebras, sem utilização de corantes, se mostrou suficiente 

para a visualização das marcas de crescimento (Fig. 4.2). A partir das leituras 

evidenciou-se entre 0 a 14 marcas de crescimento para fêmeas de D. guttata e de 0 a 9 
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anos para machos. A média dos raios da vértebra (RV) dos indivíduos neonatos foi 0,9 

mm (d.p. = 0,2) e a média da largura de disco (LD) de 16,0 cm (d.p. = 1,7). As vértebras 

desses neonatos apresentavam borda opaca, ou seja, sem formação de marca completa 

de crescimento, o que foi evidência de que as marcas de nascimento foram formadas 

depois do nascimento. 

 

 

Figura 4.2. Seção da vértebra de fêmea (largura de disco = 67,6 cm) de Dasyatis 

guttata de 8 anos (a) e de um macho (largura de disco = 51,5 cm) de Dasyatis guttata de 

idade estimada em 5 anos incompletos (b). R1, R2...Ri = raio de cada marca de 

crescimento, medida do foco da vértebra até a margem externa de cada marca; Rv = raio 

da vértebra; MN = marca de nascimento.  

 

 A relação entre o raio da vértebra (RV) e a largura do disco (LD) dos machos e 

das fêmeas não apresentou diferença significativa (ANCOVA: elevação t=-2,02 gl=192; 

intercepto t = -0,76 gl=193; p=0,44), porém optou-se por descrever a relação pelo 

modelo linear para os sexos separados (Fig. 4.3). 
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Figura 4.3. Relação entre a largura do disco (LD) em centímetros e o raio da vértebra 

(RV) em milímetros para machos e fêmeas de Dasyatis guttata da região costeira de 

Caiçara do Norte - RN. As setas indicam a largura de disco e o raio da vértebra de 

nascimento (LDnasc e RVnasc, respectivamente). 

 

Todas as vértebras analisadas foram utilizadas para avaliar a precisão das 

leituras. Com o gráfico de comparação visual de vícios nas leituras ficou evidente que 

não houve diferença significativa entre as contagens independentes do número de 

marcas de crescimento nos cortes das vértebras (Fig. 4.4). Os índices de precisão das 

leituras (o índice de erro percentual médio, o coeficiente de variação e o índice de 

precisão) estimados para toda a amostra foram: IAPE = 10,56; CV = 15,87; D = 11,22. 

Esses resultados, juntamente com os índices estimados para os grupos de idade, estão 

descritos na Tabela 4.1.  
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Figura 4.4. Comparação das leituras independentes (Leitura 1 e Leitura 2) dos cortes 

das vértebras de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte - RN. Os 

pontos e as barras representam a média ± o desvio padrão do número de marcas 

identificadas na segunda leitura para todos os exemplares pertencentes ao mesmo grupo 

de número de marcas lidas no primeiro momento. A bissetriz é utilizada como medida 

da discrepância entre as duas leituras. O número acima de cada ponto é o total de 

indivíduos de cada faixa de idade analisados nas leituras. 
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Tabela 4.1. Índices de precisão das leituras das marcas de crescimento para cada grupo 

de idade e para a amostra total de Dasyatis guttata. IAPE = índice de erro percentual 

médio; CV = coeficiente de variação; D = índice de precisão; n = número de espécimes. 

                 

Idade IAPE CV D n

0 16,98 26,68 18,87 53

1 15,38 21,76 15,38 26

2 5,60 7,92 5,60 25

3 4,49 6,35 4,49 14

4 0,00 0,00 0,00 10

5 5,22 7,38 5,22 6

6 5,49 7,77 5,49 8

7 3,65 5,17 3,65 11

8 4,35 6,16 4,35 16

9 8,67 12,26 8,67 6

10 5,27 7,45 5,27 10

11 3,82 5,41 3,82 7

12 2,17 3,07 2,17 2

13 1,85 2,62 1,85 1

14 3,70 5,24 3,70 1

Amostra total 10,56 15,87 11,22 196  

 

  

 

Não houve diferença significativa para o IM entre machos e fêmeas 

(H(1;196)=0,04; p=0,84), portanto as análises de variação periódica desse parâmetro 

foram feitas com os sexos grupados. O incremento marginal variou de 0,05 a 0,55 mm e 

não foi significantemente diferente entre as “estações do ano” (H(3;196)=2,14; p=0,54), 

porém os menores valores médios de IM ocorreram no período de fim do 

“inverno”/começo da “primavera” (Fig. 4.5). 
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Figura 4.5. Variação sazonal do incremento marginal (IM) para sexos grupados da raia 

Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN. (1=primavera; 2=verão; 

3=outono; 4=inverno). 

 

A freqüência de ocorrência mensal de zonas translúcidas mostra que sua a 

formação dessa zona ocorre preferencialmente entre os meses de junho e outubro (Fig. 

4.6), que coincide com o período denominado final de inverno e começo da 

“primavera”. As zonas opacas predominam no restante do período.  

Os parâmetros de crescimento estimados para D. guttata aparecem na Tabela 

4.2, e mostram que as fêmeas têm o crescimento mais lento que os machos (menor taxa 

de crescimento) e atingem maiores tamanhos. Foram obtidas, dessa forma, as curvas de 

crescimento para machos e fêmeas em separadamente (Fig. 4.7). 
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Figura 4.6. Variação mensal do número de zonas translúcidas na borda das vértebras de 

machos e fêmeas de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN. 

Valores acima dos pontos indicam número total de bordas translúcidas por mês. 

 

 

 

 

Tabela 4.2. Parâmetros de crescimento estimados para a espécie Dasyatis guttata na 

região costeira de Caiçara do Norte – RN. 

 

     

LD ∞ K
 t 0 Variância explicada r

Machos 100,76 cm 0,07 -2,18 91,47% 0,96

Fêmeas 137,57 cm 0,06 -1,86 94,54% 0,97  
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Figura 4.7. Curvas de crescimento para Fêmeas (a) e Machos (b) de Dasyatis guttata, 

da região costeira de Caiçara do Norte – RN, segundo modelo de von Bertalanffy 

(1938).   

 

 O número de indivíduos e os dados de amplitude de largura do disco para cada 

idade compõem uma chave idade-largura de disco para a espécie, mostrada na Tabela 

4.3. O crescimento de machos e fêmeas parece ser similar até a idade de quatro a cinco 
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anos, mas as fêmeas passam a alcançar maiores tamanhos que os machos da mesma 

idade a partir dos seis anos, aproximadamente.  

Resultados obtidos sobre a largura de disco (LD) de primeira maturação gonadal 

para machos e fêmeas da espécie, estimada em 43,5 cm para machos e 51,3 cm para 

fêmeas (parte sobre a reprodução da espécie nesta tese), associados às estimativas de 

idade aqui realizadas, indicam que machos e fêmeas de D. guttata se tornam maduros a 

partir dos 5 anos de idade.  

 

Tabela 4.3. Amplitude e média de largura do disco (LD) para cada grupo de idade de 

machos e fêmeas de Dasyatis guttata da região costeira de Caiçara do Norte – RN. 

       

FÊMEAS Idade N Amplitude de LD (cm) LD médio (cm) d.p.

0 24 13,0 - 19,9 16,25 2,03

1 11 17,3 - 23,3 20,79 2,19

2 11 19,0 - 30,5 23,98 3,26

3 7 22,3 - 35,9 30,56 4,21

4 8 30,5 - 42,0 37,73 3,98

5 0 - - -

6 1 67,8 67,80 0,00

7 2 62,8 - 75,4 68,00 6,58

8 7 56,2 - 67,7 63,36 4,22

9 10 59,5 - 84 68,22 7,05

10 5 62,9 - 84,9 71,72 8,95

11 9 63,4 - 88,5 69,14 7,86

12 2 70,0 - 77,0 73,50 4,95

13 2 75,0 - 85,1 80,05 7,14

14 2 79, 0 - 80,0 79,50 0,71

MACHOS Idade N Amplitude de LD (cm) LD médio (cm) d.p.

0 21 12,7 - 19,4 16,21 1,93

1 13 16,3 - 23,8 19,23 2,51

2 18 16,0 - 35,0 25,36 5,03

3 10 27,2 - 38,8 30,97 3,35

4 6 33,5 - 37,0 35,40 1,40

5 4 35,4 - 51,5 43,73 7,35

6 5 47,0 - 54,0 51,22 3,26

7 10 46,5 - 57,0 51,47 3,07

8 6 47,1 - 49,7 48,50 1,05

9 2 52,3 - 54,8 53,55 1,77  
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4.3 Discussão 

 

O uso dos cortes das vértebras sem utilização de técnicas de coloração se 

mostrou eficiente para a leitura das marcas de crescimento. Estudos demonstram que o 

sucesso na utilização de determinada técnica geralmente é espécie-específica 

(CAILLIET & GOLDMAN, 2004). Portanto, as vértebras da espécie estudada foram 

apropriadas como estrutura rígida para a leitura das marcas de crescimento, pois existiu 

uma relação positiva entre o seu diâmetro e o tamanho das raias, indicando que as 

vértebras cresceram proporcionalmente ao tamanho dos indivíduos para todas as classes 

de largura de disco (LD). 

O modelo de von Bertalanffy é um dos modelos mais freqüentemente utilizados 

para descrever o crescimento em peixes (CAILLIET & GOLDMAN, 2004) e as 

estimativas dos parâmetros de crescimento para D. guttata juntamente com a da idade, 

são compatíveis com os dados descritos para outras espécies de elasmobrânquios 

(CAILLIET & GOLDMAN, 2004). Os maiores indivíduos estudados no presente 

estudo não tinham tamanho próximo à largura de disco (LD) máxima teórica estimada, 

porém tamanhos maiores de largura de disco como de 63 cm para machos e 102 cm para 

fêmeas, já foram descritos (THORSON, 1983). 

Os erros entre as leituras não foram considerados sistemáticos, o que indicou que 

as diferenças entre as leituras foram devidas a erros aleatórios, e os índices de precisão 

das leituras estimados foram considerados resultados aceitáveis em comparação ao 

encontrado para outras espécies de elasmobrânquios (CAMPANA et al., 1995; 

CAMPANA, 2001; NATANSON, 2002; CAILLIET et al., 2006; HARRY et al. 2010). 

Parece improvável que as magnitudes dos erros encontrados tenham afetado 
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indevidamente o ajuste das curvas de crescimento ou as estimativas de idade de 

maturidade (FRANCIS et al., 2001).  

A deposição anual e única das marcas de crescimento é característica padrão 

para os batoídeos (CAILLIET & GOLDMAN, 2004; JACOBSEN & BENNETT, 2010), 

e aparentemente mantida para espécies do gênero Dasyatis (COWLEY, 1997; SMITH 

et al., 2007; PIERCE & BENNETT, 2010). A variação anual na deposição do material 

na borda da vértebra pode ser influenciada por uma série de fatores, tais como 

fenômenos oceanográficos sazonais que alteram as características do ambiente, 

mudanças na dieta, época de reprodução e ainda processos endógenos de absorção de 

cálcio (JONES & GEEN, 1977; FERREIRA & VOOREN, 1991; LALLI & PARSONS, 

1997). Segundo LIU et al. (1998), para os elasmobrânquios as mudanças de temperatura 

seriam fator importante na formação das marcas de crescimento. Além da variação na 

temperatura ambiente, outros fatores podem afetar as taxas de crescimento, como a 

mudança do comprimento do dia (fotoperíodo), a dieta e a atividade alimentar 

(BRANSTETTER, 1987, COWLEY, 1997).  

É sugerido que a estimativa do momento de deposição de marcas de crescimento 

pode ser afetada pela reduzida sazonalidade no ambiente e pelo vício na amostragem 

(JACOBSEN & BENNETT, 2010), o que pode ser o caso do presente estudo. Porém, 

foi observada uma tendência de menores valores de incremento marginal no período 

chamado de primavera, o que indicaria que as marcas de crescimento são mesmo 

depositadas anualmente.  

Além disso, através da análise da borda dos cortes, observou-se que a formação 

de zonas translúcidas na vértebra ocorre preferencialmente no período de transição da 

estação seca para a chuvosa na região. Pelo que se observa o padrão de formação das 

vértebras é influenciado pelo ritmo circadiano da espécie que é ditado pelo ciclo de luz 
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que atinge a área e que provavelmente modifica processos endógenos das raias e as 

características do ambiente. No processo de crescimento, a zona translúcida da marca de 

crescimento da vértebra seria depositada durante o período de chuvas com menor 

número de horas de luz incidida na região, e conseqüentemente na água do mar, durante 

os dias e a zona opaca seria depositada no período de seca com alta incidência de sol na 

costa de Caiçara do Norte. Esse padrão coincide com o ciclo reprodutivo da espécie, que 

tem um aparente pico na atividade de cópula e parto no período chamado de primavera, 

que seria a estação após o período mais chuvoso. Além disso, a freqüência com que a 

espécie se alimenta na região também tem uma tendência a acompanhar esse padrão, 

pois a partir do fim da época chuvosa e durante a época seca foi o período em que a 

quantidade analisada de estômagos vazios foi menor. 

Fotoperíodo e temperatura podem ser considerados os maiores reguladores 

ambientais dos mecanismos neuroendócrinos que acionam o comportamento e o 

desenvolvimento sexual de elasmobrânquios (DODD, 1983; PRATT & CARRIER, 

2001). Dessa forma, a diminuição da porcentagem de luz que realmente chega até a 

água na região de Caiçara do Norte no período de muitas chuvas pode agir como um 

contraponto à estabilidade ambiental em regiões tropicais, e desencadear o aumento na 

atividade reprodutiva e no crescimento dos peixes. De fato, a periodicidade natural da 

luz atua como um fator estimulante das respostas cérebro-pituitária, induzindo a 

produção do hormônio de crescimento em peixes (BRETT, 1979). Essa característica 

aliada à ação precursora de ritmos circadianos da glândula pineal, que atua como um 

transdutor foto- e termo-endócrino que sincroniza ciclos internos com o ciclo do 

ambiente (UNDERWOOD, 1989; FILADELFI & CASTRUCCI, 1996), pode explicar o 

padrão de crescimento de D. guttata na região. 
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Existem evidências que permitem assumir a generalização de que praticamente 

todos os organismos exibem oscilações circadianas nas funções fisiológicas endógenas, 

e tanto os peixes de águas interiores quanto marinhos apresentam padrão cíclico de 

atividade diária influenciado pela variação de temperatura e intensidade de luz 

(SCHWASSMANN, 1971). Na região costeira de Caiçara do Norte, não é observada 

grande variação na temperatura da água do mar, porém no período do ano de maior 

pluviosidade, as médias de fração de luz que realmente atingem a costa são menores do 

que no período de seca e essa variação anual da luz incidente pode ter influência 

significativa nos processos biológicos da espécie D. guttata como reprodução, 

alimentação e crescimento.  

Foi descrito que a periodicidade anual de deposição de marca de crescimento em 

elasmobrânquios não está necessariamente relacionada apenas à temperatura e pode ter 

forte influencia de outros fatores como o fotoperíodo (NATANSON, 1993). 

Trabalhos experimentais demonstram padrão de atividade com ritmo circadiano 

para espécies de elasmobrânquios como as raias costeiras Rhinobatos annulatus e 

Myliobatis aquila (DU PREEZ et al., 1988) e para a o tubarão recifal Triaenodon 

obesus (WHITNEY et al., 2007).  

Apesar da espécie D. guttata tolerar alta amplitude de salinidade, pois habita 

também regiões de estuário (BIGELOW & SCHROEDER, 1953; THORSON, 1983), a 

variação da salinidade observada para a área pode ter influência nos sistemas endógenos 

da raia como o crescimento, pois o padrão de salinidade acompanha o ciclo de 

pluviosidade e a fração de luz solar que penetra na área. Para a espécie D. guttata, em 

águas da Venezuela, é descrita a mudança na distribuição influenciada pela salinidade, 

com jovens ocupando preferencialmente áreas de maior salinidade e os adultos as 

menos salinas (THORSON, 1983). Para outras espécies, como o teleósteo Fundulus 
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grandis, também é mostrado que o fotoperíodo afeta a preferência por salinidades 

diferentes na distribuição (SPIELER et al., 1976). 

Em D. fluviorum a deposição de marcas de crescimento também ocorre em 

meados da primavera (PIERCE & BENNETT, 2010). Estudos com a espécie N. kuhlii 

mostraram que as marcas de crescimento terminam de ser depositadas durante a 

primavera e verão para a maioria dos indivíduos coletados no verão austral (PIERCE & 

BENNETT, 2009). 

Para oferecer estimativas mais acuradas e consistentes de idade e crescimento, é 

recomendada a realização de análises de validação da contagem de marcas de 

crescimento por marcação e recaptura (ou de indivíduos em cativeiro), com confirmação 

por injeção prévia de marcadores químicos como o antibiótico oxitetraciclina. 

Os valores das taxas de crescimento k estimados para machos e fêmeas de D. 

guttata foram menores que 0,1 e caracterizam a espécie como de crescimento 

relativamente lento, e desta forma particularmente suscetíveis ao declínio populacional 

(MUSICK, 1999; FRISK et al., 2001). Taxas de crescimento dessa magnitude também 

foram estimadas para as espécies D. chrysonota na África do Sul (k = 0,175 para fêmeas 

e k = 0,07 para machos) (COWLEY, 1997), D. dipterura (k = 0,05 para fêmeas e k = 0,1 

para machos) (SMITH et al., 2007), D. pastinaca (k = 0,089 para sexos agrupados) 

(ISMEN, 2003) e D. fluviorum no sudeste da Austrália (k = 0,09 para fêmeas e k = 0,1 

para machos) (PIERCE & BENNETT, 2010). Para D. pastinaca da costa da Cilícia a 

constante de crescimento foi bem menor (k = 0,04 para fêmeas e k = 0,04 para machos), 

indicando um crescimento mais lento (YELDAN et al., 2008). 

O padrão de crescimento dessas outras espécies do gênero parecer ser o mesmo 

do que o de D. guttata, especialmente o de D. pastinaca (ISMEN, 2003) e o de D. 

fluviorum (PIERCE & BENNETT, 2010) que são raias que alcançam faixas de tamanho 
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e idade semelhantes às de D. guttata de Caiçara do Norte. Em Neotrygon kuhlii, outra 

espécie da família Dasyatidae, machos alcançam menores tamanhos, mas 

provavelmente em menor intervalo de tempo, pois a taxa de crescimento estimada foi 

maior que a das fêmeas (PIERCE & BENNETT, 2009). Nessa mesma espécie as fêmeas 

crescem mais lentamente que os machos e atingem maiores tamanhos (PIERCE & 

BENNETT, 2009). 

O crescimento distinto entre machos e fêmeas também foi notado para a espécie 

D. chrysonota no sudeste da África do Sul (COWLEY, 1997), e essa diferença 

provavelmente se deve à maior taxa de crescimento, que aceleraria a chegada à assíntota 

da curva do modelo sigmóide nos machos. O mesmo pode ser observado para D. 

dipterura em águas do México (SMITH et al., 2007), para D. pastinaca na costa da 

Cilícia (YELDAN et al., 2008), para N. kuhlii na Austrália (PIERCE & BENNETT, 

2009) e para D. fluviorum da costa leste da Austrália (PIERCE & BENNETT, 2010). 

Isso é devido provavelmente ao fato das fêmeas gastarem mais energia com a 

reprodução, o que favorece os maiores tamanhos e o atraso na maturação gonadal 

(CORTÉS, 2000; 2004). Apesar da pouca diferença no menor valor da constante de 

crescimento dos machos em relação às fêmeas, no presente estudo essa premissa 

também foi verdadeira.  

Pode haver uma diferença entre a idade de maturação de machos e fêmeas, mas 

no geral a primeira maturidade parece ocorrer entre os quatro e sete anos de idade. O 

valor estimado de idade de primeira maturação de cinco anos para a espécie D. guttata, 

corresponde a esse padrão. Para D. kuhlii em cativeiro, foi estimado que a idade de 

primeira maturação de machos e fêmeas é de cerca de 3,5 anos (JANSE & SCHRAMA, 

2010) mas há pouca variação na idade de maturação, apesar da diferença de tamanho 

entre os sexos. A espécie D. chrysonota teve sua idade de maturação estimada como 
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cinco anos para machos e sete anos para fêmeas (COWLEY, 1997), e em D. pastinaca 

se vê maturidade distinta no tamanho, com machos alcançando a maturidade em 

tamanhos menores que as fêmeas, mas ambos com idade de 4 a 5 anos (ISMEN, 2003). 

No estudo de D. fluviorum, foi estimada a idade de maturação para machos aos sete 

anos, mas para fêmeas esse valor foi mais elevado, com maturidade alcançada aos treze 

anos (Pierce & Bennett, 2010). A espécie N. kuhlii do leste subtropical da Austrália, 

também teve sua idade de maturação estimada em seis anos para fêmeas e quatro anos 

para machos (PIERCE & BENNETT, 2009).   

Raias que alcançam grandes tamanhos com a idade, como D. guttata, são 

altamente vulneráveis a pressão exercida pela pesca (FRISK et al., 2001; STOBUTZKI 

et al., 2002; SMITH et al., 2008). A sobrevivência de indivíduos na fase juvenil é um 

fator que contribui para a o sucesso no crescimento de espécies de vida longa e esse fato 

é comprovado em estudos que analisam a taxa e crescimento e sobrevivência de 

populações dessas espécies (FRISK et al., 2001).  

Foi descrito para águas tropicais da Austrália, onde ocorre pescaria de arrasto 

para captura de camarão, como a realizada em Caiçara do Norte, que espécies da família 

Dasyatidae incluindo congêneres de D. guttata estão entre as espécies de menor 

capacidade de recuperação à depleção pela pesca e com alta mortalidade de indivíduos 

jovens (STOBUTSKI et al., 2002). Da mesma forma, para a espécie D. dipterura, 

habitante do complexo lagunar Bahia Magdalena no México, o colapso da população 

devido à pesca é provável, pois a espécie apresentou um potencial de crescimento lento 

e limitada plasticidade à pressão pesqueira (SMITH et al., 2008). 

A maioria dos indivíduos capturados no presente estudo era jovem e tal fato se 

deve à captura por arrasto de praia, arte de pesca que mais contribuiu na amostragem e 

teve por efeito capturar mais raias menores. Se a malha é usada normalmente nas 
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pescarias locais, as características encontradas para D. guttata, de crescimento lento, 

maturidade tardia e baixa fecundidade associadas às características da pescaria, mesmo 

que não dirigida às raias, pode impedir sua sustentabilidade e dificultar possibilidades 

de recuperação. 
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5. CONCLUSÕES 
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 A partir dos resultados obtidos neste trabalho, sobre a reprodução, a dieta e o 

crescimento de Dasyatis guttata, conclui-se que: 

 

- Dasyatis guttata permanece na região costeira de Caiçara do Norte ao longo de todo o 

ano e passa todo seu ciclo de vida nesta região, portanto é passível de impactos pelas 

pescarias, que capturam desde indivíduos neonatos até fêmeas grávidas; 

 

- Os padrões de reprodução, alimentação e crescimento de Dasyatis guttata 

aparentemente acompanham o ciclo de incidência de luz, que varia entre as épocas de 

seca e chuva na plataforma interna da região; 

    

- Apesar de ter apresentado um período de maior atividade reprodutiva, D. guttata se 

reproduz durante todo o ano, mas é passível de cuidados por sua baixa fecundidade, 

maturidade tardia e baixa taxa de crescimento, características comuns em 

elasmobrânquios; 

  

- A espécie apresenta importante papel na cadeia trófica da região, como predadora de 

topo, pois tem comportamento generalista, consumindo uma ampla variedade de presas, 

sendo que as diferenças encontradas entre jovens e adultos podem estar relacionadas 

com a maior capacidade de cavar o sedimento pelos adultos para captura de alimento;  

 

- A idade de machos e fêmeas na maturidade é semelhante, porém a largura de disco em 

que as fêmeas atingem a maturidade é maior que o dos machos; portanto, isso deve ser 

considerado em planos de avaliação de estoques da espécie.  
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