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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar possíveis alterações 

fisiológicas associadas à reprodução em machos e fêmeas de Arapaima 

gigas (pirarucu) em seu ambiente natural. O pirarucu (Arapaima gigas) é 

uma espécie de respiração aérea que pertence ao mais primitivo grupo dos 

teleósteos, que habita as águas do rio Amazonas. Os objetivos principais 

foram caracterizar o perfil plasmático dos esteróides gonadais plasmáticos 

(17β-Estradiol, Testosterona, 11ceto-Testosterona (11ceto-T) e 17α-

hidroxiprogesterona (17α-OHP)); concentrações de lipídios e proteínas 

teciduais (gônadas, fígado, músculo branco, vermelho e ventrecha), e o 

perfil de ácidos graxos ao longo do ciclo reprodutivo de machos e fêmeas 

coletados em seu ambiente natural localizado na Ilha Mexiana no estado do 

Pará/Brasil. As coletas foram realizadas em Setembro/2007; Janeiro/2008; 

Julho/2008 e Setembro/2008 e foram determinados quatro estádios de 

maturação gonadal para as fêmeas: Repouso, Maturação, Maduro e 

Regressão. No presente estudo foram observados ainda animais imaturos. 

Os machos foram classificados em relação à quantidade de 

espermatozóides presente nos túbulos seminíferos, sendo que os animais 

que apresentavam poucos espermatozóides no lúmen são referidos como 

grupo 1 e os animais que apresentavam muitos espermatozóides no lúmen 

como grupo 2. As análises histológicas realizadas nas gônadas permitem 

concluir que o pirarucu possui ovário do tipo gymno-ovariano com 

desenvolvimento oocitário assincrônico e a estrutura testicular de A. gigas é 

do tipo não cística. As análises metabólicas em fêmeas mostraram que a 

ventrecha é o tecido de maior concentração de lipídios, seguido do músculo 

vermelho e branco, evidenciando que, dentre os diferentes tipos musculares, 

a ventrecha é a região preferencial de armazenamento de lipídios. As 

concentrações lipídicas teciduais , demonstraram um aumento no acúmulo 

gonadal e hepático à medida que o ciclo reprodutivo avança, alcançando a 

concentração máxima na fase madura. Já as proteínas hepáticas e gonadais 

não apresentaram diferença significativa entre os estádios reprodutivos. Nos 



 x

machos, os lipídios e as proteínas não apresentaram diferença estatística 

significativa entre os grupos em nenhum tecido analisado. Os PUFAs 

(ácidos graxos polinsaturados) n3 na fração polar ovariana foram maiores na 

fase madura em relação às demais fases reprodutivas, inclusive no animal 

imaturo, sendo que essa alta porcentagem reflete na importância desses 

ácidos graxos no ovo, que serão utilizados para o futuro desenvolvimento da 

larva. De uma forma geral, foi observada uma característica de maior 

porcentagem de PUFAs n6 (fração polar) e PUFAs n3 (fração neutra) do 

tecido hepático em animais imaturos quando comparados às fêmeas adultas. 

Nos machos, os ácidos graxos monoinsaturados foram maiores no grupo 2 

no músculo branco e ventrecha, devido à necessidade de um maior aporte 

energético na musculatura para o comportamento reprodutivo. Os resultados 

das análises plasmáticas dos esteróides gonadais mostraram que o perfil de 

17β-Estradiol em fêmeas apresentou-se alto nas fases iniciais do ciclo 

reprodutivo, decaindo na fase madura e regressão, provavelmente devido ao 

feedback negativo. Os animais imaturos apresentaram as maiores 

concentrações plasmáticas de 17β-Estradiol e 17α-OHP em relação aos 

adultos, já que esses hormônios estimulam o desenvolvimento de 

características secundárias, desenvolvimento neural, crescimento e 

maturação sexual nos animais imaturos, em machos e fêmeas. Foram 

observadas altas concentrações de 17α-OHP nos machos em ambos os 

grupos sugerindo a disponibilidade desse hormônio para a conversão de 

17α,20β-DHP, que atua na motilidade dos espermatozóides, já que ambos 

os grupos apresentam espermatozóides no lúmen. As concentrações de 

testosterona excedem à de 11ceto-T em machos, sugerindo que essa 

espécie esteja utilizando outros andrógenos e não somente a 11ceto-T para 

a reprodução. O acompanhamento destes animais no ambiente natural 

evidencia que não é possível utilizar características secundárias como 

coloração da escama como indicativo do sexo, porém a sexagem é possível 

de se realizar utilizando a razão entre os hormônios plasmáticos 11ceto-T e 

17β-Estradiol. 
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ABSTRACT 
 
The aim of the present study was to investigate the possible physiological 

alterations related with reproduction in males and females of Arapaima gigas  

(pirarucu) in their natural environment. Pirarucu is an obligatory aerial respiration 

species belonging to a very ancient group of teleosts and inhabits Amazonian 

river. The main goals of this study were to describe the plasmatic gonad steroids 

profile (17β-Estradiol, Testosterone, 11keto-Testosterone (11keto-T) and 17α-

hidroxyprogesterone (17α-OHP)), lipids and proteins concentrations of the main 

storage tissues (gonads, white muscle, red muscle and ventrecha), and fatty 

acid profile along the reproductive cycle of males and females collected in their 

natural environment at Ilha Mexiana (Pará/ Brazil). The animals were caught 

from the wild in September/2007, January/2008, July/2008 and September/2008 

and four stages of gonad development were determined: Rest, Maturation, 

Mature and Regression. Immature animals were also observed. Males were 

classified according to spermatozoid amount inside the seminiferous tubes, and 

the animals having a few spermatozoids were referred as group1 and those 

having many spermatozoids were referred as group 2. Microscopic analyses 

allowed concluding that pirarucu has gymno-ovary type with assynchronic 

oocyte development and testis has non-cystic structure. The metabolic analyses 

in females showed that the tissue presenting the highest lipids concentration 

was the ventrecha, followed by the red and white muscle, suggesting that 

ventrecha is the preferred lipids storage among different muscles. Lipids 

concentrations increased in ovaries and liver along the reproductive cycle, 

getting the highest value at mature stage. Liver and gonads protein did not show 

any difference among the reproductive stages. Lipids and proteins in males did 

not present any difference between the groups of any analyzed tissue. In polar 

lipids ovary fraction, PUFA (polyunsaturated fatty acids) n3 were higher at 

mature stage, compared with the other stages of the reproductive cycle and 

immature animals, and these high amounts reflect the importance of those fatty 

acids, that will be used in the larval development. In general, the immature 

animals showed the highest percentage of PUFA n6 (polar fraction) and PUFA 



 xii

n3 (neutral fraction) in the liver when compared with adults females. 

Monounsaturated fatty acids in males in group 2 were higher in white muscle 

and ventrecha, because those muscles have an intense energetic demand for 

reproductive behavior. 17β-Estradiol was higher in females, at initial stages of 

the reproductive cycle, decreasing at mature and regression stages, probably 

due to a negative feedback. Immature animals showed the highest 

concentrations of 17β-Estradiol and 17α-OHP, probably because these steroids 

stimulate sexual secondary features, neural development, growth and sexual 

maturity in those animals. 17α-OHP concentrations were higher in both male 

groups, suggesting its availability for 17α, 20β-DHP conversion, an important 

steroid on spermatozoid motility. Testosterone concentrations in males exceed 

11ceto-T, suggesting that other androgens were more effective and not just 

11ceto-T, for reproduction. On this environment, features like scales coloration 

as secondary feature were not suggested to distinguish the sex of those animals, 

but it is possible when using 11ceto-T and17β- Estradiol plasma ratio.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os peixes compõem um amplo grupo dentro dos vertebrados, sendo o 

mais antigo e mais diversificado do subfilo Vertebrata, incluído no Filo Chordata 

(Hickman et. al., 2004). Este grupo representa aproximadamente 50% dos 

vertebrados, englobando cerca de 28.000 espécies reconhecidas atualmente 

(Nelson, 2006).  

Os peixes desenvolveram adaptações fisiológicas que os capacitaram a 

invadir qualquer habitat aquático. Eles ocupam ambientes aquáticos mais 

diversos, ocorrendo desde as altas altitudes, onde o oxigênio é rarefeito e a 

temperatura atmosférica é muitas vezes abaixo de zero, até as fossas 

submarinas dos oceanos, onde a pressão é várias centenas de atmosferas 

(Vazzoler, 1996). 

Sua distribuição nos ambientes aquáticos continentais e marinhos, 

considerando-se que a água doce cobre apenas 1% da superfície terrestre, é 

bastante desproporcional, sendo que 41% das espécies de peixes são de água 

doce (Wooton, 1990). Assim, uma estimativa avalia que os peixes marinhos têm 

de 10 a 10.000 vezes mais espaço disponível por indivíduo que os de água 

doce (Horn, 1972).  

Além de ser um grupo amplamente representativo em espécies, os 

peixes estão entre os recursos naturais mais importantes do mundo, provendo 

um número além de 100 milhões de toneladas ao ano de biomassa no mundo 

todo (Hilborn et al., 2003). Estes recursos são intensamente explorados na 

pesca extrativista, levando várias espécies de peixes com interesse comercial à 

sobrexplotação. Uma alternativa à intensa exploração pesqueira, seria a 

produção de organismos aquáticos por meio do cultivo, atividade conhecida 

como aquicultura. Porém, atualmente o extrativismo representa o maior 

problema para o desenvolvimento da aquicultura brasileira. O Brasil, detendo 

cerca de 12% da água doce mundial em conjunto com ótimas condições 

climáticas, ainda apresenta baixa produtividade na piscicultura intensiva e semi-

intensiva, quando comparado à produção mundial (Lovshin & Cyrino, 1997), 
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pois a base da produção de pescados ainda é principalmente dependente dos 

produtos advindos do extrativismo. 

Além da produção de alimentos, deve-se destacar que a aquicultura 

brasileira também possui grande importância na preservação de espécies 

ameaçadas de extinção, devido ao cultivo dessas espécies em cativeiro e 

posteriormente, na instalação de programas adequados de repovoamento em 

áreas impactadas. Porém, sabe-se que o sucesso do cultivo de uma espécie só 

é obtido com o conhecimento da biologia dessa espécie e, em especial da 

biologia reprodutiva. 

Os teleósteos apresentam várias estratégias reprodutivas, com espécies 

que apresentam desenvolvimento indireto, com larvas e metamorfose total, e 

outras com desenvolvimento direto, sem a fase larval. Do mesmo modo, 

ocorrem casos em que machos e fêmeas são indistinguíveis externamente, até 

outros em que indivíduos dos dois sexos desempenham papéis distintos, em 

comportamentos sexuais elaborados, como corte e acasalamento. A 

fecundidade das diferentes espécies de peixes também apresenta uma 

amplitude de variação, onde de um lado, ocorrem espécies que liberam um 

grande número de oócitos e espermatozóides, livres no meio aquático, número 

esse suficiente para balancear as pressões ambientais, mas estas espécies 

geralmente não dispensam qualquer cuidado à prole. Por outro lado, ocorrem 

espécies com fecundação e desenvolvimento interno, verificando-se a liberação 

apenas quando o novo organismo está apto a viver independentemente 

(Vazzoler, 1996). 

Durante a reprodução, as células germinativas femininas passam por 

profundas modificações durante seu desenvolvimento, podendo-se caracterizar 

fases ao longo desse processo, que seguem denominações distintas por 

diferentes autores. A dinâmica do desenvolvimento oocitário difere entre as 

espécies e define a estratégia temporal de reprodução da espécie, que pode 

ser dividida em (Rocha & Rocha, 2006): 
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Sincrônico em um grupo: As células oocitárias existentes nos ovários 

maturam concomitantemente, sendo eliminadas de uma vez só durante o 

período de desova, caracterizando uma desova única na vida do animal. 

Sincrônico em dois grupos: A cada período de reprodução evidenciam-

se lotes de oócitos dentro dos ovários, sendo que os oócitos que compõem 

cada lote se desenvolvem sincronicamente e, à medida que os lotes mais 

desenvolvidos atingem a maturação completa, são eliminados, caracterizando 

uma desova total, que ocorre em um único período; 

Sincrônico em mais de dois grupos: Neste mecanismo de 

desenvolvimento, os oócitos que compõem cada lote se desenvolvem 

sincronicamente e, à medida que aqueles lotes mais desenvolvidos atingem a 

maturação completa, são eliminados, desse modo, a cada período de desova, 

verifica-se a eliminação sucessiva de oócitos maduros. O número de lotes intra-

ovarianos é de no mínimo três podendo atingir uma dezena. 

Assincrônico: Neste caso, dentro dos ovários, não se evidenciam lotes 

de oócitos no mesmo estadio de maturação, estando presentes oócitos em 

todas as fases de desenvolvimento, ocorrendo sua eliminação à medida que 

vão atingindo a maturação completa. 

A partir do momento em que a idade de primeira maturação é atingida, 

as variáveis ambientais passam a atuar sobre os indivíduos, de modo que as 

condições na época de desova sejam favoráveis à sobrevivência e crescimento 

da prole (Vazzoler, 1996). As variáveis ambientais, como temperatura da água, 

fotoperíodo e regime de chuvas, modulam a reprodução em peixes. O 

desenvolvimento sexual e a ovulação em algumas espécies são modulados 

pelo fotoperíodo, podendo adiantar ou atrasar o tempo de maturação e desova. 

Em outras espécies, o fator ambiental predominante para o início do ciclo 

reprodutivo é a temperatura da água, combinada ao fotoperíodo (Peter & Yu, 

1997).  

Espécies tropicais tendem a desovar continuamente ao longo do ano ou 

apresentam picos geralmente associados com a estação chuvosa. Para 

espécies que vivem nas regiões temperadas e desovam na primavera e verão, 
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o crescimento gonadal é estimulado por longos fotoperíodos, geralmente em 

combinação com temperaturas mais altas. Já nas espécies que desovam no 

outono e inverno, o crescimento gonadal é estimulado por uma diminuição do 

fotoperíodo (Baldisserotto, 2002). 

Como dito anteriormente, essas variáveis ambientais modulam a 

reprodução em peixes, que é controlada endogenamente por um sistema 

endócrino, principalmente pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, que sintetiza 

e libera neurohormônios, gonadotropinas, esteróides gonadais e hormônios 

liberadores do processo reprodutivo, entre outras substâncias (Kawauchi & 

Sower, 2006) como será descrito a seguir. 

 

1.2. Controle do Eixo Reprodutivo Hipotálamo-Hipófise-Gônadas 
 

O controle endócrino do ciclo reprodutivo em fêmeas de teleósteos é 

modulado por fatores ambientais que agem sobre o hipotálamo, conduzindo à 

secreção de  GnRH (hormônio liberador de gonadotropinas), e sobre a hipófise, 

resultando na produção e liberação de GtHs (gonadotropinas) na corrente 

sanguínea. Estas, por sua vez, chegam aos ovários, promovendo a síntese dos 

esteróides gonadais (Rocha & Rocha, 2006). 

Os esteróides gonadais atuam na diferenciação dos tecidos somáticos e 

na gametogênese, estimulam o desenvolvimento de caracteres sexuais 

secundários e o comportamento reprodutivo. As funções são diferenciadas 

dependendo se o peixe é imaturo ou maduro. Nos animais imaturos, os 

hormônios gonadais geralmente estimulam a diferenciação sexual e nos 

maduros, estimulam a gametogênese e a desova ou espermiação 

(Baldisserotto, 2002). 

De uma forma geral o controle endócrino do ciclo reprodutivo em fêmeas 

é modulado por fatores ambientais, que estimulam o hipotálamo a sintetizar e 

liberar o hormônio liberador de gonadotropinas (GnRH), que estimula as células 

gonadotrópicas da hipófise a sintetizar e liberar o hormônio folículo estimulante 

(FSH), que via corrente sanguínea chega às camadas foliculares do ovário e na 
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camada teca, converte o colesterol em testosterona. Esta é transportada à 

camada granulosa, na qual é aromatizada em 17β-estradiol pela enzima 

aromatase, também sob influência do FSH (Nagahama, 1994). 

O 17β-estradiol age no fígado, estimulando a síntese de vitelogenina, 

que promove crescimento no oócito e incorporação de vitelo. Na fase de 

vitelogênese, que é um processo pelo qual o citoplasma do oócito acumula 

substâncias de reservas para posterior utilização pela larva, ocorre um aumento 

nos níveis plasmáticos de 17β-estradiol e testosterona, e esse aumento inibe a 

síntese de FSH através de feedback negativo e juntamente com ação do GnRH 

estimulam a secreção hipofisária do hormônio luteinizante  (LH) nas fases finais 

da vitelogênese. O LH estimula a camada teca do folículo a produzir o 17α-

hidroxiprogesterona (17αOHP), que é transportada à camada granulosa e 

convertida a 17α-20β-dihidroxi-4-pregnen-3-one (17α20βP) pela enzima 20β-

hidroxi-esteróide-desidrogenase (20βHSD). O 17α20βP é o hormônio efetivo da 

maturação final do oócito e ovulação na maioria dos teleósteos (Young et al., 

2005). 

 Em machos adultos, o controle da síntese de esteróides é semelhante ao 

das fêmeas. FSH e LH estimulam a esteroidogênese testicular e 

espermatogênese, sendo os andrógenos, testosterona e 11-ceto-testosterona 

produzidos pelas células de Leydig nos testículos (Cyr & Eales,1996). A 

testosterona e 11ceto-testosterona promovem a espermatogênese nos 

testículos e a 17α20βP tem relação com a motilidade dos espermatozóides 

(Young et al., 2005). 

Assim como os esteróides gonadais apresentam variações dos seus 

níveis circulantes durante a reprodução, alterações na composição de alguns 

tecidos, principalmente os de reserva energética também são descritas. 

 

1.3. Substratos Metabólicos e Mobilização Energética Reprodutiva 
 

Os substratos energéticos (principalmente as proteínas e lipídios) têm 

sido utilizados para avaliar o perfil de mobilização energética dos animais, bem 
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como identificar o hábito alimentar e a deposição energética, indicando a 

preferência no acúmulo e mobilização destes substratos nos diferentes grupos 

de vertebrados submetidos às mais diversas condições. 

A energia armazenada é importante para o suporte de vários eventos 

fisiológicos do organismo e o alto conteúdo calórico de lipídios faz este grupo 

de componentes um eficiente armazenador energético, sendo o mais 

significante em muitos animais (Sheridan, 1994). Nos peixes, os lipídios são 

fontes energéticas importantes na reprodução, sendo imprescindíveis para o 

desenvolvimento dos ovos, construção de ninhos, corte ou ainda proteção da 

prole (Wiegand, 1996). 

Sabe-se que no processo de maturação gonadal, as fêmeas requerem 

uma quantidade de macro e micronutrientes que serão transferidos para os 

oócitos em desenvolvimento, o que envolve processos de mobilização de 

reservas para as gônadas, reservas estas que são previamente armazenadas 

em diferentes tecidos como fígado, músculo, tecido adiposo ou ainda intestinos.  

Os lipídios mobilizados são transportados no sangue e são basicamente 

de três origens: dieta, que são agregados na mucosa intestinal e transportados 

para o sangue como quilomícrons; lipídios endógenos, que são processados no 

fígado e transportados no sangue como lipoproteína de densidade muito baixa 

(Very Low Density Protein – VLDL); e finalmente os lipídios mobilizados dos 

órgãos de armazenamento, principalmente na forma de ácidos graxos 

(Sheridan, 1994). 

No entanto, a estratégia de mobilização deste substrato pode variar 

dependendo da espécie. Trabalhos pioneiros desde a década de 60 já 

mostravam que as reservas de proteína e lipídio diminuem durante o 

desenvolvimento gonadal (revisão em Love, 1980). Já em outras espécies, as 

reservas não são significativamente reduzidas durante o crescimento ovariano, 

mas começam a decair durante o período de desova, como por exemplo, em 

Salmo gairdneri (Nassour & Léger, 1989). A qualidade dos ovos e das larvas 

está relacionada com a qualidade das reservas nutricionais disponível nos 

oócitos em desenvolvimento. Como dito anteriormente, essas reservas 
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oocitárias (vitelo) são mobilizadas a partir dos lipídios e proteínas armazenadas 

em diversos tecidos, e a composição do alimento ingerido é de grande 

importância no desenvolvimento das gônadas (principalmente nos ovários), o 

que leva a supor que alterações na cadeia trófica certamente influenciarão a 

qualidade e/ou quantidade de vitelo armazenado.  Quando as dietas maternas 

são deficientes, a transferência de ácidos graxos torna-se insuficiente para o 

desenvolvimento oocitário adequado, podendo reduzir a fecundidade e a 

viabilidade da progênie. Os lipídios que são transferidos para as gônadas são 

incorporados como material nutritivo no citoplasma dos oócitos e servem como 

principal fonte alimentar endógena para o desenvolvimento do embrião (Adams, 

1999). 

Segundo Nelson & Cox (2005), os lipídios podem ser classificados como 

neutros e polares. Os lipídios neutros são extraídos de tecidos com éter etílico, 

clorofórmio ou benzeno e os lipídios polares são extraídos com solventes 

orgânicos polares como etanol e metanol, que apresentam características 

polares. 

Compostos como triacilglicerol e os produtos da sua hidrólise por ação 

de lipases (diacilglicerol, monoacilglicerol, e ácidos graxos livres) são lipídios 

neutros. Os triacilgliceróis consistem de três longas cadeias de ácidos graxos 

ligados a um glicerol e são as principais formas de armazenamento de energia 

em tecidos animais (Kramer & Hulan, 1987 apud Schreiner, 2003) 

A maioria dos lipídios contém ácidos graxos, que apresentam um 

importante papel em muitas funções biológicas como precursores de 

eicosanóides, e estão presentes na composição de membranas celulares e 

lipoproteínas.  Alguns ácidos graxos, chamados ácidos graxos essenciais, não 

são biossintetizados por alguns animais, sendo necessário o consumo de seus 

precursores na dieta (Jobling, 1994). 

O ácido linoléico (LA; 18:2n6) (n = Omega) e o ácido α-linolênico (ALA; 

18:3n3) são ácidos graxos essenciais, precursores do ácido araquidônico (AA; 

20:4ω6), e ácidos docosahexanóico (DHA; 22:6n3) e eicosapentanóico (EPA; 

20:5n3), respectivamente (Arts et. al., 2001). 
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Os peixes são capazes de sintetizar diferentes ácidos graxos por um 

processo de desaturação e elongação da cadeia de carbono. Em comum com 

outros vertebrados, os peixes não possuem enzimas desaturases Δ12 e Δ15 

necessárias para sintetizar 18:2n6 e 18:3n3, respectivamente, dessa forma, 

devem obter estes ácidos graxos na dieta (Henderson & Tocher, 1987). 

De uma forma geral, os peixes podem apresentar diferentes padrões de 

mobilização de lipídios durante o ciclo reprodutivo, e esta variação ocorre 

devido principalmente às estratégias reprodutivas, disponibilidade e qualidade 

do alimento na fase de vitelogênese, habitat, idade do animal e outros 

parâmetros, que são revisados por Love (1980). Os níveis de lipídios 

armazenados se alteram significativamente ao longo do tempo entre os 

indivíduos e populações, em resposta às necessidades energéticas. Em 

períodos com abundância de recursos ou ainda baixa demanda energética, os 

teores de lipídio geralmente aumentam nos órgãos de armazenamento e 

quando a demanda energética aumenta, os lipídios são mobilizados e seus 

níveis diminuem (Meffe & Snelson, 1993; Moreira et al., 2002). 

Assim como o metabolismo de lipídios sofre alterações relacionadas ao 

ciclo reprodutivo, são observadas também alterações no metabolismo de 

proteínas durante os diferentes estádios de maturação dos animais fazendo 

com que alguns tecidos passem por variações no conteúdo de proteínas 

(Moreira et al., 2002).  

 Em peixes, a mobilização de reservas energéticas se dá primeiramente 

pelas proteínas, posteriormente lipídios e carboidratos (Mommsen, 2001). Isto 

se deve ao fato dos peixes apresentarem menor consumo de energia, 

principalmente por não precisarem regular sua temperatura corpórea, além 

disso, gastam relativamente menos energia para se manter em movimento na 

água (Cyrino et al., 2004).   

 Os peixes têm alto e constante requerimento de proteínas para a 

construção de novos tecidos, reparo de tecidos danificados e para seu 

metabolismo (Singh, 2007). No trabalho realizado por Gomes (2007), animais 

mais ativos, como o cará (Geophagus brasiliensis), tendem a mobilizar mais 
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proteínas do que animais sedentários, como o cascudo (Hypostomus sp.). 

Alguns tecidos passam por um aumento na taxa de degradação de proteínas e 

acredita-se que a maior fonte de proteína para os peixes origina-se da 

musculatura. 

 Dessa forma, esses parâmetros metabólicos relacionados à fisiologia 

reprodutiva, bem como os hormônios envolvidos no controle endócrino, em 

referência aos esteróides gonadais, foram aqui investigados numa espécie 

íctica considerada de grande importância na fauna aquática brasileira. 

 

 
1.4. A espécie – Arapaima gigas 

 

O pirarucu (Arapaima gigas) habita as águas quentes (24 a 31°C) da 

bacia Amazônica, sendo encontrado no rio Amazonas, nos seus lagos e 

efluentes e no rio Araguaia (Pereira, 1954), assim como na Amazônia peruana, 

na Colômbia e Guiana. A espécie é conhecida no Brasil, quando jovem por 

bodeco, em função de hábito de saltar na água, enquanto o adulto é chamado 

de pirarucu. 

Taxonomicamente, o pirarucu é classificado como Arapaima gigas, 

pertence à classe Actinopterygii, ordem Osteoglossiformes, família 

Osteoglossidae, na qual ocorrem dois gêneros: Osteoglossum e Arapaima. 

Ambos os gêneros só ocorrem na Amazônia e estão relacionados aos gêneros 

Scleropages, que ocorre na Austrália, e Heterotis, que ocorre na África (Nelson, 

1994). 

Arapaima gigas pertence ao mais primitivo grupo dos teleósteos sendo o 

maior peixe de água doce da América do Sul. Na fase juvenil, tem coloração 

predominantemente escura e nos indivíduos adultos, particularmente na época 

da reprodução, os animais passam a apresentar escamas com coloração 

avermelhada na parte posterior, principalmente na região caudal e parte inferior 

do corpo. Acredita-se que nos machos essa coloração é ainda mais acentuada 

podendo chegar até a região do opérculo (Ferraris, 2003). 
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Pinese (1996) sugere que o pirarucu tenha hábito alimentar filtrador, 

apresentando padrões anatômicos característicos de animais onívoros, 

entretanto, há muito tempo é conhecido hábito alimentar do pirarucu como 

essencialmente piscívoro (Fontenele, 1948). Assim seu hábito alimentar reforça 

uma importância ecológica, além da econômica, já que espécies predadoras 

participam do equilíbrio ambiental como reguladoras das populações de outras 

espécies. De acordo com Nikolsky (1976), os peixes carnívoros constituem 

elementos que aumentam a estabilidade do ecossistema, na medida em que 

regulam a abundância de diferentes espécies forrageiras. 

As características anatômicas, fisiológicas e comportamentais de 

Arapaima gigas são responsáveis por uma série de adaptações para a 

sobrevivência ao ambiente em que vive (com baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido na água e pelas suas águas de pH ácido), que certamente permitiu a 

sobrevivência dessa espécie nos dias atuais. O pirarucu possui respiração 

aérea obrigatória, através de modificações da bexiga natatória, e complementar 

respiração aquática, na qual as brânquias possuem papel importante na 

excreção de CO2 e regulação iônica. Em águas normóxicas, o pirarucu obtém 

75% do oxigênio do ar, alcançando 100% de oxigênio do ar em águas anóxicas. 

Por ser considerado um peixe nobre, com uma carne de ótima qualidade, 

o pirarucu vem sofrendo uma grande pressão de pesca, o que têm depreciado 

os seus estoques naturais. Venturieri e Bernardino (1999) registram que a 

captura desta espécie diminuiu de 1.751 toneladas em 1984, para 207,5 

toneladas em 1996, no estado do Amazonas. Este quadro levou à espécie a ser 

incluída pela IUCN (International Union for Conservation of Nature) na lista 

vermelha de espécies ameaçadas como Data Deficient specie (DD) e 

classificada como em risco pelo Convention on International Trade of 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES – Appendice II). 

Segundo Imbiriba (1991), mesmo havendo medidas de proteção, a pesca 

do pirarucu na Amazônia ameaça a sobrevivência da espécie, pois é praticada 

de modo predatório. Além disso, a característica de respiração aérea desses 

animais expõe os reprodutores à fácil captura com auxílio de arpão e rede de 
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espera, permanecendo apenas os filhotes, os quais, porém, tornam-se sujeitos 

à dizimação pelos peixes carnívoros predadores.  

A maturidade sexual dessa espécie no seu habitat natural é atingida 

entre os quatro e cinco anos de idade, quando atingem aproximadamente 150 

cm e 40 kg de peso (Fontenele, 1948). Machos e fêmeas apresentam uma 

única gônada funcional localizada no lado esquerdo da cavidade abdominal 

(Godinho et al., 2005). O pirarucu é uma espécie lêntica e, segundo Hoar 

(1969), estas espécies não realizam migrações reprodutivas e fazem seus 

ninhos em locais com pouca movimentação de água. Este mesmo autor, 

também relatou que os ovos são, geralmente, maiores e em menor número do 

que nas espécies reofílicas. 

No tocante aos aspectos reprodutivos da espécie, ainda existem muitas 

lacunas que dependem de estudos na natureza e em cativeiro para serem 

preenchidas. São animais que formam casais monogâmicos para a reprodução, 

apresentam cuidado parental, realizam a construção de ninhos e possuem 

desova parcelada. Algumas informações sobre a morfologia da hipófise e das 

células germinativas do pirarucu estão sendo investigadas (Venturieri et al., 

2002), mas os aspectos fisiológicos básicos da sua reprodução ainda são 

desconhecidos. Em relação aos estudos sobre níveis hormonais em pirarucu, 

algumas bibliografias estão disponíveis como o trabalho apresentado por 

Monteiro (2005), com animais em cativeiro e destaque para o trabalho de Chu-

Koo et. al. (2009), com animais em ambiente natural. Em relação aos aspectos 

metabólicos envolvidos no ciclo reprodutivo, não foi encontrada nenhuma 

referência na literatura. 

Considerando-se a importância ecológica do pirarucu Arapaima gigas e 

dentro do quadro atual de desconhecimento a respeito de sua fisiologia, o 

estudo dos esteróides gonadais e o perfil metabólico envolvidos no processo 

reprodutivo se fazem necessário para fornecer subsídios para a manutenção 

correta de seus estoques naturais, assim como otimizar o desempenho desse 

animal durante o cultivo em pisciculturas comerciais e de conservação. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 
  O objetivo do presente trabalho é caracterizar o perfil endócrino dos 

esteróides gonadais e de alguns parâmetros metabólicos associados à 

reprodução ao longo do ciclo reprodutivo de machos e fêmeas de Arapaima 

gigas (pirarucu) coletados em seu ambiente natural.  

 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Avaliar a concentração dos esteróides gonadais plasmáticos (17β-

Estradiol, Testosterona, 11-ceto-Testosterona e 17α−hidroxiprogesterona) 

no plasma e na secreção cefálica de A. gigas ao longo do ciclo 

reprodutivo em ambiente natural ; 

• Acompanhar o metabolismo lipídico e protéico plasmático e tecidual ao 

longo do ciclo reprodutivo de A. gigas em ambiente natural; 

• Avaliar o perfil de ácidos graxos teciduais nos diferentes estádios de 

maturação de A. gigas em ambiente natural; 

• Avaliar a viabilidade de utilizar alguns indicadores plasmáticos dos 

animais do presente estudo para inferir no sexo e estádio de 

desenvolvimento reprodutivo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 
 
 
3.1. Local de Captura – Ilha Mexiana, arquipélago do Marajó/ Pará  
 

As coletas periódicas foram realizadas no ambiente natural do pirarucu 

(figura 1a), localizado na Ilha Mexiana – PA (figura 1b) pertencente ao 

Complexo Marajó. A Ilha Mexiana, situada na foz do Rio Amazonas, 

exatamente sobre a linha do Equador é uma das mais antigas do Pará, com 

cerca de 100 mil hectares. Por se situar na zona do Equador, possui 

predominantemente o clima equatorial tropical, marcado por uma abundância 

de chuvas. O índice pluviométrico médio anual é de 2.000 mm³, variando de 

1.677 mm³ a 3.215 mm³ e é menor entre os meses de julho a outubro, e maior 

entre o período de novembro a abril, conhecido como época da cheia. O 

arquipélago de Marajó concentra as áreas mais úmidas do estado do Pará, 

chegando a 80% de umidade relativa do ar (www.amazonia.gov.br, acessado 

em 28/01/2009). 

A Ilha Mexiana possui ao longo de seu território, vários canais com 

abundante presença do pirarucu. Os canais nomeados como Tabocas 

(S00°.02’.689”; W049°.33’.243”), João Ferreira (S00°.03’.711”; W049°.35’.230”), 

Caju (S00°.03’.810”; W049°.31’.772”), Caranguejos (S00°.03’.314”; 

W049°.34’.159”), Mel (S00°.01’.512”; W049°.30’.491”) e Pioneira (S00°.00’.410”; 

W049°.31’.959”) são os principais canais da Ilha e  onde ocorreram as 

principais  capturas dos animais (figura 2 a e b). 

 

3.2. Delineamento Experimental 
 

As coletas foram realizadas ao longo de 1 ano e programadas para a 

obtenção de todos os estádios do ciclo reprodutivo de A. gigas. Foram 

totalizadas quatro coletas realizadas em Setembro/2007; Janeiro/08; 

Junho/2008 e Setembro/2008.  
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Durante o experimento, foi capturado um total de 50 animais nos canais 

da Ilha acima citados, incluindo machos e fêmeas, adultos e bodecos (nome 

regional dado aos animais jovens). Para sua captura utilizou-se redes de 

arrasto que foram conduzidas lentamente em toda a largura do canal e os 

animais, por serem de grande porte, foram colocados em redes para transporte, 

nas quais foram conduzidos até pequenos tanques montados próximo à beira 

do canal onde se iniciou o procedimento de amostragem (figuras 2 c, d) e o 

registro dos dados morfométricos e ponderais. 

Os animais foram imobilizados e para a obtenção do plasma, uma 

amostra de sangue foi retirada através da vasculatura caudal (cerca de 5 ml) 

utilizando seringas e agulhas descartáveis previamente heparinizadas 

(Heparina Sódica Liquemine-5000 UI/Roche). O sangue coletado foi transferido 

para tubos de 15 ml previamente heparinizados e centrifugado a 3000 rpm por 

10 minutos, sendo o plasma separado em alíquotas e armazenado em 

nitrogênio líquido, transportado para São Paulo em gelo seco, até ser estocado 

em freezer -80°C. No plasma sanguíneo, foram quantificados os hormônios 

esteróides: 17β-Estradiol; testosterona e 17α−hidroxiprogesterona utilizando kits 

de Elisaimunoensaio da marca Interkit®, e a 11ceto-Testosterona, também 

através do método de Elisaimunoensaio com kits da marca Cayman Chemicals®. 

As leituras das placas foram realizadas em leitora de microplaca (Spectra MAX 

250) a um comprimento de onda de 450 nm para os hormônios 17 β-Estradiol; 

testosterona e 17α-hidroxiprogesterona e 405 nm para a 11ceto-Testosterona. 

O detalhamento do protocolo está descrito em anexo. 

No plasma, além dos esteróides gonadais, foi determinada a 

concentração plasmática de proteínas totais, lipídios totais e colesterol 

contribuindo na interpretação do perfil lipídico e protéico que está sendo 

mobilizado em função da reprodução.  

Paralelamente à obtenção do sangue, uma amostra de 3ml de secreção 

cefálica foi retirada de glândulas localizadas na região parietal do animal 

utilizando seringas com agulhas descartáveis. Esse líquido possui consistência 

viscosa e coloração transparente e sua retirada foi realizada rapidamente assim 
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que o animal foi retirado da água, para evitar o ressecamento da glândula. 

Observou-se ainda que a presença deste líquido não ocorre somente durante a 

reprodução do animal, ocorrendo tanto nos machos, quanto nos animais 

imaturos. Na literatura pertinente, não há relatos sobre a composição desse 

líquido, portanto, no presente trabalho, resolveu-se investigar a possível 

presença dos esteróides gonadais: 17β-Estradiol, Testosterona e 

17α−hidroxiprogesterona, postulando a hipótese de uma possível relação com a 

reprodução. 

Posteriormente à coleta de sangue e da secreção cefálica, o 

comprimento total (Lt), medido da ponta do focinho até o término da nadadeira 

caudal de cada exemplar foi aferido com o uso de uma trena e a massa 

corporal com o uso de uma balança mecânica. Após o registro dos dados 

morfométricos e ponderais, os animais foram sacrificados com um rápido golpe 

na cabeça.  

Para a observação e retirada das gônadas foi feita uma incisão ventral, a 

partir do poro genital em direção à cabeça, expondo toda sua cavidade corporal. 

As gônadas foram analisadas quanto ao seu aspecto macroscópico (tamanho, 

cor, vascularização), retiradas e pesadas em balança de precisão para o cálculo 

do índice Gonadossomático (IGS), que expressa a porcentagem que as 

gônadas representam em relação ao peso total do animal, sendo um indicador 

eficiente do estado funcional das gônadas. O IGS é calculado através da 

seguinte fórmula: 

 

IGS= (massa gonadal/ massa corpórea) x 100 
 

Após a retirada da gônada da cavidade celomática, foram retirados 

fragmentos dos terços anterior, médio e posterior do ovário e do testículo para 

posterior análise histológica. A determinação dos estádios de maturação 

gonadal foi realizada com base nas características macroscópicas e 

microscópicas dos ovários.  
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Após a retirada da gônada, foram coletadas amostras de tecidos da 

musculatura branca e vermelha, fígado, tecido adiposo cavitário e também 

amostras de ventrecha, que é uma musculatura localizada na região abdominal 

do animal, rica em gordura. Uma pequena amostra desses tecidos foi colocada 

em tubos criogênicos e armazenados em nitrogênio líquido até serem 

estocadas em freezer -80°C. Para esses tecidos, foram realizadas análises de 

proteínas, lipídios totais e perfil de ácidos graxos podendo assim traçar um perfil 

desses substratos e verificar possíveis mobilizações dos principais ácidos 

graxos durante os diferentes estádios de maturação do ciclo reprodutivo.  

Os tecidos musculares (branco, vermelho e ventrecha), tecido adiposo e 

o fígado foram selecionados por serem tecidos de armazenamento de lipídios e 

proteínas na maioria das espécies já estudadas, nas quais esses substratos 

são armazenados e/ou recrutado durante a reprodução. O fígado, apesar de 

não armazenar as proteínas produzidas, é responsável pela produção da 

vitelogenina, que é exportada ao ovário, podendo ser também considerado com 

um órgão armazenador secundário de lipídios em muitos teleósteos. As 

gônadas também foram caracterizadas por supostamente apresentarem 

grandes alterações na sua composição durante o ciclo reprodutivo.  

Todas as amostras foram preservadas em nitrogênio líquido durante a 

permanência na Ilha Mexiana. Após as coletas, as amostras foram transferidas 

em gelo seco até a Universidade de São Paulo, onde foram estocadas em 

freezer -80°C no Laboratório de Metabolismo e Reprodução de Organismos 

Aquáticos, localizado no Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências 

da USP (Universidade de São Paulo). 

 

3.3. Análises de Substratos Metabólicos 
 

 A concentração de proteínas totais foi determinada pelo método 

colorimétrico de Lowry et al., (1951) após a precipitação e solubilização das 

proteínas dos tecidos segundo Milligan et. al., (1993). A análise da 

concentração de proteínas plasmáticas não necessitou de precipitação e 
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solubilização prévia. A concentração de proteínas foi calculada com base em 

curva padrão de albumina bovina (Sigma). 

Os lipídios totais foram extraídos com clorofórmio: metanol: água (2: 1: 

0,5) de acordo com o método de Folch et al. (1957) e os teores desses lipídios 

totais plasmáticos e teciduais determinados pelo método colorimétrico de Frings 

et al. (1972), utilizando-se como padrão óleo de fígado de bacalhau (Sigma). 

 Para o perfil dos ácidos graxos, o extrato lipídico foi separado em lipídio 

neutro (triacilglicerol) e polar (fosfolipídios) utilizando uma coluna de sílica 

ativada (Yang, 1995). Cada fração foi posteriormente metilada com acetyl 

chloridre (5% HCl em metanol) (Christie, 2003) e a composição de ácidos 

graxos foi determinada como éster de metil usando um cromatógrafo gasoso 

(GC) Varian modelo 3900 acoplado a um ionizador de chama (FID). Os ácidos 

graxos foram identificados por comparação ao tempo de retenção, usando um 

padrão de éster de metil conhecido (FAME) (Supelco, 37 components – Sigma-

Aldrich). 

Os teores de colesterol plasmático foram determinados pelo método 

enzimático-colorimétrico (CELM) utilizando “kits” comerciais da marca Liquiform 

Labtest. O método baseia-se na dosagem de um composto de coloração 

vermelha obtido após uma série de reações enzimáticas que ocorrem a partir 

dos ésteres de colesterol presentes no plasma. 

O detalhamento do protocolo para as proteínas totais, lipídios totais e 

colesterol estão descritos em anexo. 

 

3.4. Análise Histológica 
 

Fragmentos de ovário e testículo foram fixados em Bouin acético (75% 

de ácido pícrico, 20% de formol e 5% de ácido acético glacial) por 24 horas, e 

após esse período foram lavados em água corrente, para retirada do excesso 

de fixador do material biológico e transferidos para álcool etílico 70% onde 

permaneceram até o processamento histológico.  



 18

As amostras de gônadas fixadas foram processadas conforme técnicas 

histológicas rotineiras, ou seja, desidratação em álcool, diafanização em xilol, 

inclusão em parafina, corte em micrótomo (Leica – RM/2155, equipado com 

lâminas descartáveis) com secções de 5um de espessura e coloração com 

Hematoxilina-Eosina (HE). O detalhamento do protocolo está descrito em anexo. 

As lâminas foram analisadas sob microscopia de luz (ZEIZZ- Axioskop2) com a 

obtenção das imagens através em um sistema computadorizado de captura de 

imagens (PIXERA) no Laboratório de Endocrinologia de Peixes no Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP).  

 
 
3.5. Método de análise dos resultados – Análise Estatística 
 

Para a análise dos resultados, os dados coletados foram agrupados por 

estádios de maturação gonadal. Os valores de cada parâmetro foram 

comparados ao longo do experimento entre os diferentes estádios de 

maturação, utilizando-se o teste de Análise de Variância (one-way ANOVA) do 

programa Sigma Stat versão 3.1. No caso dos resultados cumprirem os 

requisitos de uma análise paramétrica, os mesmos foram comparados 

utilizando o teste Student-Newmann-Keuls.. Para os dados não paramétricos foi 

aplicado o teste Dunn’s ou o teste de Tukey. 
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4. RESULTADOS  
 
 
4.1. Morfologia do ovário e fases de desenvolvimento oocitário 

 

A caracterização precisa dos estádios de maturação gonadal em peixes 

baseia-se nos resultados de uma combinação de análises histológicas e 

extensivas observações de campo. As observações diretas das gônadas, 

realizadas em campo durante as coletas, forneceram várias informações 

importantes que contribuíram para o correto entendimento das variações 

fisiológicas reprodutivas que ocorrem nos animais no ambiente natural.  

Dada a importância de uma correta identificação do estádio reprodutivo, 

dos animais, foi realizada uma detalhada análise macroscópica e microscópica 

das gônadas de Arapaima gigas que serão descritas a seguir. 

As fêmeas de Arapaima gigas apresentam um único ovário funcional 

localizado ao lado esquerdo da cavidade abdominal sendo o outro lado do 

órgão atrofiado. O ovário funcional esquerdo está localizado na cavidade 

celomática, ventralmente ao rim e à vesícula gasosa, e dorsalmente ao tubo 

digestório (figura 3a).  

A região anterior do ovário é livre e vai se afunilando a medida que vai 

alcançando a parte posterior. Não foi observada nenhuma cápsula ovariana 

revestindo o ovário, e as lamelas ovígeras contendo os oócitos estão dispostas 

paralelamente. Foi constatado ainda que o ovário de Arapaima gigas apresenta 

variações de tamanho e coloração nos diferentes estádios reprodutivos e 

oócitos em diferentes fases de desenvolvimento foram vistos a olho nu. 

Diferentemente dos peixes de desova total, o ovário de Arapaima gigas ocupa 

uma pequena parte da cavidade celomática, mesmo nos estádios mais 

avançados da maturação ovariana. 

Na literatura são encontradas diversas descrições quanto ao aspecto 

macroscópico das gônadas de peixes em relação ao ciclo reprodutivo, e as 

classificações não apresentam uma nomenclatura uniforme devido às diversas 

divisões e subdivisões adotadas pelos diferentes autores.   
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As características morfológicas e a classificação dos estádios 

reprodutivos do ovário de Arapaima gigas já foram descritas por Godinho et. al. 

(2005), no entanto, estes autores não apresentam muitos detalhes em relação à 

análise microscópica das gônadas. No presente trabalho, além da descrição 

proposta por estes autores, foi estabelecido um padrão de classificação 

macroscópica juntamente com as características de desenvolvimento oocitário 

descritos por Vazzoler (1996) para peixes teleósteos, determinando assim 

quatro estádios de maturação gonadal para fêmeas de Arapaima gigas 

seguindo as análises macroscópicas e histológicas: Repouso, Maturação, 

Maduro e Regressão. No presente estudo foram observados ainda animais 

imaturos.  

 

 Imaturo: o ovário imaturo ou virgem apresenta-se muito pequeno e 

filamentoso. Sua coloração é avermelhada, mas sem sinais de vascularização 

(figura 3b). Neste estádio não é possível observar oócitos a olho nu.  

 Ovários imaturos foram coletados em animais jovens (“bodecos”) com 

comprimento médio de 1,29 m e peso médio de 11,8 kg. Neste estádio o peso 

médio dos ovários foi de 1,88 g. 

 

Repouso: o ovário apresenta tamanho reduzido, sendo maior que os 

imaturos. São translúcidos, de coloração avermelhada, com fraca 

vascularização, não se observando oócitos a olho nu (figura 3c). As lamelas 

ovígeras são mais longas devido ao aumento de volume que ocorreu no 

decorrer do estádio anterior, e nem sempre apresentam disposição tão 

ordenada como a de ovários imaturos. 

Ovários neste estádio foram encontrados em animais já adultos, com 

comprimento médio de 1,35 m e peso médio de 23,0 kg. O peso médio dos 

ovários foi de 11,12 g. 

 

Maturação: o ovário é claramente maior em relação ao repouso e 

intensamente vascularizado. Apresenta coloração rosada e é possível enxergar 
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oócitos a olho nu, de todos os tamanhos, com predominância de ovos 

pequenos e médios (figura 3d). O comprimento médio dos animais coletados 

neste estádio foi de 1,50 m com peso médio de 31,8 kg. O peso médio dos 

ovários foi de 75,91 g. 

 

Maduro: o ovário se apresenta túrgido, com mudança brusca de 

coloração, passando de rosado para esverdeado e preenchendo grande parte 

da cavidade celomática. São visíveis muitos oócitos grandes, opacos e/ou 

translúcidos com vascularização um pouco mais reduzida do que no estádio 

anterior. Neste estádio, o ovário atinge seu desenvolvimento pleno (figura 3e). 

O comprimento médio dos animais que se encontravam nesse estádio 

reprodutivo foi de 1,67 m com peso médio de 47,9 kg, sendo que o peso médio 

dos ovários alcançou o valor de 585,13 g.  

 

Regressão: o estádio de regressão é caracterizado por apresentar uma 

grande quantidade de oócitos atrésicos, nomenclatura utilizada aos oócitos em 

qualquer fase do seu desenvolvimento, que começam a sofrer um processo de 

reabsorção celular. Macroscopicamente, o ovário apresenta-se relativamente 

grande, com coloração rosada sendo facilmente confundido com o estádio de 

maturação. Há presença de muitos oócitos esbranquiçados, que estão em 

estado de reabsorção (figura 3f). O comprimento médio dos animais capturados 

nesta fase é de 1,61 m com peso médio de 37,7 kg. O peso médio dos ovários 

foi de 88,77g.  

 

 

4.2. Tipos Celulares Germinativos 
De uma forma geral, as mudanças macroscópicas observadas nos 

ovários durante o ciclo reprodutivo, como o aumento de tamanho e alteração da 

coloração, refletem na dinâmica reprodutiva, porém não é possível verificar o 

desenvolvimento das células germinativas, que é de grande importância para 

caracterizar corretamente as etapas do ciclo reprodutivo. 
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Sabendo que os oócitos passam por várias fases de desenvolvimento, foi 

objetivo do presente trabalho, identificar, através de análises histológicas, os 

tipos celulares predominantes em cada estádio do ciclo reprodutivo. Essas 

células passam por diversas fases de crescimento e diferenciação, as quais 

podem ser classificadas segundo Rocha & Rocha (2006) para peixes de água 

doce. 

 

Oogônias: são células germinativas grandes, com citoplasma pouco 

corado, núcleos grandes com um ou dois nucléolos (figura 4a). Possuem uma 

elevada relação citoplasma/núcleo. A partir deste, originam-se todos os outros 

tipos de oócitos em desenvolvimento. Em Arapaima gigas, estas células foram 

freqüentemente visualizadas em animais imaturos e no estádio de repouso. 

 

Cromatina-nucleolar: nesta fase de desenvolvimento, essas células 

aparecem agrupadas em ninhos ou em desenvolvimento inicial, apresentam 

tamanho reduzido e estão inseridas nas lamelas ovígeras. Seu citoplasma é 

escasso, o núcleo arredondado, com um único nucléolo de posição central e 

intensamente basófilo. Estas células posteriormente dão origem aos oócitos 

perinucleolares. Foi identificado esse tipo celular principalmente no ovário em 

repouso e imaturo. 

 

Perinucleolar: esses oócitos separam-se do ninho de oogônias e há um 

aumento de seu volume. O citoplasma é bem definido e mais basófilo que na 

fase anterior. Os nucléolos vão se tornando numerosos e migram para a 

periferia do núcleo (figura 4b). São células conhecidas como estoque de 

reserva e estão presentes em todos os estádios de maturação gonadal. Os 

oócitos perinucleolares foram as estruturas mais frequentemente observadas 

em todos os estádios de maturação gonadal, inclusive no estádio maduro 

(avaliação qualitativa). 
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Formação da vesícula vitelínica (Oócito Cortical-Alveolar): estes 

oócitos apresentam nítida vacuolização no citoplasma, que representa 

deposições lipídicas, que são “lavadas” no preparo do material (devido ao uso 

de álcool) não se corando com Hematoxilina-Eosina. Essas vesículas lipídicas 

vão se dispondo na periferia do citoplasma, conferindo ao mesmo um aspecto 

alveolar ou reticulado (figura 4c). São bem maiores em tamanho em relação aos 

perinucleolares. O núcleo cresce, mas não na mesma proporção do citoplasma, 

contendo vários nucléolos alongados e achatados e o envoltório folicular 

apresenta-se mais espesso. 

Oócitos cortical-alveolar também foram visualizados em todos os 

estádios reprodutivos de Arapaima gigas, exceto no repouso, com incidência 

maior nos estádios de maturação e maduro. 

 

Vitelogênico: podem ser visualizados nestes oócitos, muitos glóbulos de 

vitelo, característico dessa etapa do desenvolvimento. Esses grânulos, 

localizados inicialmente na periferia do citoplasma, empurram os vacúolos para 

dentro da célula, preenchendo assim quase todo o citoplasma (figura 4d). O 

núcleo apresenta contorno irregular e a membrana folicular torna-se 

evidentemente mais espessa (figura 5a). Estas são as células em estágio de 

maturação mais avançada observadas na linhagem germinativa e sua 

ocorrência se dá em ovários maduros. Quando os oócitos atingem essa fase, 

inicia-se a migração do núcleo para onde será o pólo animal da célula e assim 

estarem prontos para serem eliminados do folículo (figura 5b). Os oócitos 

vitelogênicos foram visualizados em grandes quantidades no estádio maduro e 

com baixa incidência no estádio de maturação e regressão em Arapaima gigas. 

 
 

Atrésicos: os oócitos atrésicos são células germinativas derivadas de 

qualquer fase do desenvolvimento que passam por um processo de reabsorção 

celular, configurando um aspecto de desorganização dos componentes 

citoplasmáticos. O oócito perde sua forma arredondada típica e o núcleo, agora 
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basófilo, aparece com contornos irregulares em função da desintegração da 

carioteca, sofrendo migração para o pólo animal. As células foliculares 

apresentam hiperplasia e hipertrofia (figura 5c). Os oócitos atrésicos foram 

visualizados principalmente nos ovários em regressão. 

 

Além dos tipos celulares descritos, é importante descrever a presença 

dos folículos pós-ovulatórios, encontrados nas análises dos ovários. Estes 

originam-se dos folículos vazios, após a liberação dos oócitos vitelogênicos. As 

células foliculares começam a hipertrofiar-se, penetrando no espaço antes 

ocupado pelo oócito, constituindo um corpo formado por cordões contíguos de 

células e que podem estar dobrados em várias direções. Estas células 

geralmente apresentam-se retangulares e com citoplasma basófilo (figura 5d). 

Os folículos pós-ovulatórios foram visualizados em todos os estádios 

reprodutivos de Arapaima gigas, exceto nos ovários imaturos e em repouso. 

 
 

4.3. Morfologia do testículo 
 

Em machos, assim como nas fêmeas, somente a gônada esquerda foi 

encontrada, apresentando-se na forma de uma estrutura alongada 

esbranquiçada e de pequeno diâmetro, ocupando um pequeno volume dentro 

da cavidade celomática quando comparado aos ovários. O testículo esquerdo 

localiza-se dentro da cavidade celomática, perto da bexiga natatória, envolta 

por tecido adiposo (figura 6a). Sua porção caudal final continua num ducto 

espermático que se abre na papila genital. Macroscopicamente, o testículo não 

apresentou diferenças morfológicas que permitissem a classificação em 

diferentes estádios reprodutivos, pois o desenvolvimento testicular é muito sutil 

tornando difícil a classificação macroscópica, com exceção de alguns animais 

que apresentavam sêmen no testículo. 

Quando os testículos de A. gigas foram analisados quanto ao seu 

aspecto microscópico, verificou-se que, ao contrário da maioria dos teleósteos, 

o pirarucu possui túbulos seminíferos muito semelhantes aos de mamíferos, ou 
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seja, não existem cistos de aparência convencional e as células estão 

distribuídas ao longo do epitélio germinativo não de forma cística.  

No lúmen dos túbulos seminíferos, foram identificadas células da 

linhagem germinativa (figura 6b). Por não haver nenhuma descrição na 

literatura do desenvolvimento testicular do pirarucu, e não sendo o objetivo do 

presente trabalho sua descrição histológica, os machos foram divididos em dois 

grupos de acordo com a quantidade de espermatozóides no lúmen dos túbulos 

(avaliação qualitativa). Durante as análises, foi identificado ainda um indivíduo 

imaturo do sexo masculino, e por não apresentar espermatozóides nos túbulos 

seminíferos, foi excluído do presente trabalho. 

Sendo assim, os machos não foram classificados por estádios de 

maturação, mas sim em relação à quantidade de espermatozóides presentes 

nos túbulos seminíferos. Para o presente trabalho, os animais que 

apresentavam poucos espermatozóides no lúmen são referidos como grupo 1 

(figura 6c) e os animais que apresentavam muitos espermatozóides no lúmen 

como grupo 2 (figura 6d) (avaliação qualitativa). 

 
 

4.4. Relação entre Ciclo Reprodutivo e Época do Ano 
 

Durante as coletas realizadas ao longo de um ano, observou-se uma 

periodicidade no processo reprodutivo de Arapaima gigas, com reproduções 

ocorrendo basicamente no período de cheia, que é bastante proeminente nesta 

região sem muita relação com a temperatura, que apresenta pouca variação 

anual (figura 7a). A maturação gonadal inicia-se com o aumento das chuvas, 

que começa a partir de dezembro. Durante o evento da cheia, época em que o 

índice pluviométrico é bastante elevado e constante, forma-se um ambiente 

lêntico bastante propício para sua reprodução, com a formação de várias lagoas 

marginais, constituindo assim as condições ambientais favoráveis à fecundação 

e desenvolvimento da prole para esta espécie. A precipitação pluviométrica na 

região alcançou os maiores valores nos meses de janeiro a maio, justamente no 
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período reprodutivo do pirarucu, alcançando o pico máximo no mês de fevereiro 

com 556,10 mm e o menor valor no mês de outubro com 40,40 mm (figura 7b). 

 A primeira coleta foi realizada em setembro de 2007, final da época da 

seca, quando os animais apresentavam seus ovários predominantemente nas 

fases de repouso com alguns animais já começando o processo de maturação. 

Em janeiro de 2008, no ápice da cheia, todos os animais coletados 

apresentavam seus ovários maduros, cheios de oócitos vitelogênicos prontos 

para serem desovados. No mês de julho de 2008, com a diminuição das chuvas, 

os animais coletados apresentavam na sua maioria, ovários em regressão. Na 

última coleta realizada em setembro de 2008, novamente as fêmeas 

apresentavam seus ovários em repouso e início da maturação, fechando assim 

um ciclo reprodutivo inteiro. Nesta ocasião, foram coletados também indivíduos 

imaturos (bodecos). 

Pelas observações realizadas na Ilha Mexiana, o período reprodutivo do 

pirarucu ocorre entre novembro a março. Esse padrão foi observado para os 

animais que habitam a Ilha Mexiana, que é uma região com baixa atividade 

antrópica. 

Já para os machos, as análises macroscópicas se mostraram muito 

subjetivas, pois os testículos apresentavam uma morfologia macroscópica 

bastante semelhante entre as coletas, com exceção daqueles que se 

encontravam bem próximos à espermiação, nos quais foi observada a presença 

de sêmen em alguns indivíduos, nas coletas realizadas em janeiro/08 e um 

único indivíduo na coleta de junho/08. Analisando a histologia dos testículos, 

constatou-se a presença de espermatozóides no lúmen dos túbulos em 

indivíduos em todas as coletas realizadas (set/07; jan/08; jul/08 e set/08), no 

entanto, somente nas coletas de jan/08 e jul/08 pôde-se observar um testículo 

maior com a presença de sêmen. Sugere-se que a produção de 

espermatozóides nesse animal ocorra constantemente, porém com uma baixa 

produção no início do ciclo reprodutivo, e somente algumas horas que antecede 

o acasalamento é que começa a ser produzido em grande quantidade. 
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4.5. Índice Gonadossomático 
 

Os dados morfométricos e ponderais dos animais utilizados no presente 

estudo foram registrados e, assim como os valores de Índice Gonadossomático, 

encontram-se na tabela 01. 

Em função da estreita relação entre o avanço do processo de maturação 

gonadal e o consequente aumento de volume das gônadas, o índice 

gonadossomático (IGS), que expressa a porcentagem que as gônadas 

representam da massa total dos indivíduos, é um indicador eficiente para 

avaliar o estado funcional dos ovários. 

Em fêmeas de Arapaima gigas até o tamanho de primeira maturação, a 

massa das gônadas é pequena, como pode ser observado pelo IGS dos 

animais imaturos (0,026% ± 0,002), iniciando sua variação cíclica a partir do 

início do ciclo reprodutivo. O maior valor de IGS foi observado para as fêmeas 

maduras (1,228% ± 0,343) com diferença estatística para as demais fases do 

ciclo reprodutivo: repouso (P<0,001), maturação (P<0,001), regressão (P<0,001) 

e imaturo (P<0,001). O incremento da massa ovariana do estádio de repouso 

para maturação foi de 4,5x e foi ainda observado um incremento de 5,6x do 

estádio de maturação para maduro. Desta forma, durante as fases de 

desenvolvimento gonadal, verifica-se um marcado aumento da massa ovariana, 

que é confirmado pelos valores de IGS. Esse aumento gonadal é devido ao 

amadurecimento dos oócitos que, quando maduros, apresentam tamanho 

aumentado devido à deposição de vitelo. 

Esta variação do IGS pode ser observada ao longo do ciclo reprodutivo, 

demonstrando o período de desova dos animais, evidente apenas para as 

fêmeas (figuras 8 a, b). Para os machos, o IGS não foi um parâmetro adequado 

para o estabelecimento do período reprodutivo. 
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4.6. Análises Metabólicas 
 

As concentrações de lipídios totais foram observadas em vários tecidos 

de armazenamento ao longo do ciclo reprodutivo, como fígado, musculatura 

esquelética branca e vermelha e na ventrecha (musculatura ventral 

armazenadora de lipídios). Além desses tecidos, foram analisadas também as 

concentrações de lipídios nas gônadas e no plasma. 

Na tabela 02 observa-se que, a ventrecha é o tecido de maior 

concentração de lipídios em todas as fases reprodutivas, seguido do músculo 

vermelho e branco, evidenciando que, dentre os diferentes tipos musculares, a 

ventrecha é a região preferencial de armazenamento de lipídios. A ventrecha 

apresentou os maiores valores de lipídios na fase madura (221,87 ± 21,62 

mg/g), sendo maior estatisticamente entre todas as fases reprodutivas: repouso 

(P=0,038), maturação (P<0,001), regressão (P<0,001) e imaturo (P<0,001). 

Durante o repouso, observou-se também uma alta concentração lipídica 

(171,18 ± 40,77 mg/g) que foi maior estatisticamente em relação à maturação 

(P=0,010), regressão (P=0,010) e imaturo (P=0,008). 

Da mesma forma, o músculo vermelho apresentou os maiores valores de 

lipídios também na fase madura (82,19 ± 10,47 mg/g), sendo diferente 

estatisticamente da fase de maturação (P<0,05). O músculo branco foi o tecido 

de menor concentração de lipídios em relação às outras musculaturas e não 

apresentou variações ao longo do ciclo reprodutivo. De forma geral, nota-se que 

nas fêmeas, a ventrecha e o músculo vermelho tendem a acumular mais lipídio 

em relação ao músculo branco, principalmente na fase madura do ciclo 

reprodutivo.  

Em relação às proteínas totais (tabela 02), em fêmeas, o maior valor 

obtido foi para a ventrecha no animal imaturo (182,64 ± 9,38 mg/g) que foi 

maior estatisticamente em relação às demais fases do ciclo: repouso (P=0,008), 

maturação (P=0,002), maduro (P<0,001) e regressão (P=0,030), demonstrando 

que os animais jovens armazenam mais proteínas nesse tecido em relação aos 

adultos que necessitam de uma disponibilidade maior desse substrato para a 
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reprodução. Considerando-se o ciclo reprodutivo, a menor concentração de 

proteínas na ventrecha ocorreu na fase madura (23,56 ± 3,95 mg/g) que diferiu 

estatisticamente das demais fases: repouso (P=0,025), maturação (P=0,002) e 

regressão (P=0,028). 

Semelhante à ventrecha, a musculatura branca também demonstrou uma 

maior concentração de proteínas em indivíduos imaturos em relação aos 

adultos da fase madura do ciclo reprodutivo (P<0,05), mas sem diferença 

estatística para os demais estádios. Já o músculo vermelho não apresentou 

diferença estatística entre os animais imaturos e os adultos dentro do ciclo 

reprodutivo. 

Observando as concentrações lipídicas gonadais (tabela 03), verifica-se 

que ocorre, de uma forma geral, um aumento na concentração lipídica a medida 

que o ciclo reprodutivo avança, alcançando a concentração máxima na fase 

madura (133,06 ± 8,7 mg/g). Após essa fase, observa-se que a concentração 

lipídica decai no estádio de regressão (36,98 ± 11,55 mg/g), uma vez que nesta 

fase o substrato depositado nos oócitos na forma de vitelogenina começa a ser 

reabsorvido do ovário. A fase madura foi estatisticamente maior em relação aos 

demais estádios reprodutivos: repouso (P<0,001), maturação (P<0,001), 

regressão (P<0,001) e dos animais imaturos (P<0,001). 

Com relação à concentração de lipídios totais hepáticos (tabela 03), o 

maior valor encontrado foi na fase de regressão (33,19 ± 2,97 mg/g), que diferiu 

estatisticamente em relação ao repouso (P=0,002), maturação (P<0,001) e dos 

animais imaturos (P=0,019). A fase madura também demonstrou uma alta 

concentração desse substrato (31,59 ± 3,30 mg/g) diferindo estatisticamente em 

relação ao repouso (P=0,019), maturação (P=0,002) e dos animais imaturos 

(P=0,005).  

Nos machos, as análises das concentrações de proteínas e lipídios totais 

foram realizadas também em diferentes tecidos e os resultados encontram-se 

nas tabelas 04 e 05. 

Dentre as diferentes regiões de músculos estudados, assim como nas 

fêmeas, a ventrecha foi o tecido de maior concentração lipídica, seguido do 
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músculo vermelho e branco para os dois grupos estudados. Já para as 

proteínas totais, em ambos os grupos (1 e 2), o tecido de maior concentração 

foi o músculo branco em relação a ventrecha e ao músculo vermelho. Não 

houve diferença estatística para as proteínas e lipídios do músculo branco, 

vermelho e ventrecha entre o grupo 1 e 2. Esses resultados demonstram que, 

nos machos, a musculatura branca é o principal tecido armazenador de 

proteínas e a ventrecha para os lipídios, independente do grupo experimental (1 

e 2). 

Os lipídios totais hepáticos assim como as proteínas nos machos (tabela 

05) não apresentaram diferença estatística significativa entre os grupos. Para 

os testículos de A. gigas, esse mesmo resultado foi observado, demonstrando 

concentrações homogêneas de proteínas e lipídios entre os grupos. 

Considerando-se as concentrações lipídicas no plasma das fêmeas 

(tabela 06), o maior valor absoluto foi encontrado nos animais imaturos que, 

comparando com os adultos, foi maior estatisticamente em relação à fase 

madura (P<0,05). Entre os animais adultos, as maiores concentrações foram 

encontradas na maturação, que novamente foi maior estatisticamente em 

relação à fase madura (P<0,05).  Já a menor concentração de lipídio plasmático 

foi encontrada na fase madura, sugerindo que todo o lipídio circulante na fase 

anterior foi absorvido ou pelo ovário ou até mesmo por algum órgão de 

armazenamento, como o fígado e/ou músculo, pois todos eles demonstraram 

um aumento da concentração lipídica da fase de maturação para madura. 

O colesterol plasmático não apresentou diferença estatística nas fêmeas 

entre os estádios reprodutivos. Isso evidencia que as altas concentrações 

lipídicas plasmáticas observadas no estádio imaturo e maduro em fêmeas não 

são devido à presença do colesterol. Da mesma forma, as concentrações de 

proteínas totais plasmáticas mantiveram-se equivalentes ao longo do ciclo 

reprodutivo em fêmeas, não apresentando diferença estatística entre os 

estádios. 
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Com relação aos machos, as concentrações de lipídios, proteínas e 

colesterol plasmático não apresentaram diferença estatística entre os grupos 1 

e 2 (tabela 07). 

 

4.7. Perfil de Ácidos Graxos 
 

Os ácidos graxos do fígado e gônadas foram separados em fração 

neutra e polar podendo assim identificar os principais ácidos graxos 

direcionados ao armazenamento energético (neutros) e aqueles constituintes 

das membranas celulares (polares). Em relação ao músculo branco, músculo 

vermelho e ventrecha, não foi realizado o procedimento de separação das 

frações neutra e polar, sendo apresentado o perfil dos ácidos graxos totais 

desses tecidos. 

 De uma forma geral, os ácidos graxos analisados em todos os tecidos 

de Arapaima gigas, como músculos, gônadas e fígado, apresentam uma 

elevada porcentagem de ácidos graxos saturados, com os maiores valores para 

o 16:0 e 18:0, e também para os monoinsaturados como o 18:1, em ambas as 

frações neutras e polares. Os ácidos graxos polinsaturados (PUFA) diferem 

bastante em suas porcentagens quando analisados nos diferentes tecidos, mas 

os PUFA n6 estão sempre presentes em maior quantidade em relação aos 

PUFA n3. O ácido graxo 20:4n6 (ácido araquidônico – AA) é 

predominantemente o PUFA n6 presente em maior porcentagem em todos os 

tecidos e o 22:6n3 (ácido docosahexanóico – DHA) o PUFA n3 presente em 

maiores porcentagens. Importantes ácidos graxos como os PUFA com 18 

carbonos também foram presentes em altas porcentagens em todos os tecidos. 

Na fração neutra do fígado, tanto em fêmeas quanto em machos, foram 

encontradas altas porcentagens de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, 

lembrando que esses ácidos graxos são os principais recrutados para o aporte 

energético, seguido pelos polinsaturados (PUFA) n6 e n3 (tabelas 08 e 09). 

Com relação às fêmeas, os monoinsaturados encontrados em maior 

porcentagem foram o 18:1n11 seguido do 16:1. Para os monoinsaturados na 
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fração neutra do fígado, as fêmeas em regressão apresentaram as maiores 

porcentagens em relação aos animais em maturação (P<0,05), isso devido 

principalmente à alta porcentagem do 18:1n11 (tabela 08).  

Ainda com relação às fêmeas, os PUFA n3 também apresentaram os 

maiores valores nos animais imaturos em relação aos animais em regressão 

(P=0,034). De acordo com a tabela, pode-se verificar que o ácido graxo 22:6n3 

é o responsável pela alta porcentagem de PUFA n3 encontrado nos animais 

imaturos. 

Na porção neutra do fígado de machos (tabela 09), os animais do grupo 

1 apresentaram as maiores porcentagens de PUFA n3 quando comparados 

com o grupo 2 (P<0,05). Essa diferença ocorreu devido a maior porcentagem 

encontrada no 22:6n3 nos machos do grupo 1. 

Com relação à fração polar dos ácidos graxos hepáticos, as fêmeas em 

regressão apresentaram as maiores porcentagens dos ácidos graxos saturados 

e foram maiores estatisticamente em relação aos animais imaturos (P=0,021), 

isso devido às altas porcentagens de 16:0 e 18:0 (tabela 10). 

A porcentagem de PUFA n6 também apresentou diferença estatística 

nos lipídios polares hepáticos entre os animais imaturos e os adultos que se 

encontram dentro do ciclo reprodutivo. A porcentagem dos PUFAs n6 nos 

animais imaturos foi maior em relação ao repouso (P=0,049), maduro (P= 0,009) 

e regressão (P=0,042) demonstrado pela alta porcentagem de 20:4n6 e 22:4n6. 

Já os machos não apresentaram diferença estatística nos ácidos graxos da 

fração polar do fígado entre os grupos estudados (tabela 11). 

Na fração neutra dos ácidos graxos gonadais em fêmeas (tabela 12), os 

saturados apresentaram a maior porcentagem nos animais em regressão em 

relação ao imaturo (P=0,014), isso devido aos altos valores de 16:0 e 18:0 que 

foram 1,6x e 2x maiores respectivamente nos animais em regressão. Os 

polinsaturados apresentaram os maiores valores variando de 4,31 a 8,88% para 

o 20:4n6 e 3,66 a 5,83% para o 22:6n3, porém estes não apresentaram 

diferença estatística significativa entre os estádios reprodutivos. Os machos 
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também não apresentaram diferença estatística significativa dos ácidos graxos 

entre os grupos na fração neutra dos testículos (tabela 13). 

Com relação à fração polar do ovário, os PUFA n3 apresentaram uma 

alta porcentagem no estádio maduro do ciclo reprodutivo, sendo 

estatisticamente maior em relação aos demais estádios (tabela 14). A 

porcentagem de PUFAs n3 no estádio maduro foi maior em relação ao animal 

imaturo (P=0,008), ao repouso (P=0,005), maturação (P=0,005) e regressão 

(P=0,004). A porcentagem de 22:6n3 foi a responsável por esta diferença e 

alcançou 13,65% nos animais maduros, ou seja, um aumento de 3,5x em 

relação aos animais imaturos; 3,1x em relação aos animais em repouso; 1,9x 

em relação aos animais em maturação e 2,3x em relação aos animais em 

regressão. 

Nos machos, na fração polar dos testículos, as maiores porcentagens de 

polinsaturados foram encontradas nos PUFA 20:4n6 e 22:4n6, porém sem 

nenhuma diferença estatística significativa quando comparado os grupos 

(tabela 15). 

No músculo branco das fêmeas (tabela 16), os ácidos graxos 

monoinsaturados estiveram presentes em maiores porcentagens nos animais 

em regressão em relação aos demais estádios do ciclo reprodutivo. Os 

monoinsaturados foram maiores nos animais em regressão em relação aos 

animais imaturos (P<0,001), repouso (P=0,002), maturação (P<0,001) e maduro 

(P<0,001). Dos monoinsaturados presentes na musculatura branca, o 18:1n11 

apresentou-se em 17,28%, ou seja, um valor 1,6x maior em relação ao animal 

imaturo, 1,3x maior em relação ao repouso e 1,4x maior do que os animais em 

maturação e maduro. 

Nos machos, o perfil de monoinsaturados também mostrou-se elevado 

no grupo 2 em relação ao grupo 1 (P=0,036), onde novamente o principal 

monoinsaturado encontrado responsável por essa diferença foi o 18:1n11. 

Sendo assim os machos que estão nos estádios reprodutivos mais avançados 

apresentam um maior acúmulo de monoinsaturados no músculo branco em 

relação aos que se encontram nos estádios menos avançados (tabela 17). 
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Ainda no músculo branco em machos, o inverso foi constatado para 

PUFA n3, que apresentaram as maiores porcentagens no grupo 1 em relação 

ao grupo 2 (P=0,039), ou seja, existe um maior acúmulo de PUFA n3 no 

músculo branco quando eles ainda se encontram nas fases iniciais reprodutivas. 

O 22:6n3 foi o principal ácido graxo responsável por esta diferença. 

No músculo vermelho, não houve diferença estatística entre os estádios 

reprodutivos em fêmeas, e entre os grupos 1 e 2 nos machos, nas diferentes 

classes de ácidos graxos (tabelas 18 e 19). 

Dentre as musculaturas, quando analisado o teor de lipídios totais, a 

ventrecha foi o tecido de maior concentração lipídica encontrado em Arapaima 

gigas, devido a alta incidência de ácidos graxos saturados e monoinsaturados 

(tabelas 20 e 21). A porcentagem de ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados na ventrecha nos machos foram maiores nos animais do 

grupo 2 em relação ao grupo 1 para ambas as classes de ácidos graxos 

(P=0,037 e P<0,05 respectivamente). O aumento na porcentagem do 14:0; 16:0 

e 18:0 foram os responsáveis pela maior porcentagem de ácidos graxos 

saturados no grupo 2 enquanto que a maior porcentagem de monoinsaturados 

se deve principalmente a maiores porcentagens de 16:1 e 18:1n11 foram os 

responsáveis pela alta porcentagem encontrada no grupo 2. 

Na ventrecha, o perfil de PUFA n3 foi o mesmo encontrado na 

musculatura branca em machos, com um maior porcentagem para o grupo 1 do 

que o grupo 2 (P=0,009). Assim como observado no músculo branco, os 

principais PUFAS n3 encontrados na ventrecha responsáveis por esta diferença 

foram o 18:3n3 e o 20:5n3. 

No tecido adiposo cavitário não foi encontrada nenhuma diferença 

estatística no perfil dos ácidos graxos, entre os diferentes estádios reprodutivos 

em fêmeas (tabela 22) e entre os grupos 1 e 2 nos machos (tabela 23). 
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4.8. Esteróides Gonadais 
 

As concentrações dos esteróides gonadais: 17β−Estradiol, Testosterona, 

11ceto-Testosterona (11ceto-T) e 17α-hidroxiprogesterona (17α-OHP) 

plasmáticas obtidas em fêmeas e machos de A. gigas ao longo do ciclo 

reprodutivo encontram-se descritas nas tabelas 24 e 25.  

Em fêmeas, o perfil de 17β-Estradiol elevou-se da fase de repouso (com 

um incremento de 1,6x) para a fase de maturação (223,77 ± 37,72 pg/ml) 

(P=0,037) com conseguinte queda nas fases posteriores. A diminuição deste 

hormônio da maturação para fase madura foi de 2,6x com diferença estatística 

significativa (P=0,011) e de 7,2x para a fase de regressão (P<0,001). 

A menor concentração de 17β-Estradiol foi observada no estádio de 

regressão (31,03 ± 5,39 pg/ml) e foi menor estatisticamente em relação à fase 

de repouso (P=0,024) e aos animais imaturos (P=0,034).  

Nos machos, as concentrações de 17β-Estradiol foram maiores para o 

grupo 1 (34,92 ± 8,26 pg/ml), com diferença estatística em relação ao grupo 2 

(8,99 ± 2,17 pg/ml), (P=0,027). Se analisarmos os valores absolutos do 17β-

Estradiol nos machos, verifica-se que mesmo a concentração mais alta obtida 

no grupo 1 apresenta-se baixa em relação às fêmeas.  

A testosterona plasmática em fêmeas apresentou a maior concentração 

na fase de maturação (1126,4 ± 263,08 pg/ml) e a menor concentração na fase 

de regressão (194,23 ± 52,14 pg/ml), com diferença estatística significativa 

entre esses dois estádios (P<0,05). A testosterona em fêmeas serve como 

substrato para a síntese do 17β-Estradiol, razão pela qual observamos uma alta 

concentração deste hormônio na mesma fase em que o 17β-Estradiol alcança 

as maiores concentrações.  

A concentração de 11ceto-T em fêmeas apresentou-se baixa nas 

primeiras fases do ciclo reprodutivo com um abrupto aumento da fase de 

maturação (18,60 ± 5,69 pg/ml) para madura (71,54 ± 23,36 pg/ml) 

representando um incremento de 3,8 x a concentração desse esteróide. A 

11ceto-T na fase madura foi maior estatisticamente em relação às demais fases: 
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repouso (P=0,017), maturação (P=0,012), regressão (P=0,008) e animais 

imaturos (P=0,042).  

Nos machos, a testosterona apresentou-se elevada nos dois grupos 

experimentais, não apresentando diferença estatística entre eles. A 

testosterona elevada nos machos demonstra a disponibilidade desse substrato 

para síntese de 11ceto-T, que também não apresentou diferença estatística 

entre os grupos, porém seus valores absolutos apresentaram-se superiores ao 

detectado nas fêmeas. É importante destacar que a concentração de 

testosterona em machos é mais elevada que a de 11ceto-T. 

A 17α-OHP em fêmeas apresentou as maiores concentrações nos 

animais imaturos (432,50 ± 59,11 pg/ml) com os menores valores para os 

animais adultos no estádio de regressão (46,68 ± 15,40 pg/ml). As 

concentrações de 17α-OHP nos animais imaturos foram maiores 

estatisticamente em relação aos animais adultos em repouso (P<0,001); 

maturação (P=0,003); maduro (P<0,001) e regressão (P<0,001). Os animais em 

maturação também tiveram concentrações maiores quando comparados aos 

animais em repouso (P=0,003); maduro (P<0,001) e regressão (P<0,001). Foi 

observada também uma diminuição significativa da concentração deste 

progestágeno, do animal em repouso para o animal em regressão (P=0,047). 

As fêmeas adultas em repouso apresentaram um aumento de 2x na 

concentração de 17α-OHP (140,83 ± 30,70 pg/ml) para a fase de maturação 

(286,00 ± 11,81 pg/ml), sendo esta última a fase de maior concentração deste 

hormônio nos animais adultos. Após a fase de maturação, a 17α-OHP decaiu 

4,4x o valor de sua concentração para o estádio maduro (65,75 ± 7,36 pg/ml) e 

6,1x para o estádio de regressão (46,68 ± 15,40 pg/ml). 

Nos machos, a 17α-OHP não apresentou diferença estatística 

significativa entre os grupos 1 e 2. 

Além dos esteróides plasmáticos, foi analisada a presença dos 

esteróides na composição do secreção cefálica. Durante as coletas, um líquido 

transparente e viscoso foi observado saindo de glândulas localizadas na região 

cefálica do animal e a presença deste líquido não ocorre somente durante a 
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reprodução do animal, ocorrendo tanto nos machos quanto em fêmeas, quanto 

nos animais imaturos. Por não haver nenhum dado sobre a função e 

composição desse líquido, na literatura pertinente e pela sua fácil obtenção, 

esse parâmetro foi adicionado ao presente trabalho. Os resultados demonstram 

a presença dos hormônios 17β-Estradiol, Testosterona e 17α-OHP no secreção 

cefálica tanto em machos quanto em fêmeas, até mesmo nos animais imaturos 

(tabela 26). Análises de 11ceto-T não foram realizadas para o secreção cefálica. 

Nas fêmeas adultas, os maiores valores absolutos observados em todos 

os hormônios foram nos animais em maturação, mas somente o 17β-Estradiol 

demonstrou diferença estatística, com as maiores concentrações no estádio de 

maturação em relação a regressão (P<0,05). Os animais imaturos também 

apresentaram altas concentrações de 17β-Estradiol, sendo maior 

estatisticamente novamente em relação às fêmeas em regressão (P<0,05) 

(Tab.). Nos machos, o 17β-Estradiol do secreção cefálica não apresentou 

diferença estatística entre g1 e g2. A testosterona e 17α-OHP, ambos não 

apresentaram diferença estatística em machos e fêmeas entre os grupos 

experimentais. 

Os esteróides gonadais plasmáticos e do secreção cefálica foram 

também comparados em cada estádio do ciclo reprodutivo. A concentração de 

17β-Estradiol plasmático foi maior em relação ao secreção cefálica nos estádios 

maduro (P=0,002) e regressão (P<0,05) das fêmeas, enquanto que nos machos 

do grupo 2, a concentração de 17β-Estradiol do secreção cefálica excedeu 

aquela encontrada no plasma. 

As concentrações de testosterona plasmática também foram maiores em 

relação ao secreção cefálica nos estádios de maturação (P<0,05) e maduro 

(P=0,006). Já as concentrações de 17α-OHP do secreção cefálica no estádio 

de regressão se apresentou maior do que a 17α-OHP plasmática (P<0,001). 
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4.9. Razão 11ceto-T e 17β-Estradiol 
 
 

Segundo Chu-Koo et. al. (2009), a razão entre 11ceto-T e 17β-Estradiol é 

um indicador eficiente não invasivo para identificação do sexo em Arapaima 

gigas, uma vez que não há características sexuais externas viáveis suficientes 

para uma correta determinação do sexo nesses animais. Esses autores 

traçaram uma razão entre os esteróides sexuais 11ceto-T e 17β-Estradiol nos 

animais amostrados por eles, nos quais o sexo era previamente conhecido 

através de observações direta das gônadas, com um acerto de 95% dos 

animais adultos corretamente sexados. Para os animais imaturos, o acerto foi 

de 100%. Esses autores encontraram um valor limite de 2,5 entre a razão 

11ceto-T e 17β-Estradiol, onde os animais que se encontram abaixo desse valor 

indicam são do sexo feminino e acima desta margem, masculino. Este padrão 

pode ser utilizado para inferir o sexo de animais adultos e imaturos. 

Devido à importância de uma correta sexagem discutido por Chu-Koo et. 

al. (2009), resolveu-se analisar aqui a razão entre esses dois hormônios, uma 

vez que os animais do presente estudo também se encontram sexados através 

de observações direta das gônadas e pela disponibilidade dos resultados 

obtidos desses dois hormônios. 

Foram amostrados 44 animais adultos, com um total de 39 animais 

corretamente sexados utilizando a razão 11ceto-T e  17β-Estradiol proposta por 

Chu-Koo et. al. (2009), obtendo uma porcentagem de acerto de 88,63% (figura 

9 a e b). Dos cinco animais que não entraram dentro dessa razão, quatro eram 

do sexo masculino que obtiveram valores inferiores a 2,5 e apenas um do sexo 

feminino com valor de 3,5. 

Os três animais imaturos analisados eram do sexo feminino, e os valores 

obtidos se encontravam dentro da razão esperada, obtendo um acerto de 100%. 
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5. DISCUSSÃO 
 
5.1. Características Reprodutivas e Fatores Ambientais 
 

As gônadas de Arapaima gigas apresentam um padrão anatômico 

diferente da maioria dos teleósteos, apresentando uma única gônada funcional 

localizada no lado esquerdo da cavidade celomática. Segundo Coward et. al. 

(2002), embora as gônadas de teleósteos se desenvolvam em estruturas pares, 

algumas espécies possuem uma única gônada, sendo resultado de uma fusão 

durante as fases de desenvolvimento ou uma falha no desenvolvimento total da 

gônada. No caso de Arapaima gigas, a única gônada funcional é resultante da 

fusão durante o desenvolvimento gonadal. As características sobre a morfologia 

gonadal encontradas no presente trabalho corroboram com os trabalhos de 

Godinho et. al. (2005) e Chu-Koo et. al. (2009), que descrevem essas mesmas 

observações realizadas para animais adultos de Arapaima gigas. 

Em observações diretas sobre a morfologia ovariana realizada em campo, 

para indivíduos adultos, constatou-se também que o ovário de Arapaima gigas 

não possui nenhuma cápsula ovariana de revestimento, e as lamelas ovígeras 

contendo os oócitos se encontram dispostas paralelamente. Além disso, o 

ovário de A. gigas ocupa uma grande porção da cavidade celomática quando 

este atinge seu desenvolvimento pleno, ou seja, no estádio maduro do ciclo 

reprodutivo. A ausência da cápsula ovariana também foi constatada por 

Godinho et. al. (2005), sugerindo que a ovulação ocorra dentro da cavidade 

celomática, assim como na maioria dos teleósteos primitivos. 

Segundo van den Hurke and Peute (1979), duas formas de estrutura 

ovariana têm sido reconhecidas: 1) cisto-ovariana, na qual o lúmen ovariano 

tem continuidade com o oviduto; 2) gymno-ovariana, na qual o ovário é coberto 

parcialmente pelo peritônio e libera os oócitos maduros diretamente na 

cavidade corporal. Os oócitos são subseqüentemente liberados para o meio 

externo pelo oviduto, uma posterior continuação do peritônio se abrindo dentro 

de um sinus urogenital.  
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De acordo com o conceito morfológico ovariano descrito em literatura, o 

ovário de Arapaima gigas possui o tipo estrutural gymno-ovariano, pois seu 

ovário apresenta lamelas ovígeras expostas diretamente para a cavidade 

celomática, sendo que essas observações também foram constatadas por Lima 

et. al. (1997), num estudo preliminar sobre anatofisiologia das gônadas de 

pirarucu. 

Quando os ovários de A. gigas foram analisados histologicamente, 

verificou-se a presença de todos os estádios de desenvolvimento do oócito nos 

ovários maduros, mas com prevalência de oócitos vitelogênicos, indicando que 

o pirarucu exibe um desenvolvimento oocitário assincrônico.  

Segundo Wallace & Sellman (1981), o mecanismo de desenvolvimento 

oocitário assincrônico ocorre quando, dentro dos ovários, não se evidenciam 

lotes de oócitos no mesmo estádio de maturação, estando presentes oócitos 

em todas as fases de desenvolvimento, ocorrendo sua eliminação à medida que 

vão atingindo a maturação completa.  

Fontenele (1948), estudando a biologia básica do pirarucu, constatou ser 

o pirarucu um animal de desova parcelada com tipo de desenvolvimento 

oocitário assincrônico. No trabalho de Núñez & Duponchelle (2008), sobre 

escala de maturação para peixes ovíparos teleósteos neotropicais, esses 

autores citam também o pirarucu como peixe de desova múltipla. 

Conjugando-se os dados macroscópicos e microscópicos obtidos do 

ovário dos animais ao longo de um ano, observou-se uma periodicidade em seu 

processo reprodutivo, com reproduções ocorrendo basicamente no período de 

cheia e em um ambiente lêntico propício para sua reprodução. Segundo Hoar 

(1969), o pirarucu é uma espécie lêntica, não realiza migração reprodutiva e os 

animais fazem seus ninhos em locais com pouca movimentação de água. Além 

disso, os ovos são geralmente maiores e em menor número do que nas 

espécies reofílicas, característica essa de animais de desova parcelada. 

Segundo Flores (1980), o pirarucu desova todo o ano, mas com maior 

intensidade de setembro a dezembro nos rios Samiria e Pacaya, na Amazônia 
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Peruana. Ainda no Peru, no rio Ucayali e seus tributários, o período reprodutivo 

alcança o pico em novembro, se estendendo até julho.  

No Brasil, na região da Amazônia, segundo Menezes (1951), o período 

reprodutivo do pirarucu inicia-se em dezembro estendendo-se até maio e 

segundo Fontenele & Vasconcelos (1982) de dezembro a maio. Pelas 

observações realizadas na Ilha Mexiana, o período reprodutivo do pirarucu 

ocorre entre dezembro a março neste local. Essas variabilidades podem ser 

explicadas pela combinação da diferença ambiental e antrópica das diferentes 

regiões, já que a Ilha Mexiana é uma região com baixa atividade antrópica. 

Com relação à morfologia testicular de Arapaima gigas, diferentemente 

do ovário, o testículo de Arapaima gigas é pequeno, sendo fino e alongado, e 

seu tamanho não chega a ser representativo dentro da cavidade celomática, 

mesmo quando este alcança seu desenvolvimento pleno. O testículo também 

apresenta um único lobo, localizado no lado esquerdo da cavidade celomática e 

em todos os animais estudados, foi constatada uma grande quantidade de 

tecido adiposo envolvendo o órgão, sendo que essa característica também foi 

constatada por Chu-Koo et. al. (2009). A presença de tecido adiposo 

envolvendo todo o testículo sugere a necessidade de um rápido aporte 

energético durante o desenvolvimento testicular, principalmente nas fases de 

maior produção de espermatozóides. 

Durante o acompanhamento reprodutivo anual realizado com o pirarucu, 

foi observado que, tanto as fêmeas quanto os machos não apresentaram 

características sexuais secundárias ao longo do ciclo reprodutivo, com exceção 

de alguns machos capturados em janeiro de 2008, que apresentavam uma 

coloração avermelhada da escama bastante acentuada na região da nadadeira 

caudal se estendendo ventralmente até a região do opérculo. Em todas as 

coletas, todos os animais capturados na Ilha Mexiana, tanto machos quanto 

fêmeas, apresentaram coloração vermelha bem forte na escama quando 

comparados com animais de outras regiões, tais como os pirarucus da 

Amazônia Peruana (Venturieri, com. pessoal). Talvez essa diferença ocorra 

devido às diferenças ambientais e geográficas presente em cada região. Por se 
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encontrarem em regiões geográficas diferentes, e conseqüentemente com 

diferentes organismos presentes na região que fazem parte de sua dieta, a 

alteração da alimentação desses animais pode ser um fator diferencial que 

também esteja influenciando na coloração desses animais. 

Para os animais da Ilha, a intensificação da coloração dos machos no 

período reprodutivo foi observada, mas para muitos animais não foi um bom 

indicativo do sexo, pois machos e fêmeas possuem uma forte coloração, 

mesmo fora do período reprodutivo. Quando estes animais entram no período 

reprodutivo, essa mudança de coloração ocorre de tal maneira que a distinção 

entre machos e fêmeas não é possível. Sendo assim, para o presente trabalho, 

essa característica não pôde ser utilizada para identificação do sexo desses 

animais.  

Monteiro (2005) constatou mudança na coloração da escama de 

Arapaima gigas de cativeiro, onde os machos apresentavam uma mancha 

alaranjada na parte inferior da cabeça, diferindo das fêmeas. Chu-Koo et. al. 

(2009), também encontraram essa diferença de coloração nos animais maduros, 

com uma coloração nos machos que varia do vermelho para o alaranjado e que 

vai da região caudal até o opérculo. Para esses autores, essa característica foi 

utilizada na discriminação de machos e fêmeas, sendo relevante principalmente 

no trabalho realizado por Monteiro (2005), para seleção dos casais em 

piscicultura comercial.  

 

5.2. Estádios do Ciclo Reprodutivo 
  

Como dito anteriormente, as análises histológicas detectaram a presença 

de todos os estádios de desenvolvimento oocitário nos ovários maduros, 

indicando que o pirarucu exibe um desenvolvimento oocitário assincrônico. 

Como característica de peixes de desova parcelada, os oócitos liberados em 

cada lote são maiores em diâmetro e menores em número do que aqueles que 

exibem um tipo de desova total. No trabalho de Godinho et. al. (2005), o 

diâmetro dos oócitos cromatina nucleolar, perinucleolar, cortical alveolar e 
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vitelogênico resultaram em uma média de 77, 145, 427 e 1270 μm  

respectivamente.  
 Os ovários imaturos de A. gigas apresentaram-se macroscopicamente 

sem nenhuma distinção com os ovários em repouso, tanto em tamanho quanto 

em coloração. Histologicamente, os ovários imaturos apresentaram oócitos 

cromatina nucleolar e perinucleolares. Já na fase de repouso, além dos tipos 

oocitários presente nos ovários imaturos, ocorre a predominância de oócitos 

perinucleolares nos estágios mais avançados. Quando as fêmeas atingem a 

fase de maturação existe um predomínio de oócitos cortical alveolar e 

vitelogênicos iniciais, permanecendo os últimos em maior proporção na fase 

madura, juntamente com os vitelogênicos.  

A vitelogênese é o principal evento responsável pelo crescimento dos 

oócitos, em que o vitelo pode corresponder até 95% do tamanho dos mesmos. 

O oócito vitelogênico resulta de dois processos de acumulação: um endógeno, 

e outro exógeno. A vitelogênese endógena inicia-se no oócito cortical alveolar, 

sendo caracterizada pela deposição de vitelo lipídico, composto principalmente 

por triglicerídeos. A vitelogênese exógena é resultado da incorporação de 

proteínas sintetizadas pelo fígado, transportadas ao ovário e capturadas pelo 

oócito. Esta é dependente da ação de gonadotropinas e esteróides (Nagahama, 

1983). 

Nos ovários maduros, um outro aspecto encontrado foi a presença de 

oócitos com núcleo, ou vesícula germinal deslocado para a periferia. A 

migração da vesícula germinal para a periferia do oócito é indicadora de um 

estágio de pré-desova (Guraya, 1986). Os oócitos cortical alveolares 

observados em A. gigas apresentavam, em alguns casos, o núcleo deslocado 

do centro, sugerindo uma migração precoce. 

O tempo de migração da vesícula germinal em direção à periferia do 

oócito varia entre as espécies. Em algumas espécies de salmonídeos, a 

vesícula germinal migra do centro do oócito antes de completar a vitelogênese, 

pois necessita de um longo período para realizar a migração completa (Sakun, 
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1966). Um caso extremo ocorre em Lebistes reticulatus, na qual a migração da 

vesícula germinal ocorre antes da fase de crescimento do oócito (Raven, 1961). 

Um outro estádio encontrado em A. gigas foi a fase de regressão. O 

estádio de regressão é comum de se encontrar em animais de cativeiro, pois os 

mesmos não conseguem desovar naturalmente, sofrendo um processo de 

reabsorção do vitelo que foi direcionado aos ovários. 

Segundo Baldisserotto (2002), caso o oócito não seja liberado na desova, 

ele degenera sendo fagocitado pelas células da granulosa. O número de 

oócitos que sofrem atresia pode aumentar se a fêmea não for colocada em 

condições ótimas para a reprodução. Em condições naturais, a atresia é muito 

reduzida, e sua ocorrência pode estar relacionada ao estresse da fêmea. Neste 

contexto, são conhecidos vários trabalhos que caracterizam o desenvolvimento 

oocitário e as camadas foliculares que envolvem o oócito (revisões em Tyler & 

Sumpter, 1996; Rocha & Rocha, 2006). No entanto, estudos sobre a atresia 

(processo de reabsorção e/ou regeneração do oócito) e a caracterização da 

involução e/ou degeneração dos folículos pós-ovulatórios são ainda bem restrito 

para as espécies nacionais (Santos et al., 2006). O processo de atresia foi 

averiguado em A. gigas em seu ambiente natural na coleta referente ao mês de 

junho/2007, período este em que as chuvas diminuem. Provavelmente esses 

animais apresentaram problemas na desova por se encontraram no final do 

período reprodutivo, não desovando assim o último lote recrutado.  

Considerando-se as análises histomorfológicas dos testículos, sabe-se 

que a maioria dos teleósteos apresenta uma espermatogênese do tipo cística 

(lobular), o que permite classificar os estádios de maturação dos testículos com 

bastante eficácia (Grier, 1993). No entanto, o epitélio seminífero do testículo de 

A. gigas apresentou características distintas quando comparados com a maioria 

dos teleósteos. 

A estrutura testicular é classificada de acordo com a forma e organização 

do compartimento germinativo, sendo possível identificar dois tipos de 

organização testicular nos vertebrados. Essa organização é realizada com base 

nas variações morfológicas que ocorrem no compartimento germinativo durante 
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o ciclo reprodutivo. O primeiro tipo ocorre nos anamniotas (agnatas, condricties, 

osteicties e anfíbios) e o segundo tipo nos amniotas (répteis, aves e mamíferos) 

(Grier, 1993).  

Nos anamniotas a espermatogênese ocorre no interior de estruturas 

conhecidas como espermatocisto, ou simplemente chamado de cistos. As 

diferenças observadas em anamniotas são: em agnatas e condricties, o cisto é 

uma estrutura esférica formada pela membrana basal que envolve uma 

população de células de Sertoli e de células germinativas. A diferença entre os 

dois grupos é que em agnatas, quando os cistos se abrem, os espermatozóides 

são liberados na cavidade corpórea, pois neste grupo o sistema de ductos 

testiculares está ausente, já em condricties cada espermatocisto está 

conectado a um sistema de ductos e, portanto não são liberados na cavidade 

corpórea como em agnatas. Em relação aos osteicties e anfíbios, o epitélio 

germinativo está localizado dentro de estruturas alongadas, conhecidas como 

lóbulos ou túbulos, nas quais os cistos estão em contato com a membrana 

basal (que delimita uma estrutura tubular ou lobular), diferentemente dos 

agnatas e condricties, nos quais os cistos são estruturas esféricas, ou seja, os 

espermatocistos de agnatas e condricties estão completamente envolvidos pela 

membrana basal (Grier, 1993). 

Nos amniotas, o compartimento germinativo é formado por túbulo, que 

não terminam na periferia testicular e, cujas extremidades estão conectadas a 

um sistema de ductos (rete testis).  Nestes túbulos, uma população residente de 

células de Sertoli está conectada a uma população de células germinativas em 

diferentes fases de desenvolvimento (Grier, 1993). 

Conforme o que foi exposto em literatura juntamente com o que foi 

observado histologicamente no testículo de A. gigas, verificou-se que este 

segue o padrão de testículo tubular descrito por Grier (1993) como em ocorre 

nos amniotas, sugerindo que o pirarucu possua uma espermatogênese 

parecida com a dos amniotas pois apresenta-se de forma não cística. 
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5.3. Índice Gonadossomático 
 

Os ovários de Arapaima gigas foram avaliados desde os aspectos 

macroscópicos realizados diretamente em campo, até histologicamente, para 

assegurar uma correta classificação de maturidade reprodutiva, pois, segundo 

Vazzoler (1996), as características morfológicas das gônadas que permitem 

uma avaliação da época e local de desova, tais como tamanho, forma e 

coloração, são aspectos subjetivos e facilmente alteráveis, podendo resultar em 

erro de classificação da escala de maturidade.  

Devido à subjetividade dos dados na avaliação macroscópica das 

gônadas, como citado acima, foi calculado também o índice gonadossomático 

(IGS), pois a variação temporal do IGS fornece indicações seguras sobre o 

período reprodutivo de uma espécie ou população. Assim as análises 

microscópicas gonadais realizadas no presente trabalho juntamente com o 

cálculo do IGS nos fornecem um diagnóstico correto da atividade reprodutiva de 

Arapaima gigas. 

Apesar de demonstrar variação do IGS nas várias fases reprodutivas de 

A. gigas, esses valores diferiram quando comparados com animais de desova 

total. Em Salminus hilarii e Colossoma macropomum, dois peixes de água doce 

de cativeiro com desova total, a porcentagem do IGS no estádio maduro do 

ciclo reprodutivo alcançou um valor de 9,96 e 12,3% respectivamente (Honji et 

al., 2009, Venturieri, 1997). O pirarucu apresentou neste mesmo estádio 

reprodutivo um IGS de 1,22%, ou seja, no momento que precede a eliminação 

de um lote de oócitos maduros, os ovários representam 1,22% do peso total da 

fêmea, um valor bem inferior quando verifica-se o IGS dos animais de desova 

total. Essa diferença ocorre principalmente pelo pirarucu ser um animal de 

massa corpórea muito elevada, apresentar somente uma gônada desenvolvida 

e também por exibir uma estratégia reprodutiva diferente. As espécies que 

apresentam desova total eliminam apenas um lote de oócitos maduros em um 

intervalo de tempo relativamente curto, sendo que o lote seguinte só irá maturar 

no período reprodutivo seguinte (Vazzoler, 1996). Nesses animais, o peso da 
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gônada pode atingir 40% do peso corporal (Baldisserotto, 2002). Já nos animais 

de desova parcelada, como é o caso do A. gigas, não se evidenciam nos 

ovários lotes, estando presente oócitos em todas as fases de desenvolvimento, 

ocorrendo sua eliminação à medida que vão atingindo a maturação completa. 

Desta forma, o tamanho dos ovários de peixes de desova parcelada é menor. 

Essas relações de baixo IGS em animais de desova parcelada são encontradas 

também em estudos realizados com Iheringichthys labrosus, um bagre de 

desova parcelada, no qual o ovário no estádio de repouso atingiu uma média de 

0,62% de IGS e uma média de 4,55% para o ovário maduro (Santos et. al., 

2006). 

Estudos com o tucunaré (Cichla ocellaris) da Lagoa Piató no Rio Grande 

do Norte, mostraram o maior valor de IGS de 0,57% nos meses de maio a julho 

de 2005, época associada à estação chuvosa da região, e o menor valor de 

0,08% nos meses de novembro a janeiro (Medeiros et al., 2006). O tucunaré, 

assim como o pirarucu, é um peixe de desova parcelada que habita as águas 

do Rio Amazonas e apresenta período reprodutivo durante a estação chuvosa. 

Para o tucunaré, os valores de IGS mostraram-se abaixo ao encontrado em A. 

gigas. Esses números de IGS são característicos de peixes de desova 

parcelada e de baixa fecundidade.  

Os valores de IGS em fêmeas de A. gigas também foram vistos por 

Godinho et al., (2005), que se demonstraram inferiores aos animais aqui 

estudados, com valores de IGS de 0,65% para os animais na fase de 

maturação avançada. Essa diferença entre os valores obtidos por Godinho et al., 

(2005) pode ter ocorrido em função do reduzido número amostral (5 indivíduos) 

destes autores. Entretanto, Chu-Koo et. al. (2009), encontraram valores 

bastante diferentes ao encontrado no presente trabalho de IGS, com valores de 

0,77% para as fêmeas imaturas e 8,41% para as fêmeas maduras.  

Conforme relatos do IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazônia 

Peruana) (2002), o ovário de um pirarucu, no momento da reprodução, atinge 

aproximadamente 1,5% da sua massa corpórea. Esse valor se mostrou bem 
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próximo ao obtido para as fêmeas maduras estudadas no presente trabalho 

(1,228%). 

Nesse mesmo trabalho realizado por Godinho et. al. (2005), com pirarucu 

de ambiente natural, os machos também apresentaram valores inferiores de 

IGS, variando de 0,012% para os animais juvenis e em repouso e 0,011% para 

os animais em maturação. No presente estudo, os animais do grupo 1 

apresentaram IGS de 0,013% e os animais do grupo 2 um IGS de 0,017%. 

Novamente os valores obtidos de IGS para os animais da Ilha Mexiana foram 

ligeiramente maiores quando comparado com o trabalho de Godinho et. al. 

(2005). 

Os resultados de IGS aqui apresentados demonstram claramente que o 

IGS não é um dado confiável para a definição do estádio e período de 

maturação de machos de A. gigas e, no caso das fêmeas, estes dados somente 

podem ser confiáveis, desde que analisados ao longo de todo ciclo reprodutivo, 

pois os dados da literatura, associados aos do presente trabalho, evidenciam 

grande variabilidade nos valores absolutos deste índice. 

 

 

5.4. Análises Metabólicas 
 

O sucesso no desempenho reprodutivo em peixes está intimamente 

associado com as reservas de lipídios disponíveis para o desenvolvimento 

gonadal (Adams, 1999). Ao contrário dos mamíferos, os peixes podem 

sobreviver por longos períodos sem alimento (meses e até anos) e durante este 

período, os peixes sobrevivem com o uso da energia armazenada como os 

lipídios, proteínas e carboidratos. A forma na qual os animais priorizam a 

metabolização destes substratos varia com a espécie (Takama et al., 1985). 

De uma forma geral os peixes podem apresentar diferentes padrões de 

mobilização de lipídios durante o ciclo reprodutivo e esta variação ocorre devido 

principalmente às estratégias reprodutivas, disponibilidade e qualidade do 
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alimento na fase de vitelogênese, habitat, idade do animal e outros parâmetros 

(Love, 1980). 

Em A. gigas, análises de lipídios totais foram realizadas em diversos 

tecidos ao longo do ciclo reprodutivo para caracterização e entendimento da 

mobilização desse substrato, pois segundo Love (1980), o processo de 

maturação gonadal envolve a transferência de lipídios armazenados no tecido 

adiposo, musculatura e/ou fígado para as gônadas. 

Segundo Sheridan (1994), a musculatura em peixes possui uma 

apreciável quantidade de lipídios. O músculo branco, assim como nos 

mamíferos, contém células adiposas distribuídas ao longo das fibras e o 

músculo vermelho, contêm substancialmente mais lipídios do que o músculo 

branco. Em fêmeas de A. gigas foi possível verificar que a ventrecha foi a 

principal musculatura armazenadora de lipídios, seguida do músculo vermelho. 

Ambos os tecidos apresentaram as maiores concentrações na fase madura do 

ciclo reprodutivo, sugerindo que estes sejam os principais locais de 

armazenamento de lipídios a serem mobilizados na fase vitelogênica. 

Segundo Hochachka & Somero (2002), os peixes de piracema realizam 

movimentos migratórios longos, chegando ao caso extremo do salmão do 

Pacífico que migra cerca de 1000km, em estado hipofágico, funcionando como 

um sistema fechado, auto-sustentável, mobilizando as reservas armazenadas 

na fase anterior à migração. 

O pirarucu, diferentemente dos peixes de piracema, não realiza migração 

reprodutiva, portanto os animais não param de se alimentar quando entram no 

período reprodutivo, justificando assim as altas concentrações lipídicas 

encontradas no estádio maduro do ciclo reprodutivo para o músculo vermelho e 

principalmente para a ventrecha. Além disso, quando atinge o momento da 

desova, os animais realizam o comportamento de corte. Para realizar a corte, 

ambos machos e fêmeas se movimentam incessantemente durante horas, 

movimento que necessita de um grande aporte energético para a musculatura 

(Venturieri, com. pessoal). 
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O músculo branco foi o tecido de menor concentração lipídica e não 

apresentou diferença no armazenamento deste substrato entre os estádios de 

maturação, ou seja, o teor de lipídios totais na musculatura branca não se altera 

significativamente ao longo do ciclo reprodutivo. A comercialização da carne do 

pirarucu (musculatura branca e ventrecha) é comum na região norte do Brasil, 

sendo a musculatura branca (lombo) considerada uma carne nobre por ser 

menos gordurosa em relação à ventrecha, o que fica comprovado com as 

análises do presente trabalho.  

Em Salminus hilarii, um peixe reofílico de desova total, mantidos em 

cativeiro, os lipídios armazenados na musculatura branca não sofreram 

variações relacionadas ao ciclo reprodutivo, porém, no ambiente natural, 

Salminus hilarii demonstrou uma queda na deposição de lipídios com o avanço 

do ciclo reprodutivo (Camargo, 2007). Como os animais de cativeiro recebem 

uma dieta balanceada, e por serem sedentários, não ocorreu um déficit lipídico 

no músculo desse animal, porém quando em ambiente natural, por realizar 

migrações reprodutivas e não se alimentar, essa espécie provavelmente recruta 

lipídios armazenados da musculatura branca para a reprodução.  

O padrão lipídico do músculo branco encontrado em fêmeas de A. gigas 

mostrou-se diferente em relação à Salminus hilarii, mas igual ao Geophagus 

brasiliensis, um cará de desova parcelada, de ambiente natural, que também 

não apresentou variações lipídicas na musculatura ao longo do ciclo reprodutivo 

(Gomes, 2007).  

Com relação às proteínas totais dos diferentes tipos musculares em 

fêmeas, as maiores concentrações foram observadas na ventrecha seguida do 

músculo branco no animal imaturo, demonstrando que os animais jovens 

armazenam mais proteínas nesses tecidos em relação aos adultos que 

necessitam de uma disponibilidade maior desse substrato para a reprodução. 

Em peixes, ao contrário de mamíferos, a proteína é o primeiro substrato 

energético a ser utilizado, seguido dos lipídios e carboidratos (Sheridan, 1999). 

As concentrações de proteínas no músculo branco e vermelho 

mostraram-se elevadas em relação aos lipídios armazenados nesses mesmos 
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tecidos, demonstrando que a musculatura é o principal armazenador de 

proteínas. Segundo Ogawa (1999), a composição protéica da carne de peixe 

pode variar em função da espécie, do tamanho, do sexo e da época do ano; 

porém, geralmente, o músculo contém cerca de 20% de proteína.  

Os lipídios gonadais em fêmeas de A. gigas apresentaram as maiores 

concentrações no estádio maduro do ciclo reprodutivo decaindo no estádio de 

regressão. Esses resultados demonstram claramente que no estádio maduro há 

uma maior deposição lipídica nos ovários para formação do ovo, principalmente 

na forma de vitelogenina, uma fosfoglicolipoproteína necessária para o 

desenvolvimento da larva (Finn, 2007). Já a concentração lipídica decai na fase 

conseguinte de regressão por representar um estádio onde não houve desova, 

e conseqüentemente a vitelogenina começa a ser reabsorvida do ovário. 

 As proteínas totais encontradas nos ovários de fêmeas de A. gigas não 

apresentaram diferença durante o ciclo reprodutivo, mas as concentrações 

desse substrato foram menores que as concentrações lipídicas apenas na fase 

madura, contrariando o que é citado em literatura, que diz que as fêmeas 

acumulam mais proteínas do que lipídios no ovário com o avanço da maturação 

(Love, 1980). O pirarucu é uma espécie com poucas informações na literatura, 

principalmente no que diz respeito aos substratos energéticos relacionados com 

a reprodução. Talvez esse animal precise de um acúmulo maior de lipídio para 

formação do ovo em função da necessidade da larva, pois os ácidos graxos 

presentes nesses lipídios terão grande importância na formação dos tecidos da 

futura larva. Essa colocação é comprovada pelo aumento de ácidos graxos 

PUFA n3 nos ovários maduros, que será discutida em breve. 

 Com relação às concentrações lipídicas hepáticas em fêmeas de A. 

gigas, os maiores valores encontrados foram no estádio de regressão seguido 

do estádio maduro do ciclo reprodutivo. O fígado, durante a reprodução, é 

responsável pela produção de vitelogenina, sendo esta produzida pelos 

hepatócitos sob a ação do 17β-Estradiol. A vitelogenina sintetizada é 

rapidamente exportada para as gônadas, que é incorporada pelos oócitos por 

micropinocitose (Vilecco et al. 1999). 
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 As altas concentrações lipídicas hepáticas no estádio maduro sugerem 

uma diminuição da síntese de vitelogenina, pois nos estádios anteriores, 

provavelmente o lipídio hepático armazenado e/ou recrutado de outros tecidos, 

estava sendo utilizado para a formação dessa molécula demonstrando assim 

baixas concentrações lipídicas no fígado nos estádios iniciais do ciclo 

reprodutivo. As altas concentrações de lipídios no estádio de regressão 

demonstram que esteja ocorrendo uma reabsorção do vitelo dos oócitos, sendo 

que estes são direcionados ao fígado para síntese de novo dos lipídios e 

posterior utilização ou armazenamento pelo próprio fígado ou mobilização para 

outros tecidos de armazenamento. Em Salminus brasiliensis, não foi observado 

esse padrão nos valores de lipídio hepático em fêmeas de ambiente natural. No 

“dourado” houve uma queda do lipídio hepático com o avanço da maturação 

sendo esta diferença significativa apenas nas fêmeas maduras em relação às 

fêmeas em repouso (Moreira et al. 2002). 

 Quanto à concentração protéica hepática em fêmeas, esta não se alterou 

durante o ciclo reprodutivo, já que o fígado não desempenha função de 

armazenar proteínas, e toda a proteína que chega a este órgão é rapidamente 

exportada (Sheridan, 1999). 

Nos peixes, a gordura mesentérica (tecido adiposo) é o local primário de 

armazenamento de lipídio e o fígado e músculos são tecidos de 

armazenamento secundário. A mobilização desse substrato é realizada 

preferencialmente dos tecidos secundários, pois há uma tendência em 

preservar os estoques de gordura mesentérica (tecido adiposo). A base para 

esta informação está relacionada com o número de receptores presente nos 

adipócitos. Já no fígado e no músculo, os estoques de lipídios estão 

relacionados com o padrão de história de vida. Braekken (1959) sugere que o 

armazenamento lipídico no fígado está mais relacionado em peixes sedentários 

enquanto que as espécies mais ativas armazenam lipídios no músculo. Porém, 

tais correlações são difíceis de sustentar, pois certamente um grande número 

de fatores influencia na dinâmica do metabolismo de lipídios em peixes (revisão 

em Sheridan, 1994). 
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Em A. gigas, a concentração de lipídios foi maior na ventrecha do que no 

fígado nos diferentes estádios do ciclo reprodutivo, demonstrando que os 

lipídios são preferencialmente armazenados nessa musculatura, mesmo o 

pirarucu não sendo um peixe de natação rápida.  Porém, quando analisada a 

musculatura branca e vermelha, as concentrações lipídicas se assemelham 

com as concentrações hepáticas. Como sugerido na literatura, as relações 

preferenciais de armazenamento lipídico nos tecidos é diferente para cada 

espécie e vários fatores podem influenciar nessa dinâmica.  

Segundo Henderson & Tocher (1987), as concentrações de lipídio 

hepático em perca são maiores do que aqueles encontrados na musculatura 

branca. Para a perca, o fígado foi o órgão principal de armazenamento de 

lipídios. Por outro lado, em Pleuronectes platessa, o fígado apresenta uma 

contribuição insignificante de reserva energética, sendo que o principal órgão 

de reserva de energia nesse peixe é a musculatura (Dawson & Grimm, 1980). A 

explanação para essas diferenças com relação ao acúmulo lipídico nos 

diferentes tecidos já foi citada anteriormente por Sheridan (1994), considerando 

que a capacidade de armazenamento de lipídios varia com a espécie, hábito de 

vida e o estágio de desenvolvimento.  

Nos machos de A. gigas, dentre as musculaturas, a maior concentração 

lipídica encontrada foi também na ventrecha quando comparada ao músculo 

branco e vermelho independente do grupo experimental. Porém, ao contrário do 

que foi observado para os lipídios, as concentrações de proteínas totais foram 

maiores no músculo branco e vermelho independente também do grupo 

experimental, confirmando novamente o que foi verificado para as fêmeas, ou 

seja, que a ventrecha é o principal músculo armazenador de lipídios e o 

músculo branco e vermelho os principais tecidos de armazenamento de 

proteínas. 

Durante a maturação sexual, as fêmeas incorporam vitelogenina nos 

oócitos, sendo esta glicolipoproteína composta por 20% de lipídios e 80% de 

proteínas, sendo assim esperado que as fêmeas apresentem valores mais altos 
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destes substratos nas gônadas do que os machos neste período (Evans & 

Claiborne, 2006).  

O testículo de A. gigas não sofreu alteração lipídica e protéica entre os 

grupos experimentais, e quando comparado com as fêmeas, estas 

apresentaram concentrações maiores absolutas desses substratos no estádio 

maduro do ciclo reprodutivo em relação aos machos dos grupos 1 e 2, 

corroborando com o que é citado em literatura, de serem esperadas maiores 

concentrações de ambos os substratos em fêmeas em decorrência da intensa 

deposição de vitelogenina nos oócitos nesse período. 

Com relação aos lipídios plasmáticos em fêmeas de A. gigas, a menor 

concentração observada foi na fase madura do ciclo reprodutivo, sugerindo que 

todo o lipídio circulante na fase anterior foi absorvido ou pelo ovário ou até 

mesmo por um órgão de armazenamento, como o fígado e/ou músculo, pois 

todos eles demonstraram um aumento da concentração lipídica da fase de 

maturação para madura. 

Assim como os lipídios plasmáticos, foram analisadas também as 

concentrações de colesterol plasmático nas fêmeas durante o ciclo reprodutivo, 

porém esse substrato não apresentou diferença entre os estádios reprodutivos, 

assim como nos machos, onde este também não apresentou diferença 

estatística entre os grupos 1 e 2. O colesterol é a molécula precursora da 

síntese de todos os hormônios esteróides (Norris, 1997), sendo seu papel muito 

importante no ciclo reprodutivo de peixes. Cerca de 70% do total de colesterol é 

produzido pelo próprio organismo e o restante é originário da dieta, 

principalmente de origem animal (Cormillot, 2002). No ambiente natural, como o 

aporte de colesterol certamente não é limitado, não é necessário o intenso 

recrutamento plasmático na fase reprodutiva. 

  

5.5. Perfil de Ácidos Graxos 
 
 Os lipídios são requerimentos utilizados pelos peixes como fonte 

disponível de energia, como componentes estruturais de biomembranas, 
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carreadoras de vitaminais lipossolúveis, precursor de eicosanóides, hormônios 

e vitamina D e como enzimas e co-fatores (Higgs & Dong, 2000). 

Lipídios polares em peixes, principalmente fosfolipídios, atuam 

basicamente como componente estrutural, responsável pela manutenção da 

fluidez das membranas, enquanto lipídios neutros (triacilgliceróis) atuam como 

fornecedores e armazenadores de energia, sendo usados como combustíveis 

para a realização de funções fisiológicas básicas, como no metabolismo, 

atividade migratória e desenvolvimento gonadal (Oliveira et al., 2003). 

Os ácidos graxos polinsaturados mais comuns, encontrados nos tecidos 

de peixe são: C18:2n6, C20:4n6, C20:5n3 e C22:6n3 (Bell et al., 1986). Esses 

ácidos graxos foram observados em todos os tecidos analisados, em maior 

quantidade principalmente nos lipídios polares. Devido à grande importância 

dos ácidos graxos em inúmeros processos biológicos em peixes, estes foram 

caracterizados em tecidos diferentes nos animais imaturos e adultos ao longo 

do ciclo reprodutivo. A separação das frações neutra e polar dos ácidos graxos 

foi realizada para o fígado e gônadas para identificar, principalmente no período 

reprodutivo, os principais ácidos graxos mobilizados desses órgãos destinados 

ao armazenamento, para geração de energia ou posterior recrutamento para 

outras funções necessárias ao organismo, e também verificar os principais 

ácidos graxos que são destinados a formar membranas celulares. 

No presente estudo, os ácidos graxos monoinsaturados, principalmente o 

18:1, foram predominantemente maiores nas frações neutras do fígado e 

gônadas, seguidos pelas altas porcentagens de ácidos graxos saturados com 

os maiores valores para o 16:0 e 18:0, enquanto que os PUFA n6 foram os 

ácidos graxos predominantes nas frações polares. 

Em Labeo rohita, um peixe de água doce de ambiente natural, os 

principais ácidos graxos saturados encontrados no fígado foram o 16:0 (ácido 

palmítico) e 18:0 e em termos de monoinsaturados, o 16:1 e 18:1 foram os mais 

abundantes (Sharma et al., 2009). 

Como dito anteriormente, a porção neutra do tecido refere-se aos ácidos 

graxos armazenados para energia, compostos principalmente pelos ácidos 
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graxos saturados e monoinsaturados, sendo estes armazenados principalmente 

na forma de triglicerídeos. Na porção neutra hepática em fêmeas, os ácidos 

graxos monoinsaturados apresentaram as maiores porcentagens na fase de 

regressão em relação aos animais em maturação, isso devido principalmente à 

alta porcentagem do 18:1 seguido do 16:1. 

Durante a regressão, os oócitos não ovulados iniciam o processo de 

reabsorção do vitelo.  As altas porcentagens de ácidos graxos monoinsaturados 

observadas em A.gigas sugerem que o fígado esteja sendo um importante local 

de armazenamento das moléculas mobilizadas do ovário, na forma de 

monoinsaturados, sendo que no estádio de maturação, as reservas energéticas 

armazenadas nos vários locais de deposição, inclusive no fígado, estejam 

sendo recrutadas para formação do ovo. 

No ovo, todas as classes lipídicas (saturados, monoinsaturados e PUFA) 

podem ser metabolizados para prover energia durante o desenvolvimento do 

embrião e sabe-se que os ácidos graxos saturados e monoinsaturados são os 

primariamente utilizados, sendo os monoinsaturados utilizados inclusive ao final 

do desenvolvimento para o rompimento da casca pelo embrião (Wiegand, 1996). 

Todas as espécies de vertebrados, incluindo os peixes, possuem um 

requerimento de ambos ácidos graxos polinsaturados n-6 e n-3. As formas 

biologicamente ativas dos ácidos graxos essenciais são geralmente as formas 

C20 e C22 derivados do ácido linoléico (C18:2n6) e ácido α-linolênico (C18:3n3) 

(Sargent et al., 2002). Os ácidos linoléico e α-linolênico não podem ser 

biosintetizados por peixes e por outros vertebrados, sendo  considerados 

essenciais (Cunnane, 2003). 

Na fração neutra hepática em fêmeas, os PUFA n3 também 

apresentaram os maiores valores nos animais imaturos em relação aos animais 

em regressão. Com relação aos machos, os PUFA n3 também apresentaram as 

maiores concentrações nos animais que possuíam poucos espermatozóides no 

lúmen dos cistos do que aqueles que possuíam muitos espermatozóides no 

lúmen. 
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Estes resultados sugerem que esses animais, os jovens no caso das 

fêmeas, armazenam PUFA n3, provavelmente por haver uma grande 

disponibilidade desses ácidos graxos na dieta e baixa demanda na mobilização 

para as gônadas.  

Henderson et al., (1996), analisaram a composição lipídica hepática de 

duas espécies de Serrasalmideos, Serrasalmus nattereri e Mylossoma aureum, 

e verificaram que o C18:2n6 foi o principal PUFA observado seguido por 

menores concentrações de C20:2n6, C20:3n6 e C22:5n6.O C18:2n6 também 

apresentou-se como o maior PUFA observado em A. gigas seguido do 20:4n6 e 

22:6n3 na fração neutra hepática. Já na fração polar, o PUFA em maior 

porcentagem observada foi o 20:4n6 seguido de 22:6n3. 

Na fração polar hepática, os PUFA n6 nos animais jovens foram maiores 

em relação aos adultos no estádio de repouso, maduro e regressão, isso devido 

às altas porcentagens do 20:4n6. Os animais jovens, de uma forma geral, 

apresentam maiores porcentagens de PUFA no fígado, o que sugere uma maior 

habilidade em converter C18:2n6 em HUFAs (ácidos graxos altamente 

insaturados) do que os animais adultos e/ou uma menor necessidade de 

mobilização, pois as gônadas ainda não iniciaram o seu desenvolvimento. Além 

disso, deve-se observar as diferenças entre as dietas dos animais jovens e 

adultos, pois a dieta natural muda substancialmente durante o seu 

desenvolvimento. O consumo de um animal jovem é basicamente de pequenos 

alimentos como insetos e zooplâncton, e os animais adultos tornam-se 

basicamente piscívoros, perdendo assim esta habilidade (Bell et al., 1993, 

1997). Isso pode ser constatado quando verificam-se as altas porcentagens de 

C20:4n6 nos animais jovens em relação aos adultos.  

Oliveira et al., (2005), em um estudo sobre alimentação de juvenis de 

pirarucu em seu ambiente natural, constatou que a dieta dos juvenis era 

basicamente de invertebrados com predominância de microcrustáceos. Já 

Fontenelle (1948), confirma que os adultos de pirarucu são essencialmente 

carnívoros, mostrando preferência por peixes da família Loricariidae. Esta 
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mudança de preferência alimentar pode influenciar nas alterações dos ácidos 

graxos observadas nesse trabalho. 

Em Perca fluviatilis, um peixe de água doce, foi observado uma 

diminuição do 20:4n6 no fígado durante o ciclo reprodutivo (Blanchard et al., 

2005). Uma diminuição do 20:4n6 ao longo do ciclo reprodutivo também foi 

observada na fração polar hepática em A. gigas, principalmente do estádio de 

maturação para maduro, com um decréscimo de 8% desse ácido graxo. Essa 

alta porcentagem foi maior durante o período de vitelogênese exógena e essa 

diminuição provavelmente está associada com a transferência desse ácido 

graxo para os ovários.  

O ácido araquidônico (C20:4n6) é precursor de uma ampla variedade de 

componentes ativos biológicos conhecidos coletivamente como eicosanóides 

onde incluem-se as prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, e é também o 

principal componente do fosfatidilinositol, que é crítico no processo de 

sinalização da transdução celular. O ácido araquidônico também está envolvido 

nas funções reprodutivas e na regulação das respostas imunes em peixes 

(Sargent et al., 1989). Apesar destas conhecidas alterações do C20:4n6 na 

literatura, no presente trabalho, não foram observadas alterações neste ácido 

graxo e nem mesmo outros PUFA n6, nos ovários de A. gigas, no entanto, 

alterações nos PUFAs n3 foram detectadas e serão discutidas a seguir. 

Ainda na fração polar do fígado, os ácidos graxos saturados também 

mostraram-se com as maiores porcentagens no animal em regressão em 

relação aos animais imaturos. De acordo com Ackman & Hean-Howie (1995), 

os ácidos graxos saturados são dominados por C14:0, C16:0 e C18:0, que 

podem ser sintetizados por todos os animais. A incorporação destes ácidos 

graxos nas membranas celulares e no tecido adiposo pode variar de 15 a 35%, 

no entanto, nos hepatócitos de A.gigas, esse valor chegou até cerca de 46% 

nas fêmeas adultas, no final do ciclo reprodutivo.  

A reprodução em peixes, como em outros vertebrados, é afetada por 

fatores ambientais, nutricionais e sociais. Um estudo feito com truta arco-íris 

(Oncorhynchus mykiss) demonstrou que a qualidade do ovo e o 
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desenvolvimento larval são altamente influenciados pela composição de ácidos 

graxos (Zengin & Akpinar, 2006). 

Na fração polar gonadal, os PUFA n3 apresentaram-se com as maiores 

porcentagens no estádio maduro, sendo maior em relação aos demais estádios 

do ciclo reprodutivo, inclusive no animal imaturo. O ácido graxo 22:6n3 foi o 

principal PUFA em fêmeas maduras seguido do 20:5n3. A alta porcentagem de 

PUFA n3 nas gônadas foi devido à transferência desses ácidos graxos durante 

a vitelogênese para o futuro desenvolvimento da larva. 

Os PUFA n3 possuem um importante papel no sistema neurotransmissor 

nos animais e na formação dos órgãos sensoriais tais como a retina ou tapetum 

lucidum em olho de peixe, onde o DHA é o mais importante (Nicol et al., 1972). 

Todas as classes de ácidos graxos (saturados, monoinsaturados, e PUFAs) 

podem ser metabolizadas para prover energia durante o desenvolvimento 

embrionário. Entretanto, a retenção de HUFAs tem sido constantemente 

observada em estudos sobre metabolismo de lipídios durante o 

desenvolvimento do ovo em peixes de água doce (Wiegand, 1996). 

A utilização dos lipídios em ovos de peixes de água doce ocorre durante 

todo o período de embriogênese e a sua utilização varia de acordo com o tipo 

do ovo. Os lipídios neutros são os primeiros a serem utilizados em stripped 

bass (Chu & Ozkilzilcik, 1995) e esturjão (Gershanovich, 1991). Já os 

fosfolipídios são os lipídios predominantes catabolisados em goldfish (Wiegand, 

1996). No catfish africano, os fosfolipídios parecem ser seletivamente retidos ou 

biossintetizados, sendo os triacilgliceróis catabolizados para energia (Verreth 

et.al., 1994). 

 As concentrações de PUFA n3 em Perca fluviatilis foram mais 

abundantes do que PUFA n6 em todos os tecidos analisados, incluindo 

gônadas, sendo caracterizado principalmente por um alto conteúdo de ácido 

docosahexanóico (C22:6n3) (Blanchard et. al., 2005).  

 Ainda no ovário de A.gigas, foi verificada uma alta porcentagem de 

ácidos graxos saturados na fração neutra dos ovários das fêmeas em regressão, 

que diferiu estatisticamente em relação aos animais imaturos. Os ácidos graxos 
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16:0 e 18:0, geralmente, são os saturados mais abundantes, como visto até 

agora, pois o 16:0 é o metabólito chave em peixes. Andrade et al. (1995) 

mostraram que em diversos peixes da fauna brasileira a porcentagem de 

saturados variou de 50 a 70%. Segundo Honji et al. (2009), nos ovários em 

regressão são encontrados muitos oócitos atrésicos, que são caracterizados 

por grande desorganização estrutural e degeneração celular, com reabsorção 

das estruturas que compõem o folículo ovariano. Certamente, estas 

características morfológicas dos oócitos têm estreitas relações com o aumento 

da porcentagem de ácidos graxos saturados na fase de regressão, haja vista a 

intensa atividade energética deste tecido neste momento de reestruturação 

celular.  

 Na musculatura branca, assim como ocorre na fração neutra do fígado, 

os ácidos graxos monoinsaturados apresentaram-se maiores nas fêmeas em 

regressão em relação aos demais estádios reprodutivos, sugerindo um 

redirecionamento destes ácidos graxos, dos ovos em processo de atresia, para 

o tecido muscular.  

 O tucunaré (Cichla sp.), assim como o pirarucu, é um peixe de água doce 

carnívoro também presente na bacia Amazônica e que possui uma carne de 

alto valor comercial. Os PUFAs analisados na musculatura de Cichla sp. 

apresentaram baixas porcentagens de EPA (0,9%) e altas porcentagens de 

DHA (10%) e AA (7%), durante a época de cheia (Inhamuns et al., 2009). Os 

valores encontrados em tucunaré mostraram-se abaixo das porcentagens 

encontradas em A. gigas para o AA e EPA, mas apresentou porcentagem 

similar para DHA. De acordo com Henderson e Tocher (1987), a composição de 

ácidos graxos dos músculos deve ser cuidadosamente interpretada, devido às 

possibilidades de elongação e desaturação hepática de C18:2n6 e C18:3n3 em 

seus homólogos biologicamente ativos, C20:4n6, C20:5n3 e C22:6n3. 

 Segundo Krzynowek (1985), as porcentagens de ácidos graxos presente 

em algumas espécies de peixes podem variar em aproximadamente 10% de 

acordo com a estação de captura. Luzia et al. (2003) encontraram maiores 

porcentagens de EPA (1,87%) e DHA (11,3%) na musculatura de Sardinella spp. 



 61

coletadas no inverno quando comparado com os mesmos animais coletados no 

verão. Já o curimbatá (Prochilodus spp.) apresentou as maiores porcentagens 

desses ácidos graxos (EPA 7,47% e DHA 6,01%) no verão em relação ao 

inverno. 

Os lipídios consumidos pelos peixes podem ser degradados e 

rearranjados em classes de lipídios apropriados para a necessidade do animal, 

ou podem ser catabolizados para formação de energia. No lago Finnish, Muje et 

al., (1989), verificaram a transferência de ácidos graxos na cadeia trófica de 

invertebrados para peixes e concluíram que peixes imaturos depositaram 

ácidos graxos de zooplâncton enquanto que peixes adultos foram mais 

seletivos em acumular os ácidos graxos em função da necessidade do 

organismo. Peixes imaturos possuem relativamente menos lipídios totais do que 

peixes adultos indicando que os peixes imaturos estão formando musculatura e 

requerem basicamente os fosfolipídios para formação de membranas celulares. 

(Ackman apud Arts & Wainman, 1998). 

Em fêmeas, as porcentagens de PUFAs n3 e n6 nas musculaturas 

(branca, vermelha e ventrecha) não apresentaram diferença estatística 

significativa entre os animais imaturos e adultos e conforme citado em literatura, 

os animais jovens necessitam de um maior aporte desses ácidos graxos para 

suprir o desenvolvimento tecidual muscular. Uma alta porcentagem de PUFA n3 

e n6 foi observada nos animais jovens sendo também constatado para os 

animais adultos dentro do ciclo reprodutivo, pois também necessitam de um 

aporte desses ácidos graxos que são constituintes de importantes funções 

metabólicas nesse tecido.  

Considerando-se os resultados do perfil de ácidos graxos em machos, foi 

observado um maior acúmulo de ácidos graxos monoinsaturados na 

musculatura branca e ventrecha dos animais do grupo 2, ou seja, no estádio 

mais avançado do ciclo reprodutivo. O comportamento dos PUFAs n3 seguiu 

em direção oposta nos mesmos tecidos, com os animais do grupo 1 

apresentando maior porcentagem destes ácidos graxos nestes tecidos e ainda 

na fração neutra hepática. Ainda em machos, foi verificado também um 
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acúmulo de ácidos graxos saturados na ventrecha nos animais do grupo 2. 

Estes dados mostram que os ácidos graxos com funções mais energéticas e 

menos estruturais, como é o caso dos saturados e monoinsaturados estão mais 

elevados nas fases mais avançadas do ciclo reprodutivo. Como esses animais 

estão bem próximos à espermiação, as altas porcentagens nesse grupo desses 

ácidos graxos sugerem uma necessidade de um rápido aporte energético para 

a musculatura na construção de ninhos e realização da corte, pois o macho 

nada incessantemente durante horas atrás da fêmea quando está próximo ao 

momento da desova. Na construção dos ninhos, os casais escavam cerca de 

40 a 50cm de largura e de 15 a 20 cm de profundidade em locais arenosos e 

após a eclosão dos ovos, os machos guardam os ninhos (Rebaza Alfaro et. al., 

2003). 

Por outro lado, nas fases mais iniciais do ciclo reprodutivo, os ácidos 

graxos preferencialmente estruturais como os PUFAs n3 são mais elevados 

também nestes mesmos tecidos de reserva. Provavelmente o alto gasto 

energético para o desenvolvimento testicular está ocorrendo com a mobilização 

desses PUFAs n3, no entanto, a deposição de PUFA n3 não foi constatada nos 

testículos dos animais do grupo 2 e em nenhum outro tecido sugerindo que, 

embora sejam polinsaturados importantes que devem ser preservados pelo 

organismo, por ser um recurso abundante na natureza, está sendo utilizado 

como fonte de energia por esses animais conforme o ciclo reprodutivo avança.  

 

 
5.6. Esteróides Gonadais 
  

 A reprodução em peixes está sob a regulação hormonal dos esteróides 

gonadais. A concentração dos esteróides sexuais nas gônadas e no plasma 

pode ser um indicador muito útil da atividade esteroidogênica em um 

determinado estádio do ciclo reprodutivo (Singh & Singh, 1987), e variações nos 

seus níveis em diferentes épocas do ano podem ser correlacionados com 

eventos específicos no ciclo maturacional ovariano. 
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Segundo Fostier et al (1981), em peixes teleósteos, o 17β-Estradiol é 

encontrado em concentrações relativamente altas no final da vitelogênese e vai 

decaindo progressivamente durante a maturação final e ovulação. Nos 

teleósteos em geral, o 17β-Estradiol é responsável em estimular a síntese de 

vitelogenina hepática, e é secretado pelas camadas foliculares do ovário 

durante o período pré-desova, caindo abruptamente durante o período de 

desova (Cornish, 1998).  

Muitas espécies de teleósteos de desova parcelada apresentam por um 

curto período, flutuações nos níveis plasmáticos de 17β-Estradiol e testosterona 

associadas com a maturação de diferentes grupos de oócitos em intervalos de 

dias ou semanas durante a época de desova (Kime, 1993; Pankhurst & 

Carragher, 1991). As concentrações de 17β-Estradiol observadas em fêmeas 

adultas de A. gigas alcançaram o pico máximo na fase de maturação decaindo 

abruptamente na fase madura e regressão, seguindo o mesmo perfil descrito 

em literatura para a maioria dos teleósteos. 

Foi constatado ainda um aumento na concentração de 17β-Estradiol de 

1,6x quando o animal passa do repouso para a fase vitelogênica, quando o 

animal passa a mobilizar prontamente as suas reservas para a formação do 

vitelo, como foi verificado pela avaliação morfológica das gônadas e pelas 

análises metabólicas. O marcado aumento na concentração de 17β-Estradiol do 

repouso para maturação está provavelmente relacionado com a vitelogênese 

endógena, com conseguinte vitelogênese exógena, refletindo no papel do 17β-

Estradiol na síntese de vitelogenina hepática e posterior incorporação pelos 

oócitos. 

Trabalhos realizados com diversas espécies de peixes, principalmente 

nas espécies tropicais, apresentaram um pico semelhante de 17β-Estradiol 

antes de estar completa a maturação do oócito, como o tambaqui, Colossoma 

macropomum (Venturieri, 1997), tabarana, Salminus hilarii (Amaral et al. 2007), 

pacu, Piaractus mesopotamicus (Gazola et al., 1996), jundiá, Rhamdia quelen 

(Barcellos et al., 2001) entre outros.  
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Para a espécie Salminus brasiliensis, os valores de 17β-Estradiol 

mostraram-se diferente dos valores obtidos para as espécies de teleósteos 

tropicais citados acima, ou seja  houve um aumento no estádio de repouso para 

maturação, com um pico na fase de maturação inicial até a transição da fase de 

maturação avançada, porém permanecendo alta na fase madura do ciclo 

reprodutivo (Moreira et al., 1999). Por outro lado, as concentrações de 17β-

Estradiol obtidos em A. gigas foram menores (concentração máxima de 223,77 

pg/ml) aos obtidos por S. brasiliensis (concentração máxima de 374,3 pg/ml). 

A literatura pertinente apresenta uma ampla variação entre as 

concentrações de 17β-Estradiol observados em outros teleósteos. Valores 

próximos a 8500 pg/ml foram observados para Scomber japonicus (Matsuyama 

et al., 2005) e 10000 pg/ml em tilápia Sarotherodon áurea (Yaron et al., 1977), e 

esses valores, quando comparados com as concentrações obtidas em A. gigas, 

se mostraram bastante elevados. Essas disparidades presumivelmente refletem 

na diversidade entre os taxas e como eles alteram essas concentrações 

conforme o estádio do ciclo sexual desses animais.  

Segundo Cornish (1998), em fêmeas de Oreochromis mossambicus, a 

concentração de 17β-Estradiol aumentou gradualmente nos meses de maio a 

julho, alcançando pico máximo em agosto, decaindo a valores indetectáveis em 

novembro e dezembro. Este autor relata que não ocorre declínio na 

concentração de 17β-Estradiol dessa espécie até alcançar a fase de maturação 

oocitária.  Esse mesmo perfil foi observado em A. gigas, porém as 

concentrações alcançadas por O. mossambicus foram maiores ao encontrado 

por A. gigas.  

Nos machos adultos, o 17β-Estradiol apresentou-se alto no grupo 1 em 

relação ao grupo 2, ou seja, há uma maior concentração de 17β-Estradiol nos 

animais que apresentaram poucos espermatozóides no lúmen do túbulo nos 

testículos em relação aqueles que apresentaram uma maior quantidade de 

espermatozóides. Miura et al. (1999) estudaram e verificaram o papel dos 

estrógenos na espermatogênese em Anguilla japonica in vivo e in vitro, e 

verificou que os estrógenos, principalmente o 17β-Estradiol, promoveram a 
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renovação mitótica das células embrionárias (steam cells) em ambos os 

tratamentos. Segundo esses autores, a mitose das steam cells induzida pelo 

17β-Estradiol não é para a formação de esperma, mas para manter um pool de 

células germinativas nessa espécie. 

Além dos animais adultos, foi constatado também nos animais imaturos, 

altas concentrações de 17β-Estradiol, que foram iguais estatisticamente aos 

animais adultos dentro do ciclo reprodutivo, exceto na fase de regressão. Esse 

resultado foi constatado também para a testosterona, que manteve-se alta nos 

animais imaturos exceto aos adultos em maturação e regressão, e 

principalmente referente à 17α-OHP, que foi mais elevada nos animais imaturos 

em relação a todos os estádios do ciclo reprodutivo. Essa alta concentração 

desses hormônios nos animais imaturos é facilmente justificada, pois segundo 

Reinecke et al., (2006), em peixes imaturos, os hormônios gonadais geralmente 

estimulam a diferenciação sexual, com o desenvolvimento dos caracteres 

secundários, desenvolvimento neural, crescimento e maturação sexual em 

machos e fêmeas. Além disso, a 17α-OHP em animais imaturos não deve estar 

sendo convertida para 17α,20β-DHP. 

A síntese de 17β-Estradiol pelo ovário diminui com o final da 

vitelogênese e durante a maturação dos oócitos ocorre um aumento da síntese 

de 17α,20β-DHP, um esteróide que é crítico na maturação final do oócito e 

ovulação na maioria dos teleósteos (Young et al., 2005). A ovulação é definida 

como a expulsão do oócito do folículo, onde ocorrem vários processos 

preparatórios críticos que precedem a ovulação. Atualmente, esses processos 

estão bem estabelecidos em peixes, e a maturação do oócito e conseqüente 

ovulação são reguladas por três principais mediadores: gonadotropinas 

(principalmente o LH), hormônio da maturação final (17α,20β-DHP ou MIS) e 

fator de maturação do oócito (MPF). Esses três mediadores agem 

respectivamente nas células foliculares ovarianas, na superfície do oócito e no 

citoplasma do oócito (Nagahama, 1997). 

Em muitas espécies de teleósteos, a ovulação está associada com uma 

onda de LH, promovendo a ovulação de um grande número de oócitos, ou até 
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mesmo de uma população inteira de oócitos. Estudos com goldfish sugerem 

que níveis elevados de ambos os hormônios, testosterona e 17β-Estradiol são 

importantes na liberação pré-ovulatória de LH através de feedback negativo 

(Kobayashi et al., 1989). 

No presente estudo, foi dosado o hormônio 17α-OHP, precursor do 

17α,20β-DHP, sendo este último, como dito anteriormente, o principal 

progestágeno responsável pela maturação final e ovulação em teleósteos. 

Pesquisas realizadas em truta arco-íris mostraram que, mudanças previsíveis 

de níveis circulantes de 17β-Estradiol, gonadotropinas e 17α,20β-DHP foram 

observadas durante a maturação final e ovulação. Especificamente com a 

diminuição de 17β-Estradiol, pôde-se verificar um aumento dos níveis de 

gonadotropinas, seguido por um rápido aumento de 17α,20β-DHP no momento 

da ovulação (Jalabert et al., 1976). 

Nas fêmeas adultas de A. gigas, a 17α-OHP apresentou as maiores 

concentrações no estádio de maturação, decaindo significativamente nos 

estádios posteriores maduro e regressão. As altas concentrações plasmáticas 

na fase de maturação evidenciam a disponibilidade do precursor para a síntese 

de 17α,20β-DHP, e a baixa concentração no estádio conseguinte sugere que a 

17α-OHP esteja sendo convertida em 17α,20β-DHP, já que os animais, por 

serem de ambiente natural, provavelmente não estejam apresentando 

problemas na desova.  

Os machos não apresentaram diferença na concentração de 17α-OHP 

em ambos os grupos, porém, quando comparado com as fêmeas, as 

concentrações excederam aquelas observadas nas fêmeas adultas, exceto 

para os animais imaturos. Em machos, a 17α,20β-DHP está envolvida na 

maturação final das células germinativas, mas tem sido identificada 

principalmente como um potente ferormônio em peixes (Dulka et al., 1987). As 

concentrações plasmáticas de 17α,20β-DHP normalmente são elevadas 

durante a espermiação, permitindo a motilidade dos espermatozóides através 

do aumento do pH do ducto espermático (Miura et al., 1992; Nagahama, 1994). 
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Nesse contexto, as altas concentrações de 17α-OHP averiguadas em machos 

sugerem a disponibilidade desse hormônio para a conversão a 17α,20β-DHP, 

que atua na motilidade dos espermatozóides, já que ambos os grupos 

estudados no presente trabalho apresentavam espermatozóides no lúmen dos 

cistos. 

Com relação à testosterona plasmática, as concentrações desse 

hormônio em fêmeas foram bastante altas quando comparado com a 11ceto-T. 

Nas fêmeas, a maior concentração obtida de testosterona foi no estádio de 

maturação e de 11ceto-T no estádio maduro. Nas fêmeas, a testosterona não 

possui somente o papel de substrato para a formação de estrógeno, mas 

também desempenha um importante papel no feedback hipotalâmico 

(Matsubara et. al., 2003). A 11ceto-T tem sido identificada como sendo um 

hormônio “macho específico”, porém, em fêmeas, ainda permanece 

desconhecido qual o papel fisiológico que a 11ceto-T exerce na reprodução 

(Lokman et al., 2002). 

Segundo Matsubara et al. (2003), um aumento de 11ceto-T plasmática 

foi detectada em fêmeas de Anguilla spp., conforme a maturação gonadal 

avançava. Quando o tecido ovariano de Anguilla sp. foi submetido a várias 

incubações enzimáticas, verificou-se uma grande capacidade de síntese de 

11ceto-T in vitro, sugerindo que as concentrações de 11ceto-T detectadas no 

plasma são, na sua maioria, de origem ovariana. Nesse mesmo trabalho, o 

ovário submetido a tratamento com 11ceto-T demonstrou um aumento no 

diâmetro dos oócitos devido a presença de maior quantidade de grânulos de 

lipídios, sugerindo que a 11ceto-T desempenha um importante papel no 

controle do crescimento do oócito pré-vitelogênico nessa espécie. 

Contudo, segundo Lokman et al. (2002), a testosterona pode mediar a 

ação de outros andrógenos. Em algumas espécies de teleósteos, as 

concentrações de testosterona podem exceder as concentrações de 11ceto-T e 

vice versa. Esses mesmos autores, estudando uma ampla variedade de 

espécies de teleósteos, verificaram baixas concentrações de 11ceto-T na 

maioria das fêmeas estudadas, concluindo que a 11ceto-T não é um hormônio 
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importante nas fêmeas da maioria das espécies. Porém, a 11ceto-T foi 

quantitativamente importante em fêmeas pertencentes às famílias Anguillidae, 

Acipenseridae e Mugilidae, e para A. gigas sugere-se também seu papel como 

importante no ciclo reprodutivo em fêmeas. 

Segundo Borg (1994), as variações dos níveis circulantes de andrógenos 

em machos são marcadas pela mudança sazonal. Na maioria dos teleósteos, 

os níveis plasmáticos de 11ceto-T alcançam um pico durante a pré-desova e 

em poucas espécies, este pico é detectado somente no momento da desova. A 

11ceto-T é considerada o andrógeno efetivo na espermatogênese, estimulando 

o comportamento reprodutivo e estimulando as características sexuais 

secundárias na maioria dos teleósteos. 

De acordo com a literatura, a 11ceto-T é considerada o andrógeno 

principal para Pseudopleuronectes americanus (Campbell et al.,1976), 

Hyppoglossus stenolepsis (Liu et al., 1991), Parophrys vetulus (Sol et al., 1998), 

Hyppoglossus hippoglossus (Weltzien et al., 2002), entre outros. Porém, a 11 

ceto-T não foi considerada o principal andrógeno para Glossogobius olivaceus 

(Asahina et al., 1985), e Sardinops melanosticus (Matsuyama et al., 1991), 

sendo que outros andrógenos derivativos foram considerados como 

andrógenos principais nessas espécies. 

Nos machos de A. gigas, as concentrações de testosterona e 11ceto-T 

não apresentaram diferença entre os grupos, porém as concentrações de 

testosterona excederam as concentrações de 11ceto-T. Isso demonstra que os 

machos de A. gigas apresentam uma grande disponibilidade do precursor para 

a síntese da 11ceto-T. 

As concentrações de 11ceto-T averiguadas em machos foram menores 

do que aquelas encontradas no pacu, Piaractus mesopotamicus, um peixe 

tropical migrador, que apresentou concentrações entre 3000 pg/ml em machos 

em maturação (Gazola & Borella, 1997). Para os peixes de clima temperado, 

concentrações excedentes ao encontrado em A. gigas também foram 

averiguadas, como em Perca fluviates (em torno de 6000 pg/ml), Oncorhynchus 
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nerka (em torno de 7000 pg/ml) (Rosemblum et al. 1985) e Carassius auratus 

(em torno de 900pg/ml) (Kobayashi & Nakanishi, 1999).  

As altas concentrações encontradas nas diferentes espécies sugerem 

que o pirarucu esteja utilizando outros andrógenos que não somente a 11ceto-T 

para a reprodução, que pode ser justificado pelas altas concentrações de 

testosterona nesses animais, ou mesmo a própria testosterona esteja sendo o 

andrógeno efetivo em machos de A. gigas. Sabe-se que a testosterona é o 

principal andrógeno nos mamíferos, e a estrutura testicular de A. gigas 

assemelha-se mais aos mamíferos do que aos demais teleósteos estudados. 

Desta forma, uma questão que fica para a discussão em relação a esta espécie, 

seria uma maior semelhança nas vias de síntese de andrógenos em A. gigas 

com aquelas de mamíferos do que nos demais teleósteos, ou seja, menor 

atividade da enzima 11β-hidroxiesteróide desidrogenase (que converte a 

testosterona em 11ceto-T). 

Além dos esteróides plasmáticos, foram determinados também os 

esteróides do secreção cefálica em fêmeas e machos ao longo do ciclo 

reprodutivo. Nenhum estudo até o momento foi conduzido com o objetivo de 

investigar o real papel deste secreção cefálica em A.gigas. Desta forma, 

consideramos que a investigação da concentração dos principais esteróides 

neste líquido e uma possível variação ao longo do ciclo reprodutivo poderia ser 

um indicativo de um envolvimento no processo reprodutivo. 

Os dados encontrados mostram que em machos, não ocorrem variações 

dos principais esteróides gonadais no secreção cefálica, considerando-se os 

diferentes grupos experimentais, mas altas concentrações de testosterona e 

17α-OHP são encontradas, quando comparadas ao 17β-Estradiol, padrão 

semelhante aquele observado no plasma. Destaca-se que em machos, a 

concentração de 17β-Estradiol no secreção cefálica dos animais do grupo 2, 

excede àquela do plasma e é ligeiramente mais elevada (sem diferença 

estatística) do que os animais do grupo 1, perfil contrário ao encontrado no 

plasma. Esse perfil sugere um possível processo de eliminação deste esteróide 

pelo secreção cefálica. 
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A análise do secreção cefálica das fêmeas mostra uma queda de 17β-

Estradiol nos animais em regressão, etapa do ciclo reprodutivo em que este 

estrógeno também se reduz no plasma. Os valores de 17α-OHP mostraram-se 

maiores aos valores encontrados desse mesmo esteróide no plasma para os 

estádios finais do ciclo reprodutivo, como maduro e regressão, sugerindo 

também para fêmeas uma possível via de eliminação desse hormônio. 

Esses valores excedentes de 17α-OHP no secreção cefálica de fêmeas 

e 17β-Estradiol em machos, coincidentemente nas fases de maior 

desenvolvimento gonadal, podem levar a um questionamento sobre o papel 

destes esteróides como feromônios, como discutido por Munakata & Kobayashi 

(2009). Este comportamento seria semelhante ao que ocorre com a vitelogenina, 

que quando em excesso, é eliminada junto ao muco cutâneo (Moncaut et al, 

2003) e é considerada como feromônio. 

 

5.7. Razão 11ceto-T e 17β-Estradiol 

 

 A determinação sexual é um pré-requisito para manter a razão sexual 

apropriada de uma espécie durante seu cultivo. Na maioria das espécies, a 

identificação do sexo é possível devido às características externas e em alguns 

casos, biópsias intra-ovarianas e endoscopia em animais anestesiados 

permitem a identificação sexual nos animais até mesmo fora do período 

reprodutivo (Kynard & Kieffer 2002; Hurvitz et al. 2007; Bryan et al. 2007; 

Swenson et al. 2007).  

Atualmente, o pirarucu é uma espécie com grande potencialidade para a 

piscicultura comercial devido à grande rusticidade, alto valor de mercado, 

excelente sabor da carne, porte e extraordinário desenvolvimento ponderal, que 

pode chegar até 10 kg no primeiro ano de vida (Imbiriba, 1985; Bard & Imbiriba, 

1986; Imbiriba, 1991; Carvalho & Nascimento, 1992; Imbiriba, 2001). Além disso, 

esforços estão sendo conduzidos para a criação desta espécie em piscicultura 

de conservação, uma vez que a mesma encontra-se na lista de espécies 
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sobreexplotada, segundo CITES (Convention on International Trade of 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 

No entanto, a primeira dificuldade encontrada na criação desta espécie é 

a identificação de machos e fêmeas para a formação de casais em piscicultura 

sejam para o cultivo comercial quanto de conservação, pois o pirarucu é uma 

espécie que não possui nenhuma característica externa que permita a distinção 

do sexo. O padrão de coloração que esses animais assumem durante o ciclo 

reprodutivo foi adotado por alguns autores para distinguir machos e fêmeas 

(Monteiro, 2005; Chu-Koo et al, 2009), porém a coloração dos animais pode 

variar regionalmente. 

No presente trabalho, essa característica não foi considerada critério de 

sexagem, pois as observações diretas realizadas em campo em relação ao 

padrão de coloração que o animal assume durante o período reprodutivo e a 

determinação sexual através da visualização das gônadas foram divergentes 

em vários animais.  

Pela divergência das informações relacionadas à sexagem do pirarucu, 

optou-se por realizar a razão entre 11ceto-T e 17β-Estradiol seguindo 

metodologia descrita por Chu-Koo et al. (2009), encontrando uma porcentagem 

de 88,63% de acerto na sexagem correta dos animais. Ë importante salientar 

que os cinco animais que não entraram na razão estipulada por essa 

metodologia, eram machos, e três deles encontravam-se nos estádios mais 

avançados do ciclo reprodutivo (grupo 2). Segundo Chu-Koo et al. (2009), a 

razão desses hormônios pode variar muito ao final da vitelogênese ou próximo 

à espermiação, pois os níveis de 11ceto-T e 17β-Estradiol podem alcançar o 

pico máximo nestes estágios reprodutivos. 

Os resultados obtidos utilizando esses dois hormônios foram 

considerados satisfatórios no presente trabalho, sendo esta metodologia 

considerada viável para a determinação sexual de A. gigas.  
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6. CONCLUSÕES 
 

• O IGS não pode ser utilizado para definir o estádio e período de 

maturação em machos. Já nas fêmeas, o IGS pode ser confiável para 

definir estádio reprodutivo, desde que analisados ao longo de todo o ciclo 

reprodutivo; 

• A ventrecha é o principal local de armazenamento de lipídios totais para 

machos e fêmeas; 

• Na fase madura, houve a menor concentração lipídica plasmática, 

concomitante à maior concentração lipídica no ovário, e essa deposição 

demonstra a necessidade desse substrato na formação do ovo; 

• Em fêmeas, os ácidos graxos monoinsaturados foram maiores na fase 

de regressão na fração neutra hepática e na musculatura branca, 

sugerindo um redirecionamento destes monoinsaturados do ovário para 

esses tecidos de armazenamento na fase de reabsorção gonadal; 

• Os PUFAs n3 em fêmeas na fração neutra hepática foram maiores nos 

animais imaturos em relação a fase de regressão sugerindo que os 

PUFAs n3 estejam sendo armazenados nesse tecido por haver uma 

grande disponibilidade desses ácidos graxos na dieta e baixa demanda 

para as gônadas; 

• Na fração polar ovariana, os PUFAs n3 foram maiores na fase madura 

em relação às demais fases reprodutivas, inclusive no animal imaturo, 

sendo que essa alta porcentagem reflete na importância desses ácidos 

graxos no ovo, que serão utilizados para o futuro desenvolvimento da 

larva; 

• Nos machos, os ácidos graxos monoinsaturados foram maiores no grupo 

2 no músculo branco e ventrecha, devido à necessidade de um maior 

aporte energético na musculatura para o comportamento reprodutivo; 

• Os animais imaturos apresentaram as maiores concentrações plasmática 

de 17β-Estradiol e 17α-OHP em relação aos adultos, já que esses 

hormônios estimulam o desenvolvimento de características secundárias, 
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desenvolvimento neural, crescimento e maturação sexual nos animais 

imaturos em machos e fêmeas; 

• Nos machos, a concentração plasmática de 17β-Estradiol foi maior nos 

animais do grupo 1 sugerindo o papel do 17β-Estradiol em manter um 

pool de células germinativas nessa espécie; 

• As concentrações de testosterona excedem à de 11ceto-T em machos, 

sugerindo que essa espécie esteja utilizando outros andrógenos e não 

somente a 11ceto-T para a reprodução, ou mesmo a própria testosterona 

esteja sendo o andrógeno efetivo nos machos de A. gigas; 

• As concentrações de 17�-OHP no secreção cefálica em fêmeas e 17β-

Estradiol em machos do grupo 2 excedem às concentrações plasmáticas, 

sugerindo uma possível via de eliminação desses hormônios, levando 

também a hipótese do papel desses esteróides como feromônios. 

• Não é possível utilizar características secundárias como coloração da 

escama como indicativo do sexo, porém a sexagem é possível de se 

realizar utilizando a razão entre os hormônios plasmáticos 11ceto-T e 

17β-Estradiol. 
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TABELAS 
 

Tabela 01: Dados morfométricos e ponderais de A. gigas e IGS (Índice 

Gonadossomático).  (Média ± EP). 

 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
Lt – Comprimento total 
Wt – Peso total 
IGS – Índice Gonadossomático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊMEAS Lt(m) Wt(Kg) IGS (%) 

Imaturo 1,35 ± 0,09 23,02 ± 4,41 0,026 ± 0,002 

Repouso 1,5 ± 0,15 31,84 ± 11,48 0,048 ± 0,020 

Maturação 1,67 ± 0,04 47,88 ± 13,63 0,217 ± 0,102 

Maduro 1,61 ± 0,17 37,71 ± 13,89 1,228 ± 0,343a 

Regressão 1,29 ± 0,37 11,18 ± 1,15 0,218 ± 0,117 

MACHOS Lt(m) Wt(Kg) IGS (%) 

Grupo 1 1,41 ± 0,04 25,44 ± 2,39 0,013 ± 0,002 

Grupo 2 1,60 ± 0,06 41,60 ± 4,25 0,017 ± 0,002 
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Tabela 02: Dados de lipídios e proteínas totais da musculatura branca, 

vermelha e ventrecha de fêmeas de Arapaima gigas ao longo do ciclo 

reprodutivo. (Média ± Erro padrão). 

 
abc Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação em um mesmo tecido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊMEAS Músculo Branco Músculo vermelho Ventrecha 

Lipídios Totais (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

Imaturo 5,97 ± 0,50 12,39 ± 0,58 30,77 ± 13,50c 

Repouso 6,24 ± 0,38 13,17 ± 2,23 171,18 ± 40,77 b 

Maturação 6,46 ± 0,60 8,61 ± 0,57 b 26,79 ± 6,26 c 

Maduro 8,59 ± 1,34 82,19 ± 10,47 a 221,87 ± 21,62 a 

Regressão 11,58 ± 2,68 19,33 ± 4,33 24,99 ± 2,66 c 

FÊMEAS Músculo Branco Músculo vermelho Ventrecha 

Proteínas Totais (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

Imaturo 188,33 ±1,92 a 144,96 ± 7,94 182,64 ± 9,38 a 

Repouso 128,04 ± 28,87 c 93,63 ± 19,95 92,82 ± 24,33  c 

Maturação 156,26 ± 18,61 c 114,60 ± 11,96 123,07 ± 15,99 c   

Maduro 68,52 ± 6,66 b 62,84 ± 4,30 23,56 ± 3,95 b 

Regressão 92,22 ± 9,10 c 88,08 ± 19,50 77,39 ± 11,84 c 
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Tabela 03: Dados de lipídios e proteínas totais do fígado e gônadas de fêmeas 

de Arapaima gigas ao longo do ciclo reprodutivo. (Média ± Erro padrão). 

 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação em um mesmo tecido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊMEAS Fígado Gônada 
Lipídios Totais (mg/g) (mg/g) 

Imaturo 7,05 ± 0,42 a 13,61 ± 1,94 b 
Repouso 17,57 ± 5,33 a 17,47 ± 3,26 b 

Maturação 7,67 ± 3,17 a 31,76 ± 9,18 b 
Maduro 31,59 ± 3,30 b 133,06 ± 8,70 a 

Regressão 33,19 ± 2,97 b 36,98 ± 11,55 b 
FÊMEAS Fígado Gônada 

Proteínas Totais (mg/g) (mg/g) 
Imaturo 79,96 ± 2,80 50,92 ± 5,68 

Repouso 61,73 ± 12,34 47,18 ± 6,24 
Maturação 38,23 ± 11,91 51,40 ± 4,20 

Maduro 40,68 ± 8,78 62,07 ± 4,65 
Regressão 66,05 ± 7,21 52,24 ± 5,84 
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Tabela 04: Dados de lipídios e proteínas totais da musculatura branca, 

vermelha e ventrecha em machos de Arapaima gigas dos grupos 1 e 2. (Média 

± Erro padrão). 

 

 

Tabela 05: Dados de lipídios e proteínas totais do fígado e gônadas em machos 

de Arapaima gigas dos grupos 1 e 2. (Média ± Erro padrão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHOS Músculo Branco Músculo vermelho Ventrecha 

Lipídios Totais (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

Grupo 1 6,35 ± 0,61 18,80 ± 4,02 142,16 ± 24,55 

Grupo 2 7,79 ± 0,60 14,33 ± 2,58 141,90 ± 30,78 

MACHOS Músculo Branco Músculo vermelho Ventrecha 

Proteínas Totais (mg/g) (mg/g) (mg/g) 

Grupo 1 121,60 ± 27,13 90,16 ± 16,76 96,81 ± 18,53 

Grupo 2 122,09 ± 15,78 104,73 ± 10,71 99,07 ± 13,91 

MACHOS Fígado Gônada 

Lipídios Totais (mg/g) (mg/g) 

Grupo 1 20,09 ± 4,47 51,80 ± 13,73 

Grupo 2 18,09 ± 2,93 44,50 ± 6,53 

MACHOS Fígado Gônada 

Proteínas Totais (mg/g) (mg/g) 

Grupo 1 51,95 ± 4,62 43,06 ± 2,28 

Grupo 2 57,16 ± 5,51 39,54 ± 3,56 
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Tabela 06: Dados de lipídios totais, proteínas totais e colesterol plasmático em 

fêmeas de Arapaima gigas ao longo do ciclo reprodutivo. (Média ± Erro padrão). 

 
abc Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 07: Dados de lipídios totais, proteínas totais e colesterol plasmático em 

machos de Arapaima gigas dos grupos 1 e 2. (Média ± Erro padrão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipídios totais Proteínas totais Colesterol 
FÊMEAS 

(mg/dl) (mg/ml) (mg/dl) 

Imaturo 1640,56 ± 179,9 a 26,48 ± 1,84 57,85 ± 9,64 

Repouso 989,3 ± 255,10 33,12 ± 6,00 86,44 ± 22,89 

Maturação 1199,26 ± 193,6 ac 32,80 ± 6,38 65,32 ± 26,13 

Maduro 257,71 ± 23,44 b 37,65 ± 3,06 160,98 ± 9,05 

Regressão 468,08 ± 45,64 35,10 ± 2,75 100,73 ± 17,92 

Lipídios totais Proteínas totais Colesterol 
MACHOS 

(mg/dl) (mg/ml) (mg/dl) 

Grupo 1 704,62 ± 120,63 39,54 ± 3,56 107,85 ± 13,29 

Grupo 2 623,92 ± 89,64 43,06 ± 2,28 123,62 ± 19,48 
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Tabela 08 : Perfil dos ácidos graxos da fração neutra dos lipídios hepático em 

fêmeas de Arapaima gigas nos diferentes estádios de maturação gonadal 

(Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 1,40 ± 0,07 1,47 ± 0,20 1,59 ± 0,16 2,08 ± 0,36 1,18 ± 0,13 

C15:0 1,03 ± 0,07 0,94 ± 0,12 1,27 ± 0,17 1,36 ± 0,13 0,82 ± 0,09 

plasm16:0 n.d. n.d. 0,27 n.d. n.d. 

C16:0 23,22 ± 0,66 24,11 ± 1,24 23,85 ± 1,06 23,35 ± 0,58 24,93 ± 0,85 

C17:0 2,56 ± 0,04 1,79 ± 0,21 3,01 ± 0,22 2,43 ± 0,20 1,88 ± 0,14 

plasm18:0 n.d. n.d. 0,63 n.d. n.d. 

C18:0 12,69 ± 0,35 12,33 ± 2,19 14,23 ± 1,28 14,22 ± 2,30 18,10 ± 2,25 

C20:0 0,32 ± 0,01 0,41 ± 0,08 0,44 ± 0,06 0,40 ± 0,05 0,53 ± 0,11 

C21:0 n.d. 0,86 n.d. n.d. n.d. 

C22:0 0,24 ± 0,03 n.d. 0,24 ± 0,02 0,32 0,30 

Σ saturado 41,47 ± 0,25 41,89 ± 3,19 45,55 ± 0,83 44,14 ± 2,34 47,74 ± 3,31 
C14:1 0,58 ± 0,02 0,53 ± 0,12 0,96 ± 0,20 1,11 ± 0,13 0,53 ± 0,08 

C15:1 0,44 ± 0,05 0,37 ± 0,08 0,58 ± 0,09 0,61 ± 0,04 0,36 ± 0,03 

C16:1 2,51 ± 0,77 3,89 ± 0,30 4,21 ± 0,44 5,83 ± 0,73 3,79 ± 0,38 

C17:1 0,83 ± 0,02 0,72 ± 0,11 0,79 ± 0,13 0,77 ± 0,11 0,63 ± 0,10 

C18:1n11 20,93 ± 0,55 23,13 ± 1,65 15,96 ± 0,93 16,97 ± 1,36 26,22 ± 0,69 

C18:1n9 5,26 ± 0,26 5,37 ± 0,88 6,73 ± 0,36 7,59 ± 0,61 4,38 ± 0,22 

C20:1n11 0,35 ± 0,03 0,33 ± 0,06 0,71 ± 0,06 1,13 ± 0,27 0,33 ± 0,05 

C20:1n9 1,30 ± 0,11 1,53 ± 0,24 1,01 ± 0,10 1,65 ± 0,18 1,25 ± 0,25 

Σ mono 32,19 ± 0,15 35,87 ± 0,58 30,96± 0,42a 35,65 ± 2,89 37,50± 0,71b

C18:2n6 7,75 ± 0,31 8,05 ± 0,77 5,98 ± 0,34 5,86 ± 0,55 6,02 ± 0,88 

C18:3n6 0,21 ± 0,01 0,32 ± 0,05 0,50 ± 0,04 n.d. 0,32 

C18:4n6 0,36 ± 0,02 0,32 ± 0,05 0,57 ± 0,04 0,81 ± 0,24 0,40 ± 0,06 

C20:2n6 1,26 ± 0,07 1,14 ± 0,19 1,27 ± 0,12 1,06 ± 0,21 0,95 ± 0,22 

C20:3n6 1,20 ± 0,04 0,82 ± 0,13 1,15 ± 0,10 0,84 ± 0,12 0,56 ± 0,10 

C20:4n6 3,36 ± 0,08 2,99 ± 0,71 4,54 ± 0,41 3,79 ± 0,63 1,98 ± 0,40 
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C22:2n6 n.d. n.d. 0,22 ± 0,01 1,80 0,23 

C22:4n6 1,42 ± 0,04 0,99 ± 0,24 1,42 ± 0,11 1,24 ± 0,20 0,57 ± 0,13 

C22:5n6 1,00 ± 0,08 1,06 ± 0,37 0,82 ± 0,09 0,52 ± 0,09 0,50 ± 0,11 

Σ PUFAn6 16,55 ± 0,14 15,69 ± 2,16 16,49 ± 0,77 15,91 ± 1,47 11,53 ± 1,73 
C18:3n3 3,11 ± 0,16 3,54 ± 0,72 2,17 ± 0,24 1,64 ± 0,38 1,92 ± 0,47 

C18:4n3 n.d. n.d. 1,60 n.d. 0,23 

C20:3n3 0,78 ± 0,01 0,98 ± 0,17 0,53 ± 0,05 0,76 ± 0,22 0,69 ± 0,13 

C20:4n3 0,45 ± 0,03 0,32 ± 0,05 0,36 ± 0,07 n.d. 0,29 

C20:5n3 0,68 ± 0,07 0,62 ± 0,13 0,96 ± 0,31 0,67 ± 0,39 0,40 ± 0,08 

C22:4n3 n.d. n.d. n.d. 1,32 n.d. 

C22:5n3 1,08 ± 0,08 0,80 ± 0,13 0,77 ± 0,12 0,46 ± 0,05 0,55 ± 0,13 

C22:6n3 2,58 ± 0,29 1,50 ± 0,48 2,03 ± 0,42 1,19 ± 0,20 0,59 ± 0,21 

Σ PUFAn3 8,68 ± 0,40a 7,76 ± 1,63 8,42 ± 0,69 6,04 ± 0,74 4,66 ± 1,03b 
C16:2 1,26 ± 0,06 0,96 ± 0,12 1,50 ± 0,20 1,42 ± 0,05 1,02 ± 0,06 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 09: Perfil dos ácidos graxos da fração neutra dos lipídios hepático em 

machos de Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e 

grupo 2 (Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 1,26 ± 0,17 1,56 ± 0,14 

C15:0 0,77 ± 0,10 0,99 ± 0,07 

plasm16:0 0,33 ± 0,04 n.d. 

C16:0 19,52 ± 1,83 22,42 ± 1,29 

C17:0 1,75 ± 0,16 2,14 ± 0,14 

plasm18:0 0,39 ± 0,17 0,35 ± 0,05 

C18:0 13,82 ± 1,79 14,89 ± 0,91 

C20:0 0,41 ± 0,05 0,43 ± 0,04 

C22:0 0,27 ± 0,02 0,35 ± 0,03 

C24:0 0,36 0,35 ± 0,09 
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Σ saturado 38,89 ± 1,15 43,47 ± 1,78 
C14:1 0,58 ± 0,06 0,74 ± 0,08 

C15:1 0,37 ± 0,04 0,45 ± 0,03 

C16:1 3,21 ± 0,45 4,08 ± 0,33 

C17:1 0,69 ± 0,12 0,67 ± 0,06 

C18:1n11 20,98 ± 1,92 20,87 ± 1,32 

C18:1n9 4,75 ± 0,39 5,74 ± 0,29 

C20:1n11 0,51 ± 0,10 0,65 ± 0,08 

C20:1n9 1,53 ± 0,16 1,42 ± 0,14 

C24:1 0,29 0,31 

Σ mono 32,92 ± 2,38 34,93 ± 1,15 
C18:2n6c 7,87 ± 0,67 6,47 ± 0,51 

C18:3n6 0,25 ± 0,02 0,34 ± 0,04 

C18:4n6 0,40 ± 0,06 0,65 ± 0,18 

C20:2n6 1,42 ± 0,10 1,18 ± 0,09 

C20:3n6 1,05 ± 0,08 0,91 ± 0,09 

C20:4n6 6,31 ± 1,99 4,22 ± 0,67 

C22:2n6 0,33 ± 0,01 0,45 ± 0,10 

C22:4n6 1,64 ± 0,33 1,25 ± 0,18 

C22:5n6 1,40 ± 0,34 0,89 ± 0,18 

Σ PUFAn6 20,67 ± 2,20 16,37 ± 1,27 
C18:3n3 2,95 ± 0,33 2,23 ± 0,25 

C20:3n3 0,75 ± 0,06 0,55 ± 0,04 

C20:4n3 0,27 ± 0,02 0,35 ± 0,06 

C20:5n3 0,69 ± 0,12 0,54 ± 0,05 

C22:4n3 n.d. 0,65 ± 0,22 

C22:5n3 0,84 ± 0,08 0,69 ± 0,10 

C22:6n3 2,86 ± 0,81 1,82 ± 0,50 

Σ PUFAn3 8,36 ± 0,80a 6,83 ± 0,74 b 
C16:2 0,95 ± 0,11 1,17 ± 0,06 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
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Tabela 10: Perfil dos ácidos graxos da fração polar dos lipídios hepático em 

fêmeas de Arapaima gigas nos diferentes estádios de maturação gonadal 

(Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 0,30 0,63 ± 0,20 0,33 ± 0,06 0,41 ± 0,06 0,31 ± 0,09 

C15:0 0,26 0,39 ± 0,10 0,38 ± 0,06 0,33 ± 0,06 0,27 ± 0,01 

plasm16:0 0,37 0,48 ± 0,06 0,32 ± 0,04 0,31 ± 0,02 0,66 ± 0,11 

C16:0 5,34 ± 0,69 9,32 ± 1,34 8,95 ± 0,97 10,27 ± 1,32 8,29 ± 0,60 

C17:0 1,03 ± 0,12 1,22 ± 0,11 1,94 ± 0,25 1,98 ± 0,27 1,51 ± 0,15 

plasm18:0 1,12 ± 0,53 1,22 ± 0,31 0,76 ± 0,14 0,66 ± 0,11 1,65 ± 0,19 

C18:0 24,37 ± 0,78 23,64 ± 3,00 24,74 ± 1,24 28,84 ± 2,15 31,15 ± 1,91

C20:0 0,35 ± 0,01 0,45 ± 0,04 0,37 ± 0,04 0,47 ± 0,07 0,56 ± 0,09 

C21:0 n.d. n.d. 0,22 n.d. n.d. 

C22:0 0,34 ± 0,02 0,39 ± 0,03 0,41 ± 0,07 0,94 ± 0,15 0,42 ± 0,06 

C23:0 0,20 0,31 0,39 ± 0,11 0,75 ± 0,18 0,35 ± 0,04 

C24:0 0,26 ± 0,02 0,36 ± 0,03 0,42 ± 0,09 1,09 ± 0,30 0,32 ± 0,03 

Σ saturado 32,82±1,50a 37,60 ± 3,35 39,22 ± 4,29 46,05 ±4,00 45,49± 2,00b

C14:1 n.d. 0,38 0,24 0,22 n.d. 

C15:1 0,31 n.d. n.d. n.d. n.d. 

C16:1 1,01 ± 0,13 1,52 ± 0,41 1,29 ± 0,20 1,77 ± 0,28 0,84 ± 0,08 

C17:1 1,08 ± 0,33 0,57 ± 0,10 0,50 ± 0,12 0,31 ± 0,01 0,29 ± 0,04 

C18:1n11 6,61 ± 0,25 10,99 ± 2,05 7,43 ± 0,96 8,90 ± 0,60 8,71 ± 0,75 

C18:1n9 2,20 ± 0,21 2,91 ± 0,34 3,36 ± 0,30 3,54 ± 0,30 2,26 ± 0,08 

C20:1n11 n.d. 0,62 0,32 0,31 n.d. 

C20:1n9 0,34 ± 0,06 0,93 ± 0,15 0,61 ± 0,18 0,75 ± 0,07 0,66 ± 0,09 

C24:1 n.d. 0,33 ± 0,03 0,38 ± 0,06 0,39 ± 0,07 0,33 

Σ mono 10,99 ± 1,09 16,91 ± 4,79 14,14 ± 2,37 16,19 ±0,95 13,08 ± 0,85
C18:2n6c 4,19 ± 0,08 5,51 ± 0,85 4,48 ± 0,34 4,57 ± 0,10 4,41 ± 0,28 

C18:3n6 n.d. 0,29 n.d. n.d. n.d. 

C18:4n6 0,86 ± 0,05 0,71 ± 0,07 0,92 ± 0,10 1,82 ± 0,14 1,17 ± 0,15 

C20:2n6 0,90 ± 0,05 1,05 ± 0,08 1,07 ± 0,16 1,16 ± 0,05 0,93 ± 0,09 
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C20:3n6 1,68 ± 0,09 1,45 ± 0,12 1,72 ± 0,30 1,47 ± 0,05 1,54 ± 0,15 

C20:4n6 22,67 ± 0,69 16,72 ± 2,12 19,44 ± 1,80 11,45 ± 1,81 16,89 ± 1,37

C22:2n6 n.d. 0,25 ± 0,02 0,23 0,48 ± 0,10 0,54 ± 0,31 

C22:4n6 5,09 ± 0,27 3,20 ± 0,26 3,12 ± 0,22 3,32 ± 0,41 2,98 ± 0,21 

C22:5n6 5,02 ± 0,20 3,12 ± 0,31 4,13 ± 0,40 3,07 ± 0,56 3,25 ± 0,37 

Σ PUFAn6 40,41± 1,02a 31,92±3,01b 35,11±3,98ab 27,33±2,63b 31,71±1,53b 
C18:3n3 1,22 ± 0,08 1,96 ± 0,54 1,04 ± 0,21 0,70 ± 0,15 0,94 ± 0,09 

C20:3n3 0,43 ± 0,04 0,58 ± 0,10 0,31 ± 0,04 0,40 ± 0,07 0,41 ± 0,07 

C20:4n3 0,33 0,29 ± 0,07 0,52 n.d. 0,30 ± 0,03 

C20:5n3 1,83 ± 0,24 1,79 ± 0,26 1,58 ± 0,14 0,79 ± 0,22 1,64 ± 0,22 

C22:5n3 1,42 ± 0,14 1,18 ± 0,10 1,12 ± 0,05 1,18 ± 0,17 0,96 ± 0,10 

C22:6n3 10,56 ± 0,47 7,55 ± 0,75 8,82 ± 1,11 7,78 ± 1,73 6,92 ± 0,83 

ΣPUFAn3 15,57 ± 0,83 13,17 ± 1,31 13,39 ± 1,81 10,85 ± 2,23 11,18 ± 1,12
C16:2 0,32 ± 0,03 0,41 ± 0,06 0,58 ± 0,08 0,69 ± 0,09 0,42 ± 0,04 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 11: Perfil dos ácidos graxos da fração polar dos lipídios hepático em 

machos de Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e 

grupo 2 (Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 0,55 ± 0,17 0,50 ± 0,10 

C15:0 0,42 ± 0,09 0,44 ± 0,07 

plasm16:0 0,41 ± 0,06 0,43 ± 0,04 

C16:0 11,69 ± 2,01 10,01 ± 1,01 

C17:0 1,41 ± 0,14 1,68 ± 0,17 

plasm18:0 1,16 ± 0,20 1,04 ± 0,12 

C18:0 23,53 ± 2,10 28,75 ± 2,45 

C20:0 0,41 ± 0,02 0,56 ± 0,06 

C22:0 0,47 ± 0,06 0,65 ± 0,09 

C23:0 0,32 ± 0,05 0,50 ± 0,05 



 97

C24:0 0,39 ± 0,04 0,66 ± 0,10 

Σ saturado 40,76 ± 2,54 45,20 ± 4,09 
C14:1 0,61 0,44 ± 0,07 

C16:1 1,72 ± 0,35 1,39 ± 0,24 

C17:1 0,75 ± 0,12 0,39 ± 0,08 

C18:1n11 12,28 ± 1,62 9,92 ± 1,23 

C18:1n9 3,29 ± 0,48 3,08 ± 0,24 

C20:1n11 0,54 0,57 ± 0,08 

C20:1n9 0,69 ± 0,13 0,74 ± 0,13 

C24:1 0,32 ± 0,04 0,42 ± 0,05 

Σ mono 20,21 ± 3,86 16,95 ± 2,21 
C18:2n6c 5,75 ± 0,47 4,01 ± 0,33 

C18:3n6 0,76 n.d. 

C18:4n6 0,65 ± 0,06 1,10 ± 0,17 

C20:2n6 1,19 ± 0,10 0,86 ± 0,05 

C20:3n6 1,38 ± 0,13 1,20 ± 0,14 

C20:4n6 13,94 ± 1,90 14,20 ± 2,00 

C22:2n6 0,42 ± 0,14 0,37 ± 0,06 

C22:4n6 2,85 ± 0,31 2,57 ± 0,33 

C22:5n6 2,94 ± 0,49 3,32 ± 0,56 

Σ PUFAn6 29,88 ± 3,59 27,63 ± 3,50 
C18:3n3 1,70 ± 0,26 0,91 ± 0,13 

C18:4n3 0,92 n.d. 

C20:3n3 0,57 ± 0,06 0,30 ± 0,03 

C20:4n3 0,49 ± 0,15 0,39 ± 0,13 

C20:5n3 1,26 ± 0,15 1,37 ± 0,19 

C22:4n3 0,68 0,41 

C22:5n3 1,02 ± 0,10 1,06 ± 0,15 

C22:6n3 7,31 ± 1,24 8,24 ± 1,52 

Σ PUFAn3 13,94 ± 1,71 12,68 ± 2,17 
C16:2 0,56 ± 0,11 0,66 ± 0,08 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
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Tabela 12: Perfil dos ácidos graxos da fração neutra dos lipídios gonadais em 

fêmeas de Arapaima gigas nos diferentes estádios de maturação gonadal 

(Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 0,83 ± 0,02 0,96 ± 0,18 1,33 ± 0,32 1,75 ± 0,19 0,97 ± 0,48 

C15:0 0,52 ± 0,05 0,59 ± 0,08 1,00 ± 0,22 1,26 ± 0,15 0,59 ± 0,32 

plasm16:0 n.d. 1,69 2,29 0,61 0,56 ± 2,37 

C16:0 11,48 ± 0,48 14,64 ± 2,63 16,28 ± 2,03 20,34 ± 1,64 18,63 ± 0,80 

C17:0 1,15 ± 0,23 1,38 ± 0,19 2,15 ± 0,24 2,04 ± 0,19 1,24 ± 0,27 

plasm18:0 n.d. 1,51 ± 1,22 4,58 n.d. 0,79 

C18:0 9,36 ± 1,47 13,84 ± 1,01 12,80 ± 0,83 10,68 ± 0,17 18,97 ± 2,86 

C20:0 0,58 ± 0,17 0,67 ± 0,08 0,46 ± 0,05 0,38 ± 0,05 0,77 ± 0,13 

C22:0 0,45 0,53 ± 0,05 0,54 ± 0,17 0,42 0,31 ± 0,04 

C23:0 n.d. 0,32 0,43 n.d. n.d. 

C24:0 n.d. 0,37 ± 0,06 0,60 0,38 ± 0,11 0,31 

Σ saturado 
24,38± 

2,52a 
36,49 ± 2,86 42,46 ± 2,92 37,86 ± 2,10 43,14± 3,65b

C14:1 0,24 ± 0,01 0,43 ± 0,01 0,88 ± 0,19 0,95 ± 0,10 0,71 ± 0,27 

C15:1 n.d. 0,28 ± 0,02 0,46 ± 0,04 0,50 ± 0,07 n.d. 

C16:1 2,47 ± 0,05 2,42 ± 0,54 3,91 ± 0,85 5,29 ± 0,52 2,33 ± 0,15 

C17:1 0,54 0,42 ± 0,08 0,72 ± 0,20 0,65 ± 0,05 0,65 

C18:1n11 13,95 ± 1,40 17,68 ± 2,89 11,14 ± 1,31 14,84 ± 0,43 21,62 ± 2,62 

C18:1n9 2,87 ± 0,46 4,06 ± 0,37 5,67 ± 0,46 6,76 ± 0,65 4,01 ± 0,96 

C20:1n11 0,56 ± 0,19 0,86 ± 0,31 0,54 ± 0,15 0,56 ± 0,09 0,41 ± 0,03 

C20:1n9 0,93 ± 0,20 1,34 ± 0,23 0,75 ± 0,12 0,97 ± 0,11 0,76 ± 0,18 

C24:1 n.d. 0,50 0,29 n.d. n.d. 

Σ mono 21,57 ± 2,42 27,99 ± 3,47 24,35 ± 2,75 30,52 ± 0,78 30,49 ± 2,25 
C18:2n6 6,28 ± 0,53 7,41 ± 1,20 6,18 ± 0,76 6,99 ± 0,11 6,57 ± 0,92 

C18:3n6 4,92 ± 1,38 0,31 1,78 ± 1,14 0,24 ± 0,01 0,79 ± 0,52 

C18:4n6 1,98 ± 0,32 0,89 ± 0,41 1,27 ± 0,52 0,98 ± 0,70 0,52 ± 0,10 

C20:2n6 0,89 ± 0,12 1,62 ± 0,33 1,08 ± 0,11 1,62 ± 0,12 1,20 ± 0,32 
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C20:3n6 3,43 ± 2,65 1,24 ± 0,27 1,00 ± 0,12 0,93 ± 0,10 0,94 ± 0,21 

C20:4n6 4,31 ± 0,76 8,88 ± 3,15 8,65 ± 2,73 4,87 ± 0,51 5,34 ± 1,56 

C22:2n6 5,33 ± 1,89 0,37 ± 0,05 3,44 ± 2,93 0,24 ± 0,02 0,69 ± 0,45 

C22:4n6 1,32 ± 0,37 3,07 ± 1,20 2,37 ± 0,83 2,35 ± 0,45 1,73 ± 0,60 

C22:5n6 1,37 ± 0,56 3,26 ± 1,25 1,85 ± 0,15 1,83 ± 0,37 1,95 ± 0,77 

Σ PUFAn6 29,84 ± 2,55 27,05 ± 5,24 27,61 ± 3,08 20,05 ± 1,94 19,73 ± 3,54 
C18:3n3 3,24 ± 0,15 3,24 ± 0,98 3,31 ± 0,80 2,72 ± 0,28 2,29 ± 0,68 

C18:4n3 8,89 ± 0,86 n.d. 9,13 n.d. 1,85 

C20:3n3 0,75 ± 0,04 0,78 ± 0,15 0,50 ± 0,08 0,96 ± 0,07 0,60 ± 0,09 

C20:4n3 n.d. 0,41 ± 0,06 0,41 ± 0,05 0,32 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

C20:5n3 7,03 ± 2,05 1,03 ± 0,28 2,89 ± 1,77 0,83 ± 0,11 1,02 ± 0,20 

C22:5n3 4,00 ± 1,21 1,40 ± 0,34 1,09 ± 0,09 1,81 ± 0,33 0,91 ± 0,19 

C22:6n3 3,66 ± 1,75 5,50 ± 1,15 4,14 ± 0,48 5,83 ± 1,13 4,69 ± 1,35 

Σ PUFAn3 27,56 ± 4,48 12,36 ± 1,97 21,47 ± 3,31 12,47 ± 1,07 11,61 ± 1,70 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 13: Perfil dos ácidos graxos da fração neutra dos lipídios gonadais em 

machos de Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e 

grupo 2 (Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 0,70 ± 0,13 1,39 ± 0,25 

C15:0 0,47 ± 0,08 0,69 ± 0,09 

plasm16:0 1,97 ± 0,18 1,75 ± 0,04 

C16:0 11,98 ± 1,29 14,52 ± 1,25 

C17:0 1,14 ± 0,12 1,37 ± 0,13 

plasm18:0 3,27 ± 0,70 3,52 ± 0,85 

C18:0 13,44 ± 0,78 13,47 ± 0,95 

C20:0 0,71 ± 0,11 0,76 ± 0,08 

C21:0 n.d. 0,33 ± 0,04 

C22:0 0,59 ± 0,09 0,60 ± 0,07 
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C23:0 0,41 ± 0,05 0,38 ± 0,08 

C24:0 0,50 ± 0,11 0,53 ± 0,10 

Σ saturado 35,18 ± 1,40 39,33 ± 2,27 
C14:1 0,38 ± 0,04 0,56 ± 0,07 

C15:1 0,27 ± 0,01 0,38 ± 0,05 

C16:1 2,08 ± 0,38 2,91 ± 0,40 

C17:1 0,51 ± 0,07 0,53 ± 0,05 

C18:1n11 15,14 ± 2,47 17,24 ± 1,63 

C18:1n9 3,59 ± 0,31 3,76 ± 0,23 

C20:1n11 0,65 ± 0,14 1,00 ± 0,15 

C20:1n9 1,50 ± 0,41 1,27 ± 0,19 

C24:1 0,56 ± 0,10 0,49 ± 0,12 

Σ mono 24,69 ± 6,02 28,14 ± 4,61 
C18:2n6c 6,37 ± 0,95 6,38 ± 0,51 

C18:3n6 1,07 ± 0,73 0,45 ± 0,16 

C18:4n6 0,59 ± 0,73 0,78 ± 0,10 

C20:2n6 1,45 ± 0,10 1,35 ± 0,08 

C20:3n6 1,46 ± 0,11 1,35 ± 0,11 

C20:4n6 14,47 ± 3,14 9,67 ± 2,19 

C22:2n6 0,58 ± 0,14 0,42 ± 0,09 

C22:4n6 5,85 ± 1,31 5,53 ± 1,10 

C22:5n6 2,73 ± 0,56 2,29 ± 0,27 

Σ PUFAn6 34,58 ± 7,04 28,23 ± 6,28 
C18:3n3 2,41 ± 0,06 2,15 ± 0,30 

C18:4n3 1,53 ± 0,98 0,79 ± 0,50 

C20:3n3 0,61 ± 0,06 0,95 ± 0,32 

C20:4n3 0,42 ± 0,06 0,40 ± 0,05 

C20:5n3 0,94 ± 0,19 0,94 ± 0,15 

C22:4n3 0,85 n.d. 

C22:5n3 1,25 ± 0,10 1,54 ± 0,19 

C22:6n3 4,15 ± 0,48 4,14 ± 0,42 

Σ PUFAn3 12,15 ± 1,89 10,92 ± 1,53 
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Tabela 14: Perfil dos ácidos graxos da fração polar dos lipídios gonadais em 

fêmeas de Arapaima gigas nos diferentes estádios de maturação gonadal 

(Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido graxo Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 0,54 ± 0,15 0,47 ± 0,10 0,70 ± 0,12 0,34 ± 0,04 0,38 ± 0,05 

C15:0 0,45 ± 0,18 0,35 ± 0,04 0,50 ± 0,07 0,33 ± 0,04 0,31 ± 0,03 

plasm16:0 2,21 ± 0,27 2,41 ± 0,40 2,46 ± 0,09 1,49 ± 0,23 3,00 ± 0,28 

C16:0 9,32 ± 1,06 12,48 ± 1,16 10,83 ± 0,92 9,11 ± 0,59 10,92 ± 0,55 

C17:0 0,89 ± 0,10 1,03 ± 0,06 1,55 ± 0,15 1,33 ± 0,12 0,99 ± 0,09 

plasm18:0 4,31 ± 0,12 4,85 ± 0,43 2,83 ± 0,19 0,79 ± 0,12 3,54 ± 0,40 

C18:0 21,09 ± 1,37 16,91 ± 1,61 15,47 ± 0,97 17,96 ± 1,27 15,45 ± 1,07 

C20:0 0,31 0,42 ± 0,07 0,40 ± 0,10 0,33 ± 0,02 0,32 ± 0,03 

Σ saturado 39,46 ± 2,39 39,65 ± 2,69 37,42 ± 0,81 32,97 ± 1,70 35,24 ± 1,52 
C21:0 n.d. n.d. 1,89 n.d. n.d. 

C22:0 0,34 ± 0,03 0,42 ± 0,08 0,44 ± 0,05 0,39 0,33 ± 0,02 

C23:0 n.d. n.d. n.d. 0,38 n.d. 

C24:0 n.d. 0,32 0,36 0,53 n.d. 

C14:1 n.d. n.d. 0,66 n.d. n.d. 

C15:1 1,46 n.d. 0,45 n.d. n.d. 

C16:1 1,07 ± 0,16 1,45 ± 0,32 2,01 ± 0,32 1,40 ± 0,19 1,38 ± 0,21 

C17:1 2,40 0,55 0,85 n.d. n.d. 

C18:1n11 7,87 ± 0,17 11,24 ± 2,33 9,56 ± 1,64 7,94 ± 0,38 10,72 ± 0,85 

C18:1n9 4,03 ± 0,54 4,21 ± 0,28 4,25 ± 0,29 3,33 ± 0,25 3,97 ± 0,32 

C20:1n11 n.d. 0,86 2,44 n.d. n.d. 

C20:1n9 0,37 ± 0,01 0,92 ± 0,30 0,55 ± 0,11 0,55 ± 0,03 0,59 ± 0,07 

Σ mono 17,19 ± 1,93 19,24 ± 3,00 20,76 ± 2,95 13,21 ± 0,44 16,66 ± 1,27 
C18:2n6c 3,25 ± 0,23 5,16 ± 1,29 4,34 ± 0,87 4,44 ± 0,31 4,58 ± 0,30 

C18:4n6 3,40 ± 0,40 1,10 ± 0,34 2,19 ± 0,45 0,97 ± 0,11 1,32 ± 0,69 

C20:2n6 1,13 ± 0,07 1,55 ± 0,09 1,15 ± 0,09 1,24 ± 0,09 1,50 ± 0,21 

C20:3n6 1,40 ± 0,10 1,38 ± 0,10 1,64 ± 0,25 1,59 ± 0,05 2,09 ± 0,66 

C20:4n6 21,13 ± 0,14 17,50 ± 3,28 16,43 ± 1,90 15,80 ± 0,65 17,57 ± 1,44 

C22:2n6 1,68 ± 1,44 0,34 0,46 ± 0,04 0,48 ± 0,21 5,83 
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C22:4n6 4,61 ± 0,44 4,13 ± 0,69 5,79 ± 0,69 6,49 ± 0,74 5,76 ± 0,74 

C22:5n6 5,44 ± 0,55 4,52 ± 0,77 5,89 ± 0,86 4,80 ± 0,44 5,39 ± 0,51 

Σ PUFAn6 42,03 ± 1,43 35,67 ± 3,39 37,89 ± 2,96 35,82 ± 1,32 44,02 ± 1,63 
C18:3n3 0,36 ± 0,12 2,10 ± 1,42 1,19 ± 0,46 0,81 ± 0,08 0,82 ± 0,18 

C18:4n3 2,91 0,48 n.d. n.d. 2,02 ± 1,64 

C20:3n3 0,32 ± 0,01 0,61 ± 0,18 0,41 ± 0,08 0,43 ± 0,02 0,46 ± 0,07 

C20:4n3 n.d. 0,67 0,45 n.d. n.d. 

C20:5n3 2,10 ± 1,58 0,78 ± 0,17 1,18 ± 0,24 1,37 ± 0,06 1,45 ± 0,98 

C22:5n3 0,55 ± 0,03 0,92 ± 0,30 1,08 2,53 ± 0,28 0,89 ± 0,15 

C22:6n3 3,91 ± 0,18 4,38 ± 0,65 7,05 13,65 ± 0,73 5,81 ± 0,64 

Σ PUFAn3 10,15 ± 2,08 9,94 ± 2,47 11,36 ± 0,93 
18,78± 
0,94a 

11,45 ± 1,68 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 15: Perfil dos ácidos graxos da fração polar dos lipídios gonadais em 

machos de Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e 

grupo 2 (Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 1,12 ± 0,20 0,65 ± 0,10 

C15:0 0,65 ± 0,12 0,43 ± 0,05 

plasm16:0 1,52 ± 0,09 1,73 ± 0,46 

C16:0 13,49 ± 2,16 10,56 ± 1,18 

C17:0 1,20 ± 0,16 1,21 ± 0,09 

plasm18:0 4,22 ± 0,23 2,56 ± 0,39 

C18:0 14,53 ± 1,23 15,94 ± 0,86 

C20:0 0,61 ± 0,07 0,59 ± 0,08 

C22:0 0,62 ± 0,08 0,53 ± 0,03 

C23:0 0,44 0,34 ± 0,02 

C24:0 0,66 ± 0,08 0,52 ± 0,03 

Σ saturado 39,05 ± 1,73 35,04 ± 1,38 
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C14:1 0,56 ± 0,10 0,39 ± 0,04 

C15:1 0,30 ± 0,01 0,59 ± 0,09 

C16:1 2,47 ± 0,53 1,96 ± 0,26 

C17:1 0,65 ± 0,10 0,76 ± 0,14 

C18:1n11 14,97 ± 2,46 13,07 ± 1,71 

C18:1n9 3,37 ± 0,39 3,58 ± 0,17 

C20:1n11 0,81 ± 0,16 1,05 ± 0,12 

C20:1n9 1,18 ± 0,19 1,03 ± 0,17 

C24:1 0,69 ± 0,02 n.d. 

Σ mono 25,00 ± 3,16 22,43 ± 2,37 
C18:2n6c 6,90 ± 1,06 4,99 ± 0,70 

C18:3n6 0,53 ± 0,12 1,71 ± 0,16 

C18:4n6 0,90 ± 0,31 1,04 ± 0,16 

C20:2n6 1,46 ± 0,25 1,29 ± 0,08 

C20:3n6 1,32 ± 0,14 1,47 ± 0,10 

C20:4n6 12,51 ± 2,93 16,65 ± 2,21 

C22:2n6 0,39 ± 0,04 0,55 ± 0,10 

C22:4n6 5,09 ± 1,65 7,82 ± 1,15 

C22:5n6 2,44 ± 0,43 3,08 ± 0,35 

Σ PUFAn6 31,54 ± 3,99 38,59 ± 3,10 
C18:3n3 3,07 ± 0,78 1,62 0,36 

C18:4n3 n.d. 1,38 ± 0,20 

C20:3n3 0,69 ± 0,09 0,49 ± 0,05 

C20:4n3 0,54 ± 0,02 0,38 ± 0,02 

C20:5n3 1,46 ± 059 1,15 ± 0,15 

C22:5n3 1,21 ± 0,23 1,49 ± 0,16 

C22:6n3 4,05 ± 0,79 4,29 ± 0,46 

Σ PUFAn3 11,01 ± 1,50 10,78 ± 0,80 
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Tabela 16: Perfil dos ácidos graxos da musculatura branca em fêmeas de 

Arapaima gigas nos diferentes estádios do ciclo reprodutivo (Média ± Erro 

Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 0,63 ± 0,21 0,62 ± 0,10 0,63 ± 0,09 0,76 ± 0,08 0,72 ± 0,11 

C15:0 0,36 ± 0,05 0,44 ± 0,10 0,44 ± 0,07 0,48 ± 0,05 0,47 ± 0,12 

plasm16:0 3,73 ± 0,30 3,61 ± 0,91 2,34 ± 0,73 4,20 ± 1,04 4,36 ± 1,55 

C16:0 13,17 ± 1,41 11,49 ± 3,74 12,42 ± 0,82 12,64 ± 0,78 14,58 ± 0,74 

C17:0 0,92 ± 0,07 0,84 ± 0,21 1,10 ± 0,10 1,10 ± 0,13 1,06 ± 0,21 

plasm18:0 1,01 ± 0,22 0,95 ± 0,17 0,69 ± 0,19 0,93 ± 0,15 0,99 ± 0,24 

C18:0 11,88 ± 0,61 11,01 ± 0,55 10,84 ± 0,72 10,26 ± 0,48 11,36 ± 0,76 

C20:0 0,28 ± 0,03 0,36 ± 0,06 0,46 ± 0,07 0,59 ± 0,14 0,52 ± 0,08 

C21:0 n.d. n.d. n.d. 0,23 n.d. 

C22:0 0,40 ± 0,05 0,37 ± 0,04 0,50 ± 0,10 0,68 ± 0,19 0,43 ± 0,06 

C23:0 n.d. n.d. 0,36 ± 0,14 0,46 ± 0,19 0,30 

C24:0 n.d. 0,23 0,39 ± 0,13 0,57 ± 0,29 0,29 

Σ saturado 32,37 ± 1,74 29,91 ± 7,17 30,15 ± 2,25 32,89 ± 1,59 35,09 ± 2,75 
C14:1 0,24 0,33 ± 0,01 0,34 ± 0,05 0,32 ± 0,05 0,30 ± 0,07 

C15:1 0,35 0,22 1,05 ± 0,34 0,31 n.d. 

C16:1 1,94 ± 0,14 4,80 ± 2,26 2,34 ± 0,40 2,75 ± 0,16 2,84 ± 0,36 

C17:1 0,32 ± 0,02 0,57 ± 0,19 0,51 ± 0,13 0,26 ± 0,04 0,29 ± 0,03 

C18:1n11 10,44 ± 0,86 12,87 ± 1,41 11,44 ± 1,10 11,91 ± 1,33 17,28 ± 1,08 

C18:1n9 4,75 ± 0,38 4,02 ± 0,20 3,93 ± 0,16 3,22 ± 0,21 3,76 ± 0,65 

C20:1n11 0,26 ± 0,03 0,35 ± 0,04 0,73 ± 0,11 0,80 ± 0,22 0,51 ± 0,08 

C20:1n9 0,63 ± 0,09 0,93 ± 0,23 0,76 ± 0,13 0,82 ± 0,21 1,07 ± 0,16 

C22:1n9 n.d. n.d. 0,26 n.d. 0,21 

C24:1 n.d. 0,27 ± 0,01 0,56 0,57 ± 0,31 0,24 

Σ mono 18,93 ± 1,40 24,09 ± 2,62 21,37 ± 1,82 20,39 ± 2,83 26,27± 1,44a

C18:2n6c 4,76 ± 0,23 5,23 ± 0,91 4,87 ± 0,45 4,75 ± 0,65 6,85 ± 0,49 

C18:3n6 n.d. 0,55 ± 0,25 2,79 ± 1,79 0,38 0,41 ± 0,07 

C18:4n6 0,69 ± 0,05 0,60 ± 0,09 0,55 ± 0,03 1,22 ± 0,17 0,56 ± 0,16 
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C20:2n6 1,02 ± 0,03 1,10 ± 0,09 0,95 ± 0,08 0,99 ± 0,21 1,01 ± 0,21 

C20:3n6 1,30 ± 0,12 1,22 ± 0,13 1,23 ± 0,07 1,34 ± 0,08 1,13 ± 0,05 

C20:4n6 16,09 ± 0,92 14,57 ± 2,66 15,90 ± 1,61 15,98 ± 1,93 10,78 ± 1,68 

C22:2n6 n.d. 0,76 ± 0,55 1,48 ± 0,89 0,92 0,42 ± 0,09 

C22:4n6 2,81 ± 0,32 2,85 ± 0,47 3,12 ± 0,24 3,53 ± 0,50 2,44 ± 0,41 

C22:5n6 3,62 ± 0,28 3,00 ± 0,44 3,32 ± 0,31 3,64 ± 0,46 2,54 ± 0,39 

Σ PUFAn6 30,28 ± 1,49 29,88 ± 3,83 34,21 ± 2,28 32,76 ± 2,34 26,14 ± 1,72 
C18:3n3 1,50 ± 0,14 1,80 ± 0,51 1,38 ± 0,26 1,37 ± 0,18 2,02 ± 0,49 

C18:4n3 n.d. 1,51 1,71 ± 0,50 n.d. 0,52 ± 0,05 

C20:3n3 0,44 ± 0,03 0,44 ± 0,09 0,50 ± 0,12 0,31 ± 0,04 0,53 ± 0,12 

C20:4n3 0,45 ± 0,05 0,32 ± 0,04 0,26 ± 0,03 0,32 0,30 ± 0,02 

C20:5n3 1,61 ± 0,15 1,93 ± 0,24 2,40 ± 0,56 1,44 ± 0,17 1,30 ± 0,13 

C22:5n3 1,41 ± 0,48 1,63 ± 0,36 1,69 ± 0,16 1,77 ± 0,22 1,40 ± 0,31 

C22:6n3 13,29 ± 1,48 10,01 ± 1,83 9,17 ± 1,21 9,89 ± 1,41 7,25 ± 1,52 

Σ PUFAn3 18,70 ± 1,64 17,63 ±2,78 17,09 ± 1,68 15,10 ± 1,83 13,32 ±2,09 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 

 

Tabela 17: Perfil dos ácidos graxos da musculatura branca em machos de 

Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e grupo 2 

(Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 0,59 ± 0,11 0,95 ± 0,12 

C15:0 0,39 ± 0,06 0,53 ± 0,06 

plasm16:0 3,26 ± 0,33 3,09 ± 0,29 

C16:0 12,30 ± 1,15 13,91 ± 0,91 

C17:0 0,92 ± 0,07 1,11 ± 0,10 

plasm18:0 0,96 ± 0,09 0,72 ± 0,07 

C18:0 10,11 ± 0,18 10,21 ± 0,26 

C20:0 0,41 ± 0,04 0,52 ± 0,03 

C22:0 0,42 ± 0,03 0,49 ± 0,05 

C23:0 0,29 ± 0,02 0,35 ± 0,05 

C24:0 0,33 ± 0,03 0,48 ± 0,11 
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Σ saturado 29,97 ± 1,94 32,35 ± 1,79 
C14:1 0,28 ± 0,04 0,37 ± 0,04 

C15:1 0,76 0,33 ± 0,02 

C16:1 2,23 ± 0,21 3,04 ± 0,19 

C17:1 0,33 ± 0,02 0,42 ± 0,03 

C18:1n11 12,68 ± 0,73 15,06 ± 0,77 

C18:1n9 3,50 ± 0,23 3,61 ± 0,12 

C20:1n11 0,47 ± 0,07 0,70 ± 0,05 

C20:1n9 0,80 ± 0,12 0,95 ± 0,07 

C22:1n9 0,51 ± 0,11 0,24 

C24:1 0,33 ± 0,04 1,46 ± 1,21 

Σ mono 21,92 ± 1,28 a 26,18 ± 1,62b 
C18:2n6c 5,53 ± 0,42 5,97 ± 0,32 

C18:3n6 0,63 ± 0,24 0,47 ± 0,09 

C18:4n6 0,45 ± 0,06 0,49 ± 0,05 

C20:2n6 1,16 ± 0,12 1,04 ± 0,04 

C20:3n6 1,34 ± 0,07 1,23 ± 0,04 

C20:4n6 14,15 ± 1,20 12,61 ± 0,81 

C22:2n6 0,65 ± 0,27 0,79 ± 0,41 

C22:4n6 3,42 ± 0,29 2,55 ± 0,26 

C22:5n6 3,54 ± 0,25 3,10 ± 0,21 

Σ PUFAn6 30,85 ± 1,76 28,26 ± 1,59 
C18:3n3 2,21 ± 0,28 2,14 ± 0,19 

C18:4n3 n.d. 0,73 ± 0,16 

C20:3n3 0,50 ± 0,07 0,43 ± 0,03 

C20:4n3 0,34 ± 0,02 0,29 ± 0,01 

C20:5n3 1,68 ± 0,18 1,61 ± 0,18 

C22:4n3 1,68 2,15 ± 0,87 

C22:5n3 2,12 ± 0,19 1,93 ± 0,16 

C22:6n3 11,85 ± 0,88 8,10 ± 0,91 

Σ PUFAn3 20,39 ± 1,50 a 17,39 ± 1,85b 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 



 107

Tabela 18: Perfil dos ácidos graxos da musculatura vermelha em fêmeas de 

Arapaima gigas nos diferentes estádios do ciclo reprodutivo (Média ± Erro 

Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 1,47 ± 0,24 1,29 ± 0,46 0,97 ± 0,15 1,66 ± 0,27 0,99 ± 0,11 

C15:0 0,90 ± 0,13 0,80 ± 0,25 0,61 ± 0,08 1,10 ± 0,17 0,68 ± 0,10 

plasm16:0 0,66 ± 0,24 4,54 ± 2,42 1,75 ± 0,54 0,60 ± 0,06 2,55 ± 0,84 

C16:0 16,80 ± 0,42 14,47 ± 4,49 14,13 ± 1,40 18,18 ± 1,73 14,58 ± 0,74 

C17:0 1,58 ± 0,05 1,41 ± 0,46 1,60 ± 0,10 1,99 ± 0,13 1,49 ± 0,13 

plasm18:0 n.d. 0,65 ± 0,28 0,57 ± 0,25 n.d. 0,48 ± 0,11 

C18:0 12,04 ± 0,22 11,76 ± 0,55 12,36 ± 0,35 11,24 ± 0,32 11,29 ± 0,27 

C20:0 0,63 ± 0,03 0,60 ± 0,08 0,70 ± 0,04 0,79 ± 0,07 0,68 ± 0,11 

C21:0 n.d. n.d. 0,21 ± 0,01 0,33 ± 0,02 0,37 ± 0,15 

C22:0 0,36 ± 0,04 0,44 ± 0,05 0,56 ± 0,09 0,49 ± 0,09 0,50 ± 0,08 

C23:0 n.d. 0,27 0,36 ± 0,13 0,36 0,30 ± 0,01 

C24:0 n.d. 0,29 ± 0,01 0,36 ± 0,09 0,34 ± 0,13 0,33 ± 0,04 

Σ saturado 34,43 ± 0,68 36,50 ± 4,50 34,18 ±1,09 37,07 ±1,77 34,22 ± 0,91 
C14:1 0,50 ± 0,08 0,62 ± 0,29 0,51 ± 0,04 0,85 ± 0,14 0,47 ± 0,08 

C15:1 0,58 ± 0,11 0,81 ± 0,31 0,29 ± 0,05 0,47 ± 0,06 0,33 ± 0,04 

C16:1 4,03 ± 0,25 2,96 ± 1,02 3,04 ± 0,26 4,51 ± 0,49 3,22 ± 0,46 

C17:1 1,08 ± 0,05 0,51 ± 0,13 0,49 ± 0,06 0,82 ± 0,08 0,52 ± 0,09 

C18:1n11 16,78 ± 0,09 18,78 ± 1,29 16,64 ± 1,22 18,86 ± 0,89 17,45 ± 0,10 

C18:1n9 4,61 ± 0,07 4,18 ± 0,41 4,69 ± 0,10 4,86 ± 0,14 4,63 ± 0,24 

C20:1n11 0,62 ± 0,09 0,86 ± 0,22 1,32 ± 0,14 1,47 ± 0,26 0,99 ± 0,24 

C20:1n9 1,15 ± 0,13 1,51 ± 0,29 1,00 ± 0,07 1,45 ± 0,11 1,27 ± 0,08 

C22:1n9 n.d. n.d. n.d. 0,26 n.d. 

C24:1 n.d. 0,30 ± 0,05 0,41 n.d. n.d. 

Σ mono 29,34 ± 0,31 30,53 ± 3,20 28,39 ± 1,53 33,56 ± 0,75 28,87 ± 1,45 
C18:2n6c 8,99 ± 0,82 9,08 ± 0,84 7,90 ± 0,63 8,11 ± 0,37 8,07 ± 0,30 

C18:3n6 0,37 ± 0,02 0,21 0,32 ± 0,06 0,31 ± 0,02 0,27 ± 0,06 

C18:4n6 0,59 ± 0,01 0,44 ± 0,03 0,58 ± 0,08 0,54 ± 0,03 0,57 ± 0,04 
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C20:2n6 1,02 ± 0,04 1,26 ± 0,11 1,28 ± 0,10 1,21 ± 0,13 1,33 ± 0,14 

C20:3n6 1,15 ± 0,07 1,22 v 0,25 1,35 ± 0,18 1,03 ± 0,09 1,36 ± 0,10 

C20:4n6 8,21 ± 0,53 7,05 ± 1,12 10,93 ± 1,71 5,49 ± 0,70 9,90 ± 1,21 

C22:2n6 n.d. 0,34 ± 0,08 0,87 0,22 0,30 ± 0,04 

C22:4n6 1,52 ± 0,11 1,51 ± 0,39 2,38 ± 0,46 1,59 ± 0,30 2,05 ± 0,28 

C22:5n6 1,87 ± 0,18 1,42 ± 0,38 2,05 ± 0,30 1,37 ± 0,25 2,05 ± 0,22 

Σ PUFAn6 23,72 ± 0,82 22,53 ±3,79 27,66 ± 2,18 19,89 ± 1,34 25,90 ± 1,34 
C18:3n3 4,11 ± 0,56 4,25 ± 1,27 2,63 ± 0,26 3,20 ± 0,18 3,09 ± 0,28 

C18:4n3 0,25 ± 0,01 n.d. n.d. n.d. n.d. 

C20:3n3 0,55 ± 0,05 0,64 ± 0,17 0,44 ± 0,03 0,51 ± 0,04 0,57 ± 0,08 

C20:4n3 0,37 ± 0,02 0,38 ± 0,11 0,32 ± 0,03 0,32 ± 0,02 0,34 ± 0,02 

C20:5n3 1,09 ± 0,03 0,95 ± 0,15 1,39 ± 0,12 0,91 ± 0,12 1,31 ± 0,12 

C22:5n3 1,43 ± 0,11 1,31 ± 0,38 1,73 ± 0,20 1,34 ± 0,24 1,60 ± 0,23 

C22:6n3 4,06 ± 0,43 3,43 ± 1,08 4,31 ± 0,42 3,09 ± 0,62 4,36 ± 0,46 

Σ PUFAn3 11,86 ± 0,17 10,97 ± 4,13 10,83 ± 0,57 9,37 ± 0,95 11,27 ± 0,90 

 

 

Tabela 19: Perfil dos ácidos graxos da musculatura vermelha em machos de 

Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e grupo 2 

(Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 1,09 ± 0,20 1,20 ± 0,15 

C15:0 0,65 ± 0,11 0,69 ± 0,07 

plasm16:0 1,80 ± 0,66 1,87 ± 0,35 

C16:0 15,35 ± 1,36 14,77 ± 0,89 

C17:0 1,36 ± 0,11 1,45 ± 0,10 

plasm18:0 0,70 ± 0,19 0,66 ± 0,10 

C18:0 11,87 ± 0,21 11,23 ± 0,17 

C20:0 0,64 ± 0,05 0,71 ± 0,04 

C21:0 0,24 ± 0,02 0,35 ± 0,09 

C22:0 0,52 ± 0,05 0,55 ± 0,04 

C23:0 0,32 ± 0,03 0,32 ± 0,03 
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C24:0 0,39 ± 0,04 0,36 ± 0,05 

Σ saturado 34,93 ± 1,19 34,16 ± 1,42 
C14:1 0,46 ± 0,08 0,53 ± 0,05 

C15:1 0,26 ± 0,03 0,36 ± 0,03 

C16:1 3,33 ± 0,43 3,46 ± 0,23 

C17:1 0,61 ± 0,09 0,55 ± 0,05 

C18:1n11 18,11 ± 0,95 17,83 ± 0,56 

C18:1n9 3,92 ± 0,24 4,34 ± 0,14 

C20:1n11 1,03 ± 0,20 1,09 ± 0,11 

C20:1n9 1,22 ± 0,11 1,29 ± 0,09 

C22:1n9 0,25 ± 0,02 0,24 ± 0,01 

C24:1 0,28 ± 0,02 0,43 ± 0,08 

Σ mono 29,46 ± 1,08 30,11 ± 1,58 
C18:2n6c 8,56 ± 0,54 7,59 ± 0,30 

C18:3n6 0,30 ± 0,03 0,31 ± 0,01 

C18:4n6 0,47 ± 0,04 0,49 ± 0,03 

C20:2n6 1,38 ± 0,15 1,27 ± 0,05 

C20:3n6 1,28 ± 0,11 1,35 ± 0,07 

C20:4n6 8,38 ± 1,34 9,37 ± 0,78 

C22:2n6 0,33 ± 0,03 0,39 ± 0,06 

C22:4n6 2,01 ± 0,30 2,30 ± 0,24 

C22:5n6 1,80 ± 0,19 2,24 ± 0,22 

Σ PUFAn6 24,51 ± 1,55 25,33 ± 1,97 
C18:3n3 3,89 ± 0,42 2,77 ± 0,20 

C18:4n3 0,25 ± 0,01 0,21 

C20:3n3 0,67 ± 0,09 0,50 ± 0,02 

C20:4n3 0,35 ± 0,02 0,33 ± 0,01 

C20:5n3 1,06 ± 0,07 1,22 ± 0,08 

C22:5n3 1,58 ± 0,18 1,92 ± 0,20 

C22:6n3 4,20 ± 0,43 4,80 ± 0,53 

Σ PUFAn3 11,99 ± 0,71 11,74 ± 2,50 
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Tabela 20: Perfil dos ácidos graxos da ventrecha em fêmeas de Arapaima gigas 

nos diferentes estádios do ciclo reprodutivo (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 1,34 ± 0,04 1,06 ± 0,20 1,67 ± 0,17 1,64 ± 0,19 1,79 ± 0,34

C15:0 0,85 ± 0,02 0,69 ± 0,11 1,00 ± 0,09 1,00 ± 0,09 1,10 ± 0,22

plasm16:0 0,43 0,41 ± 0,15 0,76 ± 0,29 0,47 ± 0,02 0,79 

C16:0 16,47 ± 1,06 15,59 ± 1,25 18,20 ± 1,33 16,44 ± 1,24 19,48 ± 1,32

C17:0 1,58 ± 0,01 1,51 ± 0,25 1,91 ± 0,04 1,69 ± 0,17 1,75 ± 0,17

plasm18:0 1,94 n.d. n.d. n.d. n.d. 

C18:0 10,32 ± 0,29 11,14 ± 0,93 10,80 ± 0,29 10,24 ± 0,13 11,71 ± 0,56

C20:0 0,79 ± 0,02 0,79 ± 0,05 0,68 ± 0,10 0,95 ± 0,12 0,76 ± 0,07 

C21:0 n.d. 0,24 0,35 0,37 ± 0,08 0,25 ± 0,02

C22:0 0,63 ± 0,17 0,54 ± 0,05 0,45 ± 0,11 0,80 ± 0,18 0,53 ± 0,07

C23:0 n.d. 0,29 ± 0,04 0,35 ± 0,08 0,48 ± 0,13 0,31 ± 0,08 

C24:0 0,25 ± 0,03 0,30 ± 0,07 0,37 ± 0,10 0,70 ± 0,23 0,44 ± 0,18

Σ saturado 34,59 ± 0,84 32,56 ± 2,29 36,55 ± 1,41 30,70 ± 1,19 38,84 ± 2,58
C14:1 0,42 ± 0,04 0,53 ± 0,14 0,77 ± 0,06 0,84 ± 0,07 0,84 ± 0,20

C15:1 0,33 ± 0,02 0,33 ± 0,15 0,49 ± 0,04 0,41 ± 0,03 0,35 ± 0,07

C16:1 3,69 ± 0,27 3,45 ± 0,46 4,58 ± 0,20 4,38 ± 0,39 4,84 ± 0,76

C17:1 0,77 ± 0,06 0,63 ± 0,04 0,71 ± 0,03 0,95 ± 0,14 0,81 ± 0,11

C18:1n11 18,90 ± 0,76 20,96 ± 0,69 19,04 ± 0,99 19,60 ± 1,41 21,65 ± 0,89

C18:1n9 4,05 ± 0,02 3,69 ± 0,40 4,46 ± 0,08 4,27 ± 0,11 3,68 ± 0,15

C20:1n11 0,82 ± 0,09 1,45 ± 0,37 1,39 ± 0,14 1,82 ± 0,28 1,17 ± 0,21

C20:1n9 1,35 ± 0,08 1,85 ± 0,26 1,04 ± 0,14 1,69 ± 0,23 1,40 ± 0,10

C22:1n9 0,46 0,24 ± 0,02 0,24 0,34 0,31 ± 0,09

C24:1 n.d. n.d. n.d. 0,33 n.d. 

Σ mono 30,77 ± 1,29 33,14 ± 1,38 32,71 ± 0,82 34,83 ± 1,18 36,41 ± 0,73
C18:2n6c 8,86 ± 1,06 10,45 ± 1,03 8,65 ± 0,58 8,33 ± 0,49 8,81 ± 0,45

C18:3n6 1,95 ± 1,07 0,32 ± 0,02 0,45 ± 0,08 0,32 ± 0,02 0,29 ± 0,02

C18:4n6 0,52 ± 0,10 0,38 ± 0,03 0,48 ± 0,04 0,46 ± 0,02 0,42 ± 0,04

C20:2n6 1,05 ± 0,05 1,42 ± 0,10 1,09 ± 0,12 1,40 ± 0,17 1,15 ± 0,17
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C20:3n6 1,07 ± 0,03 1,19 ± 0,13 1,08 ± 0,13 1,40 ± 0,21 0,94 ± 0,08

C20:4n6 5,03 ± 0,44 4,75 ± 0,64 5,86 ± 0,57 4,88 ± 0,27 3,91 ± 0,41

C22:2n6 1,07 0,22 0,30 ± 0,01 0,36 n.d. 

C22:4n6 1,40 ± 0,16 1,35 ± 0,24 1,52 ± 0,25 2,03 ± 0,40 1,22 ± 0,19

C22:5n6 1,52 ± 0,25 1,36 ± 0,22 1,46 ± 0,25 1,72 ± 0,28 1,08 ± 0,18

Σ PUFAn6 22,46 ± 0,50 21,44 ± 1,24 20,89 ± 0,80 22,53 ± 0,87 18,05 ± 1,42 
C18:3n3 4,58 ± 0,91 5,81 ± 1,58 3,31 ± 0,27 3,26 ± 0,26 3,74 ± 0,43

C18:4n3 3,30 ± 1,95 n.d. 0,45 ± 0,12 n.d. n.d. 

C20:3n3 0,72 ± 0,03 0,78 ± 0,15 0,45 ± 0,07 0,54 ± 0,04 0,55 ± 0,11

C20:4n3 0,46 ± 0,04 0,48 ± 0,10 0,34 ± 0,06 0,37 ± 0,01 0,31 ± 0,04

C20:5n3 2,09 1,09 ± 0,16 1,22 ± 0,14 0,81 ± 0,08 0,70 ± 0,10

C22:5n3 1,49 ± 0,13 1,41 ± 0,30 1,29 ± 0,26 1,69 ± 0,30 1,12 ± 0,23

C22:6n3 4,41 ± 0,69 3,40 ± 0,74 3,06 ± 0,45 3,24 ± 0,47 2,58 ± 0,60

Σ PUFAn3 17,05 ± 1,34 12,97 ± 2,44 10,12 ± 0,97 10,97 ± 0,56 5,38 ± 1,66
C16:2 0,65 ± 0,07 0,85 ± 0,20 1,06 ± 0,03 1,07 ± 0,07 0,97 ± 0,11

 

Tabela 21: Perfil dos ácidos graxos da ventrecha em machos de Arapaima 

gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e grupo 2 (Muitos 

espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 1,00 ± 0,09 1,63 ± 0,28 

C15:0 0,63 ± 0,04 0,82 ± 0,06 

plasm16:0 0,54 0,49 ± 0,09 

C16:0 15,01 ± 0,60 15,84 ± 1,04 

C17:0 1,45 ± 0,09 1,63 ± 0,09 

plasm18:0 n.d. 0,45 

C18:0 9,86 ± 0,31 10,94 ± 0,51 

C20:0 0,74 ± 0,04 0,81 ± 0,06 

C21:0 0,24 ± 0,02 0,64 ± 0,42 

C22:0 0,59 ± 0,04 0,57 ± 0,04 

C23:0 0,29 ± 0,02 0,45± 0,19 

C24:0 0,32 ± 0,03 0,50 ± 0,19 
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Σ saturado 30,67 ± 1,07 a 33,62 ± 1,11b 
C14:1 0,46 ± 0,04 0,62 ± 0,06 

C15:1 0,31 ± 0,02 0,36 ± 0,04 

C16:1 3,19 ± 0,18 3,90 ± 0,34 

C17:1 0,70 ± 0,05 0,75 ± 0,05 

C18:1n11 20,16 ± 0,80 21,28 ± 1,15 

C18:1n9 3,78 ± 0,19 4,02 ± 0,17 

C20:1n11 1,26 ± 0,19 1,33 ± 0,16 

C20:1n9 1,47 ± 0,10 1,53 ± 0,13 

C22:1n9 0,24 ± 0,01 0,27 ± 0,02 

Σ mono  31,56 ± 0,92 a 33,83 ± 1,37b 
C18:2n6c 9,66 ± 0,51 8,58 ± 0,45 

C18:3n6 0,88 ± 0,52 0,45 ± 0,12 

C18:4n6 0,38 ± 0,43 0,45 ± 0,03 

C20:2n6 1,39 ± 0,14 1,25 ± 0,07 

C20:3n6 1,95 ± 0,65 1,13 ± 0,05 

C20:4n6 5,06 ± 0,29 5,18 ± 0,62 

C22:2n6 0,95 ± 0,97 0,56 ± 0,29 

C22:4n6 1,55 ± 0,11 1,73 ± 0,14 

C22:5n6 1,54 ± 0,88 1,75 ± 0,16 

Σ PUFAn6 23,37 ± 1 05 20,70 ± 0,85 
C18:3n3 5,20 ± 0,43 3,52 ± 0,34 

C18:4n3 0,27 1,23 

C20:3n3 0,85 ± 0,07 0,54 ± 0,05 

C20:4n3 0,56 ± 0,09 0,57 ± 0,18 

C20:5n3 1,96 ± 0,71 1,00 ± 0,09 

C22:5n3 1,92 ± 0,27 1,57 ± 0,10 

C22:6n3 3,80 ± 0,23 3,59 ± 0,56 

Σ PUFAn3 14,56 ± 0,68 a 10,90 ± 0,82b 
C16:2 0,76 ± 0,07 0,88 ± 0,05 

plasm18:2 2,98 1,19 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
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Tabela 22: Perfil dos ácidos graxos do tecido adiposo cavitário em fêmeas de 

Arapaima gigas nos diferentes estádios do ciclo reprodutivo (Média ± Erro 

Padrão). 

 

Ácido 
graxo 

Imaturo Repouso Maturação Maduro Regressão 

C14:0 3,03 ± 0,32 1,44 ± 0,43 2,50 ± 0,29 1,65 ± 0,46 1,47 ± 0,28 

C15:0 1,59 ± 0,12 0,87 ± 0,20 1,41 ± 0,14 0,98 ± 0,25 0,98 ± 0,20 

plasm16:0 n.d. 0,24 ± 0,03 0,76 ± 0,01 n.d. 0,55 

C16:0 24,37 ± 0,81 17,93 ± 1,09 20,53 ± 1,00 16,59 ± 2,51 17,86 ± 1,80 

C17:0 1,79 ± 0,03 1,59 ± 0,32 2,15 ± 0,08 1,72 ± 0,21 1,68 ± 0,23 

C18:0 11,04 ± 0,97 10,62 ± 0,62 11,98 ± 1,50 9,98 ± 0,15 10,53 ± 0,33 

C20:0 0,47 ± 0,06 0,74 ± 0,11 0,65 ± 0,09 0,93 ± 0,18 0,88 ± 0,13 

C21:0 n.d. 0,24 ± 0,01 0,30 ± 0,05 0,29 ± 0,07 0,29 ± 0,04 

C22:0 0,28 ± 0,02 0,43 ± 0,06 0,43 ± 0,09 0,77 ± 0,25 0,61 ± 0,08 

C23:0 n.d. 0,23 0,38 0,44 ± 0,15 0,29 ± 0,02 

C24:0  0,25 ± 0,01 0,23 ± 0,01 0,53 ± 0,23 0,37 ± 0,03 

Σ saturado 42,60 ± 1,09 34,60 ± 2,35 41,31 ± 1,61 33,89 ± 2,51 35,52 ± 2,18 
C14:1 0,97 ± 0,08 0,72 ± 0,31 1,27 ± 0,15 0,88 ± 0,22 0,77 ± 0,18 

C15:1 n.d. 0,27 ± 0,02 0,41 0,47 ± 0,10 0,25 ± 0,03 

C16:1 6,64 ± 0,35 4,07 ± 0,77 6,28 ± 0,49 4,30 ± 0,80 4,48 ± 0,78 

C17:1 1,24 ± 0,01 0,71 ± 0,11 1,08 ± 0,13 0,79 ± 0,10 0,79 ± 0,10 

C18:1n11 19,01 ± 1,19 21,94 ± 1,35 17,84 ± 0,65 20,55 ± 1,41 22,40 ± 1,12 

C18:1n9 2,87 ± 0,19 3,35 ± 0,19 4,18 ± 0,48 4,21 ± 0,12 4,14 ± 0,55 

C20:1n11 0,58 ± 0,06 1,15 ± 0,40 1,45 ± 0,12 1,82 ± 0,32 1,33 ± 0,31 

C20:1n9 0,85 ± 0,09 1,83 ± 0,31 1,00 ± 0,17 1,75 ± 0,23 1,64 ± 0,13 

C22:1n9 n.d. 0,22 ± 0,01 0,30 0,23 ± 0,02 n.d. 

Σ mono 32,20 ± 1,45 34,20 ± 1,35 33,81 ± 1,19 35,00 ± 1,20 35,79 ± 0,52 
C18:2n6c 8,60 ± 0,58 10,55 ± 1,31 8,85 ± 0,33 8,75 ± 0,26 9,55 ± 0,57 

C18:3n6 0,46 ± 0,01 0,33 ± 0,02 0,43 ± 0,03 0,31 ± 0,03 0,33 ± 0,04 

C18:4n6 0,30 ± 0,03 0,36 ± 0,05 0,39 ± 0,04 0,42 ± 0,03 0,43 ± 0,06 

C20:2n6 0,73 ± 0,04 1,25 ± 0,09 0,97 ± 0,09 1,44 ± 0,22 1,29 ± 0,19 

C20:3n6 0,68 ± 0,02 1,07 ± 0,11 1,04 ± 0,12 1,23 ± 0,15 1,06 ± 0,10 
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C20:4n6 3,09 ± 0,22 3,60 ± 0,29 4,20 ± 0,44 4,29 ± 0,48 3,64 ± 0,34 

C22:2n6 n.d. n.d. 0,20 0,33 n.d. 

C22:4n6 0,63 ± 0,05 1,07 ± 0,11 0,87 ± 0,14 2,14 ± 0,58 1,47 ± 0,30 

C22:5n6 0,74 ± 0,09 1,01 ± 0,13 0,79 ± 0,13 1,76 ± 0,48 1,27 ± 0,24 

Σ PUFAn6 15,20 ± 0,46 19,30 ± 1,23 17,73 ± 0,77 20,66 ± 1,92 19,04 ± 1,51 
C18:3n3 4,90 ± 0,58 6,14 ± 1,63 3,83 ± 0,36 3,23 ± 0,36 3,98 ± 0,54 

C18:4n3 0,32 n.d. 0,30 ± 0,03 n.d. n.d. 

C20:3n3 0,43 ± 0,03 0,76 ± 0,16 0,40 ± 0,07 0,57 ± 0,08 0,61 ± 0,13 

C20:4n3 0,31 ± 0,02 0,47 ± 0,11 0,35 ± 0,06 0,36 ± 0,04 0,35 ± 0,04 

C20:5n3 0,66 ± 0,04 0,88 ± 0,11 0,97 ± 0,11 0,79 ± 10 0,85 ± 0,26 

C22:5n3 0,70 ± 0,03 1,15 ± 0,19 0,83 ± 0,07 1,78 ± 0,43 1,32 ± 0,24 

C22:6n3 1,86 ± 0,19 2,41 ± 0,41 1,35 ± 0,24 3,05 ± 0,80 2,42 ± 0,57 

Σ PUFAn3 9,18 ± 0,47 11,80 ± 2,33 8,02 ± 0,44 9,78 ± 1,38 9,53 ± 1,54 
C16:2 0,87 ± 0,04 0,94 ± 0,29 1,25 ± 0,09 1,06 ± 0,16 0,96 ± 0,14 

 

 

Tabela 23: Perfil dos ácidos graxos do tecido adiposo cavitário em machos de 

Arapaima gigas do grupo 1 (Poucos espermatozóides no lúmen) e grupo 2 

(Muitos espermatozóides no lúmen) (Média ± Erro Padrão). 

 

Ácido Graxo Grupo 1 Grupo 2 

C14:0 1,42 ± 0,31 2,08 ± 0,30 

C15:0 0,83 ± 0,15 1,01 ± 0,10 

plasm16:0 n.d. 0,51 ± 0,07 

C16:0 17,56 ± 1,59 17,41 ± 1,68 

C17:0 1,52 ± 0,11 1,65 ± 0,12 

plasm18:0 n.d. 0,58 

C18:0 11,29 ± 0,62 12,02 ± 0,97 

C20:0 0,72 ± 0,06 0,79 ± 0,08 

C21:0 0,32 ± 0,04 0,34 ± 0,03 

C22:0 0,51 ± 0,08 0,52 ± 0,09 

C23:0 0,32 ± 0,04 0,44 ± 0,06 

C24:0 0,40 ± 0,08 0,61 ± 0,11 
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Σ saturado 34,09 ± 2,28 37,97 ± 2,46 
C14:1 0,63 ± 0,11 0,84 ± 0,09 

C15:1 0,28 ± 0,02 0,36 ± 0,02 

C16:1 4,22 ± 0,67 5,90 ± 0,98 

C17:1 0,83 ± 0,11 0,83 ± 0,09 

C18:1n11 20,49 ± 0,72 20,38 ± 1,09 

C18:1n9 3,41 ± 0,24 3,51 ± 0,20 

C20:1n11 1,29 ± 0,32 1,47 ± 0,18 

C20:1n9 1,38 ± 0,17 1,42 ± 0,20 

C22:1n9 0,25 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

Σ mono 32,80 ± 0,57 34,97 ± 1,82 
C18:2n6c 10,15 ± 0,53 8,74 ± 0,35 

C18:3n6 0,36 ± 0,03 0,33 ± 0,02 

C18:4n6 0,35 ± 0,02 0,36 ± 0,02 

C20:2n6 1,27 ± 0,16 1,09 ± 0,08 

C20:3n6 1,20 ± 0,15 1,07 ± 0,08 

C20:4n6 4,12 ± 0,45 3,94 ± 0,21 

C22:2n6 0,23 0,27 ± 0,02 

C22:4n6 1,33 ± 0,23 1,52 ± 0,25 

C22:5n6 1,28 ± 0,20 1,43 ± 0,22 

Σ PUFAn6 20,30 ± 1,23 18,75 ± 0,92 
C18:3n3 5,49 ± 0,52 3,67 ± 0,32 

C18:4n3 0,27 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

C20:3n3 0,75 ± 0,11 0,50 ± 0,06 

C20:4n3 0,48 ± 0,06 0,35 ± 0,03 

C20:5n3 1,04 ± 0,14 0,87 ± 0,07 

C22:5n3 1,43 ± 0,26 1,45 ± 0,23 

C22:6n3 2,90 ± 0,45 2,59 ± 0,39 

Σ PUFAn3 12,30 ± 1,21 9,67 ± 0,75 
C16:2 0,83 ± 0,07 1,30 ± 0,28 
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Tabela 24: Esteróides sexuais plasmáticos em fêmeas de Arapaima gigas nos 

diferentes estádios do ciclo reprodutivo. (Média ± Erro Padrão). 

FÊMEAS 17β-Estradiol Testosterona 11ceto-T 17α-OHP 

 (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) 

Imaturo 153,59 ± 4,75 ab 548,45 ± 107,75 6,38 ± 0,67 432,50 ± 59,11 a 

Repouso 139,14 ± 44,33 b 457,80 ± 81,20 9,16 ± 4,14 140,83 ± 30,70 c 

Maturação 223,77 ± 37,72 a 1126,4 ±263,08a 18,60 ± 5,69 286,00 ± 11,81 b 

Maduro 85,82 ± 13,07 bc 539,50 ± 108,54 71,54 ± 23,36 a 65,75 ± 7,36 c 

Regressão 31,03 ± 5,39 c 194,23 ± 52,14 b 24,40 ± 5,94 46,68 ± 15,40 d 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
 
 
 
Tabela 25: Esteróides sexuais plasmáticos em machos de Arapaima gigas nos 

grupos 1 e 2. (Média ± Erro Padrão). 

MACHOS 17β-Estradiol Testosterona 11ceto-T 17α-OHP 

 (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) 

Grupo 1 34,92 ± 8,26 a 1495,37 ± 202,8 164,73 ± 36,47 301,38 ± 75,23 

Grupo 2 8,99 ± 2,17 926,05 ± 197,30 145,06 ± 35,35 339,94 ± 53,68 

ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
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Tabela 26: Esteróides sexuais do líquido encefálico em fêmeas e machos de 

Arapaima gigas. (Média ± Erro Padrão). 

FÊMEAS 17β-Estradiol Testosterona 17α-OHP 

 (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) 

Imaturo 199,09 ± 18,74 a 142,95 ± 59,55 281,83 ± 62,96 
Repouso 30,51 ± 22,26 48,80 199,75 ± 27,75 

Maturação 122,23 ± 28,04 236,45 ± 68,38 303,67 ± 62,15 

Maduro 11,86 ± 3,01 69,50 ± 20,21 153,50 ± 44,31 

Regressão 6,19 ±1,07 b 413,10 ± 151,73 170,30 ± 14,47 

MACHOS 17β-Estradiol Testosterona 17α-OHP 

 (pg/ml) (pg/ml) (pg/ml) 

Grupo 1  15,78 ± 4,95 216,79 ± 78,33 282,86 ± 47,26 

Grupo 2  63,08 ± 18,18 406,45 ± 83,56 257,21 ± 41,52 
ab Letras diferentes representam diferenças estatísticas significativas entre os estádios 
de maturação 
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FIGURAS 
 

 

 

1a 

1b 

Figura 1: a) Arapaima gigas coletado em seu ambiente natural. Ilha Mexiana – 

PA; b) Ilha Mexiana, localizada no Arquipélago de Marajó no estado do Pará. 

2.03 m1a 
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Figura 2: a) Ponto de coleta; Canal Taboca – Ilha Mexiana/PA; b) Ponto de coleta; 

Canal João Ferreira – Ilha Mexiana; c) Coleta de A. gigas com rede de arrasto no 

canal João Ferreira; d) Local onde os peixes eram conduzidos para coleta do 

material. 

2c 2d 

2a 2b 
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3a 3b 

3c 3d 

3e 3f 

Figura 3: a) Localização do ovário de A. gigas dentro da cavidade celomática. 

Somente o ovário esquerdo desenvolvido; b) Ovário de A. gigas imaturo; c) Ovário 

de A. gigas em repouso; d) Ovário de A. gigas em maturação; e) Ovário de A. 

gigas maduro; f) Ovário de A. gigas em regressão. 
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Figura 4: a) Seta indicando ninho de oogônias; b) Oócitos perinucleolares em vários 

estádios de desenvolvimento (setas); c) Oócito cortical-alveolar (seta); d) Oócito 

vitelogênico (seta). Fig. b,c,d: Barra = 100 μm; a: Barra = 10 μm. 
 

4b 4a 

4c 4d 
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Figura 5: a) Camadas foliculares (setas); b) Oócito cortical alveolar com núcleo 

periférico (seta); c) Oócitos atrésicos (setas); d) Folículo pós-ovulatório (seta). 

Figs b, c, d: Barra = 100 μm; a: Barra = 10 μm. 

5c 5d 

5b 5a 
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Figura 6: a) Testículo de A. gigas (seta) envolto por tecido adiposo (asterisco); b) 
Túbulo seminífero contendo células da linhagem germinativa (seta); c) Lúmen do 

testículo dos animais do grupo 1 contendo poucos espermatozóides (setas) d) 
Lúmen do testículo dos animais do grupo 2 contendo muitos espermatozóides 

(seta). Figs. c, d: Barra = 100 μm; b: Barra = 30 μm. 

6d 6c 

*

6b 6a 
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Figura 7: a) Média mensal da temperatura da água (ºC) da região do 

Marajó do ano de 2008. b) Média mensal da precipitação pluviométrica da 

região do Marajó do ano de 2008. 
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Figura 8: a) Índice Gonadossomático (%) em fêmeas de A. gigas ao 

longo do ciclo reprodutivo; b) Índice Gonadossomático (%) em machos 

de A. gigas nos grupos 1 e 2. 
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Razão 11ceto-T/17β -estradiol em fêmeas
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Figura 9: a) Razão 11ceto-T/17β-estradiol em fêmeas de A. gigas. Abaixo de 

2,5 (linha vermelha) os animais são fêmeas; b) Razão 11ceto-T/17β-estradiol 

em machos de A, gigas. Os animais que não entraram na razão (em círculo) 

estavam abaixo de 2,5 (linha vermelha).  
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ANEXO 
 
1 – Protocolo de Análises dos Esteróides Gonadais (17α-

hidroxiprogesterona, 17β-estradiol, testosterona e 11ceto-testosterona). 

 

1.1 – Protocolo de Análise para 17β-estradiol. 

 

Para análise do hormônio estradiol, utilizou-se para quantificar esse 

hormônio no plasma dos animais, o “kit” comercial para Estradiol EIA 

(INTERKIT), através de Elisamunoensaio, este “kit” contém: 

⇒ 6 padrões para Estradiol; 

⇒ 2 controles para Estradiol; 

⇒ Anticorpo anti-estradiol de coelho; 

⇒ Conjugado de Biotina Estradiol; 

⇒ Solução Cromógena de Tetrametilbenzidina (TMB); 

⇒ Solução de interrupção (STOP); 

⇒ Placa contendo 12 tiras com 8 poços cada, totalizando 96 poços.  

 

As amostras foram descongeladas até atingir temperatura ambiente e 

homogeneizadas para o início do procedimento da análise. 

O suporte com as tiras foi marcado para posterior identificação das 

amostras, colocando nas primeiras cavidades, 25µl dos 6 padrões fornecidos 

pelo kit (0; 10; 30; 100; 300 e 1000 pg/ml). Em seguida, 25µl do controle 1 e 2 e 

das amostras foram colocados nos poços seguintes. Essa análise foi feita em 

duplicata para os padrões, para os controles e para as amostras.  

Foi adicionado 100µl da solução de Conjugado de Biotina em cada 

poço das amostras e reagentes (padrões e controle). 

Foi adicionado 50µl de antisoro em cada poço, agitando a placa 

levemente por 5 segundos. Posteriormente, a placa foi colocada no agitador, 

onde ficou por 90 minutos na velocidade de 170rpm. Depois de agitado, 

desprezou-se o conteúdo da placa, lavando cada poço com 300µl de água 

destilada. A lavagem foi realizada 5 vezes em cada poço. 
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Foi adicionado 100µl de Solução Cromógena TMB (solução de 

coloração da reação) em todos os poços e colocada no agitador novamente por 

10 minutos. A placa foi coberta com papel alumínio antes de ser colocada no 

agitador, para que a luz e o oxigênio não interferissem na reação. 

Após todo esse procedimento, foi adicionado 100µl de solução STOP 

(solução de interrupção da reação, de composição ácida) em cada poço, 

esperando-se por aproximadamente 15 segundos para a leitura final e 

conseqüentemente para obtenção dos resultados. 

As amostras, os controles e os padrões foram lidos em uma leitora de 

microplaca de Elisa (Tecan – Sunrise) a um comprimento de onda de 450nm. 

 

1.2 – Protocolo de Análise para Testosterona. 
 

Para análise do hormônio testosterona, utilizou-se para quantificar esse 

hormônio no plasma dos animais, o “kit” comercial para Testosterona 

(INTERKIT), através de Elisamunoensaio, este “kit” contém: 

 

⇒ 6 padrões para Testosterona; 

⇒ 2 controles para Testosterona; 

⇒ Conjugado de Biotina Testosterona; 

⇒ Reagente anti-testosterona de coelho; 

⇒ Solução Cromógena de Tetrametilbenzidina (TMB); 

⇒ Solução de interrupção (STOP); 

⇒ Placa contendo 12 tiras com 8 poços cada, totalizando 96 poços.  

 

O procedimento do ensaio foi o mesmo realizado no item 1.1 (Protocolo 

de análise de Estradiol). Os valores dos padrões do kit para testosterona são 

de 0; 0.1; 0.5; 2; 6 e 18 ng/ml. As amostras, os controles e os padrões foram 

lidos também em uma leitora de microplaca de Elisa (Tecan – Sunrise) a um 

comprimento de onda de 450nm. 

 

1.3 – Protocolo de Análise para 17α-hidroxiprogesterona. 
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Para análise do hormônio 17α-hidroxiprogesterona, utilizou-se para 

quantificar esse hormônio no plasma dos animais, o “kit” comercial para 17α-

hidroxiprogesterona (INTERKIT), através de Elisamunoensaio, este “kit” 

contém: 

 

⇒ 6 padrões para 17α-hidroxiprogesterona; 

⇒ Calibrador zero; 

⇒ Conjugado Enzimático Peroxidase17α-hidroxiprogesterona; 

⇒ Solução de lavagem; 

⇒ Solução Cromógena de Tetrametilbenzidina (TMB); 

⇒ Solução de interrupção (STOP); 

⇒ Placa contendo 12 tiras com 8 poços cada, nas quais são colocadas 

as amostras, totalizando 96 poços. 

 

As amostras foram descongeladas até atingir temperatura ambiente e 

homogeneizadas para o início do procedimento da análise. 

O suporte com as tiras foi marcado para posterior identificação das 

amostras, colocando nas primeiras cavidades, 25µl dos 6 padrões fornecidos 

pelo kit (0.15; 0.5; 1.5; 3; 7.5 e 20 ng/ml). Em seguida, 25µl do controle 1 e 2 e 

das amostras foram colocados nos poços seguintes. Essa análise foi feita em 

duplicata para os padrões, para os controles e para as amostras.  

Foi adicionado 200µl da solução de Conjugado Enzimático em cada 

poço das amostras e reagentes (padrões e controle). Posteriormente, a placa 

foi colocada no agitador, onde ficou por 60 minutos na velocidade de 170rpm. 

Depois de agitado, desprezou-se o conteúdo da placa, lavando cada poço com 

300µl de solução de lavagem. A lavagem foi realizada 5 vezes em cada poço. 

Foi adicionado 200µl de Solução Cromógena TMB (solução de 

coloração da reação) em todos os poços e colocada no agitador novamente por 

30 minutos. A placa foi coberta com papel alumínio antes de ser colocada no 

agitador, para que a luz e o oxigênio não interferissem na reação. 

Após todo esse procedimento, foi adicionado 100µl de solução STOP 

(solução de interrupção da reação, de composição ácida) em cada poço, 
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esperando-se por aproximadamente 15 segundos para a leitura final e 

conseqüentemente para obtenção dos resultados. 

As amostras, os controles e os padrões foram lidos em uma leitora de 

microplaca de Elisa (Tecan – Sunrise) a um comprimento de onda de 450nm. 

 

1.4 – Protocolo de Análise para 11ceto-Testosterona. 
 

Para análise do hormônio 11ceto-Testosterona, utilizou-se “kit” 

comercial para 11ceto-Testosterona (EIA 582751 – Cayman Chemical 

Company, INC), através de Elisamunoensaio. Este “kit” contém: 

 

⇒ 01 padrão para 11ceto-Testosterona (10ng/ml); 

⇒ 01 AChE Tracer para 11ceto-Testosterona; 

⇒ 01 Antisoro para 11ceto-Testosterona; 

⇒ 01 Buffer Concentrado de 11ceto-Testosterona; 

⇒ 01 Corante Tracer Dye; 

⇒ 01 corante antisoro Dye; 

⇒ 01 Reagente Ellman’s; 

⇒ 01 Corante Tween 20;  

⇒ Solução de lavagem; 

⇒ Placa contendo 12 tiras com 8 poços cada, nas quais são colocadas 

as amostras, totalizando 96 poços. 

  

1.4.1. Preparação dos Reagentes 
 
Buffer Concentrado de 11ceto-Testosterona 
  Adicionar 10ml de Buffer em 90ml de água deionizada. Estocar a 4°C 

por até dois meses. 

 

Solução de Lavagem 
Diluir 5ml da solução de lavagem em um volume total de 2L de água 

deionizada adicionando 1ml de Tween 20. O Tween 20 é um material viscoso e 

o volume desejado deve ser coletado com uma seringa. 
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Reagente Ellman’s 
Reconstituir o frasco do reagente Ellman’s em 20ml de água deionizada. 

A preparação deste reagente deverá ser feita somente na hora do ensaio, no 

momento de adicionar esse reagente na placa de Elisa. 

 

Diluição do Padrão 
Preparar uma solução mãe com 100ul do padrão de 11ceto-

Testosterona com 900ul de água deionizada. A solução mãe pode ser estocada 

a 4°C e estará estável por duas semanas. Numere oito tubos de ensaio. 

No tubo 01, coloque 900ul de Buffer adicionando 100ul da solução 

padrão mãe, totalizando assim um volume de 1ml. No tubo 2, coloque 500ul de 

Buffer e transfira 500ul do tubo 01 para o tubo 02. No tubo 03, coloque 500ul 

de Buffer e transfira 500ul do tubo 02 para o tubo 03. Repita essa operação até 

o tubo 08. Ao final, as concentrações dos tubos serão: 100pg/ml (tubo 01); 50 

pg/ml (tubo 02); 25 pg/ml (tubo 03); 12,5 pg/ml (tubo 04); 6,25 pg/ml (tubo 05); 

3,13 pg/ml (tubo 06); 1,56 pg/ml (tubo 07) e 0,78 pg/ml (tubo 08) de 11ceto-

Testosterona. 

 

Ache Tracer de 11ceto-Testosterona 
Reconstituir o AchE tracer em 6ml de Buffer e adicionar 60ul do corante 

Tracer Dye para facilitar a visualização das tiras. 

 

Antisoro de 11ceto-Testosterona 
Reconstituir o antisoro para 11ceto-Testosterona em 6ml de Buffer e 

adicionar 60ul de corante Antisoro Dye para facilitar a visualização das tiras. 

 

1.4.2. Procedimento 
As amostras foram descongeladas até atingir temperatura ambiente e 

homogeneizadas para o início do procedimento da análise. 

O suporte com as tiras foi marcado para posterior identificação das 

amostras, colocando nas primeiras cavidades, 50µl dos 08 padrões 

previamente preparado (100; 50; 25; 12,5; 6,25: 3,13; 1,56; 0,78 pg/ml) e 50ul 
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de amostra no restante das cavidades. Essa análise foi feita em duplicata para 

os padrões e para as amostras. 

Foi adicionado 50µl de AchE Tracer e 50ul de antisoro em todas as 

cavidades e incubado por 2 horas a temperatura ambiente. Após a incubação, 

a placa foi lavada, desprezando-se o conteúdo da placa, e adicionando 300µl 

de solução de lavagem em cada cavidade. A lavagem foi realizada 5 vezes em 

cada poço. 

Após a lavagem, foi adicionado 200ul da solução Ellman’s em todas as 

cavidades. Essa solução deve ser preparada neste momento. 

A placa foi coberta com papel alumínio e incubado por 60~90 minutos. 

Ler em leitora de microplaca de Elisa a um comprimento de onda de 450nm. 

 

2 - Análises de substratos metabólicos (lipídios totais e proteínas totais) 
 

2.1 - Lipídios Totais 
 

Foram determinados através do método de Frings et al. (1972) os 

lipídios totais do plasma, que são dosados diretamente, não necessitando de 

prévia extração, como ocorre com outros tecidos. Para os tecidos que 

necessitam de prévia extração, foi utilizado o método de Folch et al (1957) 

adaptada por Parrish (1999) para amostras de organismos aquáticos. Para 

fígado, músculo branco e gônadas, 100mg de tecido foram pesados em 

balança de precisão, com sensibilidade para 0,0001g. Já para músculo 

vermelho, foram pesados 50 mg de tecido na mesma balança. 

 Em seguida foi adicionado 2 ml de solução de clorofórmio:metanol (2:1) 

e 0,5 ml de água, e as amostras foram homogeneizadas em microprocessador 

Sentry ™ modelo Tempest I.Q.2, a 25.000 rpm, por 45 segundos. Após a 

homogeneização, as amostras foram transferidas para tubos de ensaio com 

tampa de teflon, e os frascos utilizados na extração foram lavados com mais 1 

ml de clorofórmio, para evitar perda de lipídios que ficariam retidos nas paredes 

do frasco. Os tubos com tampa de teflon contendo as amostras 

homogeneizadas foram centrifugados a 3.000 rpm por 5 minutos. Após a 

centrifugação, a camada orgânica (inferior) foi removida através da técnica das 

2 pipetas. Esta técnica consiste em colocar uma pipeta Pasteur longa dentro de 
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outra curta. Com esta pipeta curta, a camada inferior é retirada e transferida 

para outro frasco. A pipeta curta foi lavada com clorofórmio, e o processo foi 

repetido por 3 vezes, para extração total dos lipídios teciduais. Os extratos 

finais foram transferidos para frascos menores, e as amostras foram 

evaporadas em estufa por 12 horas a 55ºC. Após a evaporação, as amostras 

foram re-suspendidas em 1 ml de clorofórmio e agitadas em Vórtex por 30 

segundos, para re-suspensão completa e posterior dosagem. 

Para a determinação dos lipídios totais foram pipetados 20ul de plasma 

ou do extrato já re-suspendido obtido do método de Folch, e no caso das 

amostras de músculo branco, foi pipetado 100ul, que foram acrescentados a 

um tubo de ensaio e adicionados de 200 ul de ácido sulfúrico concentrado. Os 

tubos foram levados a um banho fervente por 10 minutos e em seguida, 

adicionado 5 ml do reagente de fosfovanilina (vanilina + ácido fosfórico + H2O 

destilada). Os tubos foram novamente levados para banho, agora a 370C, por 

15 minutos e em seguida foi realizada a leitura da absorbância em 

espectrofotômetro, a 540nm. A quantidade de lipídios totais foi calculada contra 

uma curva padrão de óleo de fígado de bacalhau (Cod liver oil fatty acid methyl 

esters, SIGMA). 

 

2.2 - Proteínas totais 
 

A concentração de proteínas totais no plasma foi determinada pelo 

método de Lowry et al., (1951). O teor protéico dos tecidos foi determinado pela 

mesma metodologia, após precipitação e solubilização das proteínas totais 

segundo metodologia de Milligan & Girard (1993). Na determinação de 

proteínas totais, o plasma foi inicialmente diluído (fator de diluição a ser 

determinado em experimentos piloto) com água destilada. Em tubos de ensaio 

foi adicionada mistura reativa (tartarato de sódio e potássio + sulfato de cobre + 

carbonato de sódio em hidróxido de sódio). Após 10 minutos, foi adicionado o 

reativo de Folin-Ciocalteau diluído (1:1) e após 30 minutos a absorbância foi 

lida em espectrofotômetro em um comprimento de onda de 660nm, contra uma 

curva padrão de albumina sérica bovina (serum bovine albumine, Sigma). 
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