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RESUMO: Neste trabalho foi revisada a idade de 35 espécies de peixes marinhos da região costeira do Brasil. Um total de 42 
artigos foi utilizado, sendo os dados categorizados de acordo com a década de publicação, par de otólitos usados para 
estimar a idade, métodos de validação, causas da formação do anel etário e a idade dos peixes. Os resultados mostram um 
aumento em número de estudos realizados em relação a idade e crescimento dos peixes marinhos. O par de otólito sagittae foi 
o mais utilizado para estudos de estimação de idade. Em geral, as marcas de crescimento nos otólitos foram relacionadas com a 
atividade reprodutiva dos peixes e a temperatura. Foram encontrados de 1 a 76 anéis (média=16) nos peixes marinhos do 
Brasil. Podemos concluir com essa revisão que é possível estimar a idade de peixes que habitam ambientes marinhos tropicais 
através de otólitos. É de fundamental importância para os estudos biológicos básicos que fornecem subsídios para tomadas de 
medidas na gestão e conservação dos estoques naturais de peixes.

Palavras-chave: anéis de crescimento, crescimento, sagittae, região costeira brasileira, recursos pesqueiros.

ABSTRACT: This work reviewed the age estimation of 35 species of marine fish from the Brazilian coastal region. A total of 42 
scientific articles were used, and the data were categorized according to the decade when they were published, pair of otoliths used 
to estimate age, validation of the methods employed, causes of formation of age rings and age of fish. The results showed an 
increase in the studies of age and growth of marine fish. Sagitta otolith was the most used in aging studies. In general, aging was 
related to reproductive activity of the fish and temperature. From 1 to 76 rings (mean=16) were encountered in Brazilian marine fish. 
It could be concluded that it is feasible to utilize otoliths to determine age of fish of coastal tropical environments.  It is very important 
for basic biological studies which could provide information to evaluate the fishery stocks and for conservation of marine fish.

Keywords: age rings, growth, sagittae, brazilian coastal region, fishery resources.

Review of studies on age estimation using otoliths of marine fish in Brazil

1.Introdução
Diversas informações fundamentais para a 

administração pesqueira e proteção das espécies 
podem ser obtidas a partir da análise de otólitos de 
peixes (BEGG et al., 2005; GREEN et al., 2009). 
Otólitos (estruturas cristalinas pares que se econtram na 
cavidade craniana), crescem durante toda a vida dos 
peixes e atuam como um registro permanente da 
história de vida (PONTUAL et al., 2002; BEGG et al. 
2005). Assim, informações biológicas como 
longevidade, idade da primeira maturação e taxas de 
crescimento dos peixes são obtidos a partir de dados 
da análise de incrementos em otólitos (SPONAUGLE, 
2010).

A determinação da idade através da contagem de 
anéis em otólitos é bem conhecida para peixes de 
regiões temperadas (RICKER, 1975), onde flutuações 
ambientais entre o verão e o inverno são bem nítidas. 
Nas regiões tropicais não foi possível estimar a idade 
dos peixes de forma confiável através da análise de 
otólitos (PANELLA, 1980; MUNRO, 1983; LONGHURST; 
PAULY, 1987). Mais tarde, muitos trabalhos utilizaram a 

metodologia da contagem dos anéis em otólitos e 
determinaram a idade dos peixes em ambiente 
tropicais (FOWLER, 1990; CALDOW; WELLINGTON, 
2003; GRANDCOURT et al., 2006;  LIN; TZENG, 2009, 
SHAMSAN; ANSARI, 2010). Nas últimas décadas, 
várias pesquisas têm demonstrado variações climáticas 
sazonais nos ambientes tropicais. Sendo assim, foi 
possível a determinação de idade através de otólitos 
dos peixes que habitam estas regiões (MORALES-NIN; 
PANFILI, 2005).

A atividade pesqueira no mundo vem sofrendo 
devido à pesca não regulamentada que causa a 
diminuição dos estoques naturais de peixes, 
prejudicando a sustentabilidade da pesca mundial 
(PITCHER; HART, 1982; GREEN et al., 2009). A pesca 
marítima do Brasil também vem enfrentando uma crise 
de sobrepesca que resulta na diminuição dos recursos 
pesqueiros (DIAS-NETO, 2010; OLIVEIRA et al., 2013). 
Com a situação de sobrepesca em ambientes tropicais 
criou um interesse crescente dos estudos biológicos 
sobre os estoques naturais de peixes.
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O número das pesquisas biológicas vem aumentando 
que fornecem subsídios para o manejo e gestão 
pesqueira (MURUA et al., 2003; MORALES-NIN; 
PANFILI, 2005). Diante dessa situação, tem havido uma 
preocupação no Brasil sobre o uso da idade e 
crescimento dos peixes para avaliar os estoques 
pesqueiros.

Considerando a importância da estimação da idade 
de peixes tropicais para a gestão pesqueira dos 
estoques naturais que estão ameaçados, o objetivo 
desta revisão é mostrar a utilização de otólitos na 
determinação da idade em peixes marinhos tropicais, 
respondendo as seguintes questões: Quais são os 
otólitos indicados para contagem de anéis em peixes 
marinhos tropicais? Quais são os métodos utilizados 
para determinar a período de formação dos anéis de 
crescimento? Quais são as causas da formação de 
marcas de crescimento dos peixes marinhos? 

2.Métodos
O levantamento das informações sobre a 

determinação de idade de peixes marinhos do Brasil 
através de otólitos foi obtido por meio de pesquisa com 
metodologia investigativa de caráter bibliográfico. A 
pesquisa bibliográfica permitiu a compilação de 42 
artigos publicados durante o período de 1951 a 2014. 
Estes trabalhos englobaram 35 espécies de peixes 
marinhos distribuídos ao longo do litoral brasileiro. Os 
dados foram categorizados de acordo com a década 
de publicação, par de otólitos usados para estimar a 
idade, métodos de validação, causas da formação do 
anel etário e a idade dos peixes.

3. Resultados e Discussão

Décadas das publicações
Os estudos de idade e crescimento de peixes 

marinhos no Brasil revisados apresenta seu início a 
partir da década de 50 com o trabalho sobre a espécie 
Macrodon ancylodon na costa sul do Brasil (LARA, 1951). 
A pesquisa sobre os recursos pesqueiros no Brasil vem 
sendo realizada desde a década de 50 sobre as 
principais espécies explotadas (CASTELLO; 
HAIMOVICI, 1991). Nesse período, houve uma 
preocupação no Brasil sobre o uso da idade e estudos 
de crescimento para avaliar os estoques pesqueiros. Na 
década de 70 foi observada a necessidade de 
medidas adequadas de ordenamento do setor 
pesqueiro, visando à utilização racional dos recursos 
que o Brasil possuía, não importando se eles fossem 
imensos ou escassos (VAZZOLLER, 1975). A partir desse 
momento foram desenvolvidas pesquisas sobre a idade 
e crescimento dos peixes marinhos tropicais, uma vez 
que a estimação da idade dos peixes é fundamental 
para uma gestão eficaz, além de ser usado para 
estimar os dados de idade de crescimento são usados 
regularmente para avaliar peixe dinâmico 
populacional (crescimento, mortalidade e recrutamento) 

e estoque (ISELY; GRABOWSKI, 2007). Das 42 
publicações revisadas, na década de 2000 verificou-se 
maior número de estudos de idade e crescimento de 
peixes marinhos do Brasil (50%) (Figura 1). Esse 
aumento do número destes estudos é possivelmente 
devido ao fato das prospecções realizadas pelo 
Programa REVIZEE do Brasil (Avaliação do Potencial 
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica 
Exclusiva).  O objetivo central do REVIZEE foi inventariar 
os recursos vivos da ZEE brasileira (Norte, Nordeste, 
Central e Sudeste-Sul), suas distribuições, abundância, 
dinâmica, potenciais sustentáveis e perspectivas de 
explotação, tem procurado suprir lacunas, garantir a 
obtenção, a sistematização e a divulgação das 
informações necessárias ao ordenamento das pescarias 
nacionais (CERGOLE et al., 2005). Durante o qual foram 
realizados vários trabalhos sobre a idade dos peixes 
utilizando otólitos (LESSA et al., 2004).

Otólitos para estimar a idade de peixes marinhos 
brasileiros

Otólitos são estruturas cristalinas pares localizadas 
no ouvido interno de todos os peixes ósseos, utilizados 
para recepção do som, manutenção do equilíbrio e 
processamento de sinais direcionais (POPPER et al. 
2005; POPPER; FAY, 2011; STURROCK et al., 2012). 
Existem 3 pares de otólitos que são chamados de 
sagitta, lapilli e asterisci e variam consideravelmente em 
tamanho. Analisando as publicações observamos que 
80% dos estudos utilizaram o otólito sagittae para os 
estudos de idade e crescimento de peixes marinhos do 
Atlântico Sul (Figura 2). O estudo da idade das espécies 
Netuma barba, Genidens genidens e Genidens barbus 
foram realizados contando os anéis de crescimento do 
otólito lappilli (REIS, 1986; OLIVEIRA; NOVELLI, 2005; 
VELASCO et al., 2007). Os pares de sagittae são mais 
frequentemente usados para estimar a idade dos 
peixes teleósteos, uma vez que eles são os maiores e os 
mais fáceis de extrair entre os três pares (DI BENEDITTO 
et al., 2001; MONTEIRO et al., 2005; GREEN et al., 
2009).

Figura 1. Frequência de publicações de artigos do Brasil sobre a 
estimação de idade de peixes marinhos durante 1950 a 2014.
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Selecionar o par de otólitos mais adequado para 
estimar a idade, bem como a técnica de preparação é 
específico da espécie e depende da qualidade de 
resolução e regularidade dos padrões macro-
microestruturais. Para o peixe voador, Hirundichthys 
affinis foram utilizados os três pares de otólitos. As 
análises registraram que o sagittae foi mais difícil de 
preparar em juvenis e adultos do que os outros dois 
otólitos; o asterici não estava presente nas larvas, sendo 
assim o lapilli foi selecionado como o otólito mais 
adequado para determinar a idade nessa espécie 
(OXENFORD et al., 1994). O otólito lapilli de H. affinis 
(Figura 3) apresenta anéis de crescimento úteis para a 
estimativa da idade dessa espécie.

Anéis de crescimento nos otólitos dos peixes marinhos 
brasileiros

Os estudos sobre idade e crescimento de peixes 
marinhos tropicais do Atlântico sul mostram que os 
otólitos apresentam marcas de crescimento que podem 
ser contadas para determinação da idade desses 
peixes. Estudos sobre a idade de Scomberomorus 
cavalla na região Nordeste mostra otólitos com anéis 
translúcidos ao redor do núcleo formados anualmente 
(NOMURA; RODRIGUES, 1967). Para a espécie 
Sardinella brasiliensis capturadas na região sul e sudeste 
brasileiro, os otólitos mostram a ocorrência de anéis de 
crescimento bem definidos, que se constituem em 
indicadores da idade indiv idual  (ROSSI-
WONGTSCHOWSKI et al., 1982). Os otólitos de 
Umbrina canosai capturado no sul do Brasil mostra que 

as zonas opacas e hialinas são claramente discerníveis 
mesmo em peixes idosos e sucessivos pares de zonas 
hialinas e opacas representam anos de vida dessa 
espécie (HAIMOVICI; REI, 1984). Nos otólitos de 
Cynoscion striatus capturados no sul do Brasil evidenciou-
se uma regularidade anual na deposição de uma zona 
translúcida e uma zona opaca sendo estabelecida a 
periodicidade anual na formação das zonas de 
crescimento (VIEIRA; HAIMOVICI, 1993). A idade da 
donzelinha, Stegastes fuscus foi determinada com 
sucesso utilizando otólitos, onde os autores registraram 
uma nitidez nos padrões observados e na 
periodicidade anual das zonas dos otólitos confirmando 
a viabilidade do uso de otólitos para peixes tropicais 
(SCHWAMBORN; FERREIRA, 2002). O estudo com o 
Lopholatilus villarii da região central do Brasil mostra que 
os otólitos revelaram um padrão facilmente 
reconhecível de zonas opacas e translúcidas alternadas 
sugerindo que as zonas translúcidas são formadas ao 
longo do ciclo anual (DAVID et al., 2005). Para Mugil 
liza capturada no sul-sudeste brasileiro os anéis opacos 
e translúcidos são formados anualmente sendo possível 
estimação da idade dessa espécie de peixe (GARBIN et 
al., 2014). O otólito H. affinis apresentou zonas de 
crescimento hialinas e opacas (Figura 4). A contagem de 
incrementos anuais em otólitos de peixes recifais 
tropicais tem sido utilizada como indicadores exatos e 
precisos de idade (FOWLER et al., 1995; CAPPO et al., 
2000; MEEKAN et al, 1999, 2001).  A contagem de 
anéis de crescimento para 40 espécies de peixes 
marinhos nos artigos revisados mostra que a idade 
variou de 1 a 76 anos. Foi registrada a idade máxima 
de 76 anos para os machos de Polyprion americanus 
(PERES; HAIMOVICI, 2004).

Figura 2. Frequência de publicações analisada por tipo de otólito 
utilizado na estimação da idade dos peixes.

Figura 3. (a) Par de otólito lapilli e (b) otólito lapilli inteiro 
apresentando marcas de crescimento (seta) do peixe voador 
Hirundichthys affinis capturado em Caiçara do Norte, RN. a: Escala 
= 250µm e b: Escala = 200µm.

Figura 4. Otólito lapilli de Hirundichthys affinis na primeira fase do 
processamento apresentando o aparecimento de zonas 
translúcidas e opacas ao redor da região central do otólito (setas). 
Escala = 5000µm.
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otólitos (MORALES-NIN; PANFILI, 2005). Foi observado 
para a enchova, Pomatomus saltatrix capturada na 
região costeira sul do Brasil que a marcação dos anéis 
ocorre no inverno e pode ser associada a queda da 
temperatura e ao desgaste energético com a migração 
e à reduzida atividade alimentar. A visualização dos 
anéis no início do verão ocorre em função da retomada 
do crescimento após desova (KRUG; HAIMOVICI, 
1989).

Estimação de Idades dos peixes
A Tabela 1 mostra as espécies de peixes marinhos 

que foram utilizadas para estimar a idade, o par de 

otólito utilizado para contagem de anéis de 
crescimento, a região em que os exemplares foram 
capturados e a idade estimada dos peixes marinhos dos 
artigos revisados. Alguns autores estimaram a idade 
dos juvenis que foram considerados incrementos diários. 
A maioria dos autores estimaram as idades com a 
contagem de incrementos anuais. Alguns autores 
consideraram indivíduos com 0 anos de idades, onde 
não havia o aparecimento de anéis anuais e outros 
houve o aparecimento de no mínimo um anel de 
crescimento anual. Na Tabela1 foi descrita a idade 
máxima estimada para machos e fêmeas das espécies 
revisadas.

Espécie  de peixes O tó lito   
Reg ião  de 
cap tu ra  

Idade estim ada  
(anos) A u to r 

   
M achos Fêm eas 

 Pe scada , M acrodon ancyodon  Sag ittae  Su l 8  9  LARA , 1951  

Pescada , M acrodon ancyodon  Sag ittae  Su l 8  9  YAM AG UTI; SAN TO S, 1965  

Pescada , Cynoscion le ia rdus Sag ittae  N ordeste 4  6  N O M URA , 1966  

Cava la , Scom beromus cava lla  Sag ittae  N ordeste 9  12  
N O M URA; RO DR IG UES , 
1967  

A riacó , Lutjanus synagris Sag ittae  N ordeste 6  6  ALEG R ÍA ; M EN EZES , 1970 

Cava la , Scom beromus cava lla  Sag ittae  N ordeste 6  6  X IM EN ES  e t a l., 1978  

Serra , Scom berom us macula tus Sag ittae  N ordeste 5  6  X IM EN ES , 1981  

Sard inha , Sard ine lla  b ra siliensis  Sag ittae  Sudeste 7  7  
RO SS I-W O N G TSCHO W SKI 
e t a l., 1982  

Sard inha , Sard ine lla  b ra siliensis  Sag ittae  Sudeste 7  7  VAZZO LER e t a l., 1982  

Castanha , Um brina  canosa i Sag ittae  Su l 22  22  HA IM O VIC I; RE IS , 1984  

Sea ca tfish , N etum a barba  Lap illi Su l 36  36  REIS , 1986  

Sard inha , Sard ine lla  b ra siliensis  Sag ittae  Sudeste 7  7  SACCARDO   e t a l., 1988  

Enchova , Pom atomus sa lta trix  Sag ittae  Su l 5  5  KRUG ; HA IM O VIC I, 1989  

Pescada o lhuda , Cynoscion stria tus Sag ittae  Su l 13  15  V IE IRA ; HA IM O VIC I, 1993  
Linguado branco , Para lich thys 
pa tagonicus Sag ittae  Su l 11  13  ARAÚJO ; HA IM O V IC I, 2000  

Abró tea , Urophycis c irra ta  Sag ittae  Su l  7  14  M ARTIN S ; HA IM O VIC I, 2000  

Donze linha , S tegastes fuscus Sag ittae  N ordeste 15  15  
SCHW AM BO RN ; FERREIRA , 
2002  

Abró tea , Urophycis b ra siliensis  Sag ittae  Sudeste  e  Su l 11  16  AN DRADE e t a l., 2004  

M ara luco s stehmani Sag ittae  Sudeste  e  Su l 220 d ias 220 d ias BELLUCCO  e t a l., 2004  

G ua iúba , Lutjanus chrysurus Sag ittae  N ordeste 17  17  D IEDH IO U e t a l., 2004  

Dentão , Lutanus jo cu Sag ittae  N ordeste 25  25  REZEN DE; FERREIRA , 2004  

Bata ta , Lopho la tilus v illa ri Sag ittae  Centra l 47  43  DAV ID  e t a l., 2005  

Cherne-pove iro , Po lyp rion am ericanus Sag ittae  Su l 76  62  PERES ; HA IM O VIC I, 2004  

Catuá , Cepha lopho lis fu lva  Sag ittae  Centra l le ste  19  19  LE ITE Jr e t a l., 2005  

C ioba , O cyurus chrysurus Sag ittae  Centra l le ste  19  19  LE ITE Jr e t a l., 2005  

Rea lito , Rhombop lites auro rubens Sag ittae  Centra l le ste  12  12  LE ITE Jr e t a l., 2005  

A riacó , Lutjanus synagris Sag ittae  Centra l le ste  17  17  LE ITE Jr e t a l., 2005  

Bagre , G enidens gen idens Lap illi 
Sudeste  do 
B rasil 5  5  O LIVEIRA ; N O VELLI, 2005  

Saram une te , Pseudupeneus m aculatus Sag ittae  N ordeste 5  5  SAN TAN A e t a l., 2006  

B iquara , Haem ulon p lum ierii Sag ittae  Centra l 25  29  ARAÚJO ; M ARTIN S , 2007  
Pescada o lhuda , Cynoscion 
gua tucupa  Sag ittae  Su l 18  18  M IRAN DA; HA IM O VIC I, 2007  

M erluza , M erluccius hubbsi Sag ittae  Sudeste  e  Su l 6  6  
VAZ-DO S-SAN TO S; RO SS I-
W O N G TSCHO W SKI, 2007  

Sard inha , O p isthonema og linum   Sag ittae  N ordeste 62 d ias 62 d ias LESSA  e t a l., 2008  

Corv ina , M icropogonia s furne iri Sag ittae  Labora tó rio  29 d ias 29 d ias ALBUQ UERQ UE e t a l., 2009  

Cava la , Scom beromus cava lla  Sag ittae  N ordeste   15  15  N Ó BREG A; LESSA , 2009a  

Serra , Scom berom us b ra siliensis Sag ittae  N ordeste  do  8  8  N Ó BREG A; LESSA , 2009b   

Ta inha , M ugil curem a  Sag ittae  N ordeste 11  11  SAN TAN A e t a l., 2009  
Pescad inha  am re la , M acrodon 
a tricauda  Sag ittae  Su l 7  7  

CARDO SO ; HA IM O VIC I 
(2011), 

Cherne , Ep inephelus n ivea tus Sag ittae  
Centra l-
Sudeste 58  58  CO STA  e t a l., 2011  

Dentão , Lutjanus jo cu  Sag ittae  N ordeste 29  29  PREV IERO  e t a l., 2011  
G aroupa-verdade ira , M ycteroperca  
m arg ina ta  Sag ittae  Su l 12  12  SEYBO TH  e t a l., 2011  

Ta inha , M ug il liza  Sag ittae  Su l-Sudeste 11  11  G ARB IN  e t a l., 2014  

 

Tabela 1. Espécies de peixes, otólito utilizado para contagem dos anéis de crescimento, o local da captura dos 
exemplares de peixes e a idade estimada dos peixes marinhos revisados.
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4.Conclusão
Na história da ciência pesqueira muitos autores 

questionaram a utilização de otólitos para determinar a 
idade de peixes tropicais (LONGHURST; PAULY, 1987). 
Contudo, os estudos revisados nesse trabalho sobre 
determinação de idade de peixes marinhos brasileiros 
mostram que a utilização de otólitos cada vez mais tem 
sido incorporada nas pesquisas biológicas de peixes 
tropicais, aumentando de 11 espécies até 1999, para 
29 espécies, no período de 2000 até 2014. É preciso 
mencionar que o principal ponto fraco refere-se à 
validação da idade estimada, uma vez que pode haver 
erros na determinação exata da idade (CAMPANA, 
2001). Vários fatores influenciam na formação e no 
crescimento dos incrementos dos otólitos e sua formação 
depende da espécie e dos fatores em que os indivíduos 
estão associados, como variação de temperatura anual 
(MORALES-NIN; PANFILI, 2005). Podemos concluir com 
essa revisão que é possível o uso de otólitos em estudos 
de estimativa de idade de peixes que habitam 
ambientes tropicais sendo de fundamental importância 
para os estudos biológicos básicos que são subsídios 
para tomadas de medidas na gestão e proteção dos 
estoques naturais de peixes.
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