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RESUMO
Exemplares de Cyphocharax voga (186

fêmeas: 150,7±40,0 g e 21,3 cm e 165 machos:
122,6±31,0 g e 20,6 cm de comprimento) foram
recogidos em quatro coletas de março a setembro.
A maioria das fêmeas encontrava-se entre os
estádios de maturação gonadal C e D e os machos
estavam liberando sêmen, demonstrando um nível
elevado de hormônios na hipófise. A hipófise
pesara (diferença significativa) 0,32±0,15 mg para
os machos e 0,41±0,12 mg para as fêmeas.

SUMMARY
In four captures from march to september, 186

females (150.7±40 g and 21.3 cm) and 165 males
(122.6±31 g and 20.6 cm lenght) of Cyphocharax
voga  were collected. The majority of  females was
between the C and D gonadal maturation stage,
and all males were liberating semen, showing a
high level of hypophyisis hormones. The hypophysis
of males weighed 0.32±0.15 mg, lesser than
(p<0.0001) that of females 0.41±0.12 mg.

INTRODUÇÃO

A indução hormonal é uma ferramenta
indispensável na piscicultura, possibi-

litando a manutenção de um fluxo contínuo
de larvas e alevinos de qualidade e em
quantidade. Segundo Baldisserotto (2002),
existem vários hormônios que atuam direta
ou indiretamente nas gônadas, possi-
bilitando o desenvolvimento gonadal. A
hipofisação consiste em utilizar hipófises
de espécies doadoras que tenham alcançado
o estádio de maturação gonadal, onde são
encontrados níveis mais elevados de
hormônios gonadotróficos.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a
técnica de extração e o rendimento da
hipófise da voga (Cyphocharax voga,
Curimatidae) espécie autóctone, que habita
uma ampla variedade de ecossistemas de
água doce, presente desde a bacia hidro-
gráfica do rio Paraguai e a do baixo Paraná,
até os ecossistemas hidrográficos dos rios
costeiros (Vari, 1988). No Rio Grande do Sul
esta espécie é encontrada em abundância
na Lagoa dos Patos conforme Garcia e Vieira
(2001) e Lagoa Emboaba (Hartz et al., 1994).

MATERIAL E MÉTODOS

No período de março a setembro de 2004
foram realizadas quatro coletas de exem-
plares de voga na barragem eclusa do canal
São Gonçalo no município de Capão do
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Leão, Brasil. Foram capturados 351 exem-
plares (186 fêmeas e 165 machos) utilizando
uma tarrafa de monofilamento com malha 2
cm entre nos.

Com o auxílio de um ictiômetro, uma fita
milimetrada e balança analítica, foram deter-
minados: peso (P), comprimento total (CT)
e padrão (CP), circunferência (CIRC), altura
(AL) e peso da gônada (PG) e o índice de
condição corporal (ICC= P/CT) (Vazzoler,
1996).

O estádio de maturação gonadal das
fêmeas, foi verificado pela relação gonado-
ssomática (RGS= PG/Px100) (Vazzoler, 1996).

A RGS média por estádio de maturação
das fêmeas relaciona o valor da RGS máxima
(da espécie) por estádio de maturação go-
nadal (Vazzoler e Agostinho, 1991). A
expressão RGSmedia/RGSmáx x 100 repre-
senta o quanto às gônadas dos indivíduos
apresenta-se maturas para essa espécie.

Esta percentagem é associada aos as-
pectos macroscópicos das gônadas em
relação ao estádio de maturação gonadal
nas mesmas descritas por Vazzoler (1996),
observando cor, vascularização, flacidez e
o volume das gônadas em relação à cavidade
abdominal (tabela I). Foram considerados
maturos, aqueles machos que ao ser feito
uma leve pressão no abdômen no sentido
céfalo-caudal expeliam algumas gotas de
sêmen. Pois segundo este mesmo autor,
calcula-se apenas o RGS das fêmeas devido
à variação do peso dos ovários serem muito
mais acentuado que os testículos.

As hipófises dos animais abatidos foram
extraídas com auxílio de tesoura, bisturi e
pinça. A técnica foi adaptada de Woyna-
rovich e Horváth (1983) e Tamassia, (1996).
As hipófises foram imersas em acetona PA
por três horas, para serem desidratadas (e
remoção do material lipídico); após, foram
lavadas com acetona e imersas novamente
em acetona por mais 1 hora. Ao término
deste período as hipófises já desidratadas
foram expostas à temperatura ambiente em
placas de Petri para secarem em temperatura
ambiente (29 ºC, por 30 minutos), depois
foram pesadas e armazenadas em frascos
plásticos de 10 ml.

Os parâmetros biométricos foram
analisados pela estatística descritiva. Para
avaliar o peso da hipófise foi utilizado o
teste de Wilcoxon, teste não paramétrico a
5% de probabilidade (SAS, 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores biométricos médios encon-
trados nos animais, estão expressos na
tabela II. As fêmeas apresentaram maiores
valores para CT, CP, P e CIRC, enquanto que
os machos apresentaram maiores valores
(não significativa, p>0,05) para a variável
ICC,  apresentando diferença significativa
(p= 0,0001) entre o peso das hipófises das
fêmeas e machos (tabela II).

Alguns autores têm utilizado outras
espécies de peixes, aves e mamíferos como
doadores de hipófise, mas não mensuram o
peso e o rendimento das mesmas. Entretan-
to Espinach et al. (1984) extraíram a hipófise
de curimbatá (Prochilodus platensis), onde
os indivíduos apresentavam um compri-
mento médio de 40 cm e a hipófise pesava em
torno de 1,67 mg.

Não foram encontradas diferenças mor-
fológicas entre sexo das vogas capturadas
que indica-se desenvolvimento secundário
reprodutivo.

O estádio de maturação gonadal das
fêmeas, expresso na percentagem que a RGS
média representa do valor da RGS máxima da

Tabela I. Relação gonadossomática asso-
ciada a maturação gonadal. (Gonado-somatic
ratio associated to gonadal maturation).

Estádio Amplitude Média

IMaturo (A) 1,54-7,77 3,28
Maturação (B) 5,72-35,11 15,51
Reprodução (C) 23,24-86,76 43,61
Esgotado (D) 2,72-21,29 7,36
Repouso (R) 1,54-9,65 3,75
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voga (tabela III), comparado aos valores
elaborados por Vazzoler e Agostinho, (1991)
associados ao estádio de maturação gona-
dal (Vazzoler, 1996) expressaram o real
estádio de maturação gonadal das fêmeas
de voga. O estádio de maturação gonadal
das fêmeas em relação ao mês em que foram
capturadas, a percentagem encontrada esta
descrita na figura 1.

 Enquanto Hartz e Barbieri (1994)
encontraram em média nos meses de março/
abril 10,0% dos exemplares fêmeas de voga
(Cyphocharax voga) no estádio B, 15,0%
no estádio C e 75,0% no estádio D, em maio/
junho encontraram 5 % no estádio B, 65,0%
no estádio C e 30% no estádio D. Conforme
pesquisa destes mesmos autores com a voga
(Cyphocharax voga) por um ano (julho/
agosto 1989 a setembro/outubro 1990),
também encontraram porcentagens diferen-
tes de um mesmo estádio nos mesmos meses
de coleta no ano seguinte. Nos meses de
julho/agosto de 1989, 53,2% dos exemplares
encontraram no estádio B e 46,8% no C. Já
em julho/agosto de 1990 apenas 10%
estavam no estádio B, e os estádios C e D

ambos apresentaram-se em 45% das fêmeas.
Durante os meses de setembro/outubro
exemplares apresentaram-se em 1989 com
uma percentagem de 35% no estádio B, 65%
no estádio C; e em 1990, 5% estavam no
estádio B, 10% no estádio C e 55% no estádio
D.

Acredita-se que a diferença tenha sido
certamente ocasionada pela influência dos
fatores ambientais das diferentes latitudes
em que os exemplares foram capturados,
Lagoa Emboaba-RS (29057'S - 50012'W) e
Barragem Eclusa São Gonçalo-RS (31040'S -
52010'W) como também pelo ano da coleta.

Segundo a classificação dos estádios de
maturação gonadal (Vazzoler, 1996) das
fêmeas capturadas, 6,4% encontravam-se
no estádio A; 3,7% no estádio B; 66,3% no
estádio C; e 23,6% no estádio D.

Considerando que esta espécie, segun-
do Hartz e Barbieri (1994), não possui
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Figura 1. Estádio de maturação gonadal
das vogas fêmeas por coleta. (Stadium of
maturation gonadal of the female for collection).

Tabela II. Biométria e peso das hipófises de
Cyphocharax voga (M±DP). (Biometrics and
weight of the hypophyses of Cyphocharax voga)
(M±SD)).

Variáveis Macho Fêmea

CT (cm) 20,2±1,0 21,3±1,4
CP (cm) 16,5±0,91 17,4±1,1
P (g) 122,6±31,0 150,7±40,0
Al (cm) 6,3±1,6 6,6±0,9
CIRC. (cm) 14,4±1,5 15,8±1,4
ICC 2,0±0,4 1,54±0,3
PG(g) - 9,6±7,8
HV (mg) 0,32±0,15b 0,41±0,12a

CT-(comprimento total); CP-(comprimento padrão);
P-(peso); Al-(altura); CIRC.-(Circunferência); PG-
(peso da gônada); ICC-(índice de condição corpo-
ral); HV-(peso da hipófise).
abLetras diferentes: diferença significativa (p<0,05).

Tabela III. Relação gonado-somática das
fêmeas por estádio de maturação gonadal
por coleta. (Gonado-somatic ratio of  females for
gonadal maturation stadium, for collection).

Estádio de maturaçào gonadal
A B C D

Mar - - 40,4±13,4 16,3±6,1
Jun - - 40,2±13,6 18,5±2,2
Jul 1,8±0,0 19,0±2,5 36,5±14,6 11,9±2,2
Set 4,6±2,2 15,5±0,0 37,0±14,9 18,5±2,2
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repouso gonadal e que conforme Woyna-
rovich e Horváth (1983), os períodos em que
os animais estão com maior concentração
de hormônios gonadotróficos na hipófise
são os períodos em que os reprodutores se
encontram nos estádios C (maturo) e D
(esgotado) logo após a maturação. Se forem
somados os valores percentuais dos
estádios C e D das 186 fêmeas capturadas,
das quais foram extraídas suas hipófises,
89,9% estariam com um nível elevado de
hormônios na hipófise.

A utilização desses exemplares na

indução de peixes não acarretara nenhum
problema ambiental, pois esses animais não
são pescados para consumo humano e já
esta sendo feitos estudos para cultivá-los
em cativeiro.

As vogas encontraram-se maturas du-
rante o período experimental de março a
setembro;  neste período obtem-se hipófises
aptas para indução de peixes. A hipófise da
fêmea é mais pesada que a do macho. A
espécie possui um grande potencial como
doadora de hipófises e a sua captura não
causará desequilibro ambiental.
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