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RESUMO 

A toninha é uma espécie de cetáceo pequena e endêmica de parte do litoral leste da 

América do Sul que vive em regiões costeiras de até 50 metros de profundidade e em 

grupos. Por conta de seu hábito costeiro, é muito suscetível à captura acidental. 

Estudos apontam que ela está num estado de alta vulnerabilidade, visto as altas taxas 

de mortalidade. Essas taxas apontam para a necessidade de uma maior quantidade 

de estudos sobre a espécie, em especial sobre reprodução visando sua conservação. 

Neste estudo, foram analisados macroscopicamente os ovários de 92 fêmeas, sendo 

30 maduras e 61 imaturas, provenientes de encalhe, acidentalmente capturadas no 

litoral centro sul do estado de São Paulo. Índices morfométricos foram calculados e 

testados a partir de teste t (α = 5%) de Student e analisados através de correlações. 

Foi demonstrado simetria entre as gônadas de indivíduos imaturos e alguns resultados 

corroboram com resultados de outros estudos, como a atividade gonadal ser maior do 

lado esquerdo. 

 

Palavras-chaves: toninha, reprodução, conservação. 

 



 

 
 

Abstract  

The porpoise is a endemic small cetacean specie to part of the east coast of South 

America that lives in coastal regions up to 50 meters deep and in groups. Due to its 

habits, it is very susceptible to accidental capture. Studies show that the porpoise is 

in a state of high vulnerability, given the high mortality rates. These rates corroborate 

the need for a greater amount of studies on the species, especially on reproduction 

aiming at its conservation. In this study, the ovaries of 92 females were 

macroscopically analyzed, 30 mature and 61 immature, from stranding, accidentally 

captured on the south-central coast of the state of São Paulo. Morphometric indices 

were calculated and tested using Student's t test (α = 5%) and analyzed using 

correlations. Symmetry between the gonads of immature individuals was 

demonstrated and some results corroborate results from other studies, such as the 

gonad activity being greater on the left side. 

Keywords: porpoise, reproduction, conservation. 
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1. Introdução e Justificativa 

Conhecida no Brasil como toninha, Pontoporia blainvillei (GERVAIS; 

D’ORBIGNY, 1844) é o único cetáceo representante vivo da família Pontoporiidae. É 

considerado um dos menores cetáceos do mundo (OTT et al., 2013) e o menor 

odontoceto encontrado no litoral brasileiro (MIRANDA et al., 2020), possuindo 

distribuição endêmica da costa do Espírito Santo (SICILIANO, 1994) à Argentina 

(CRESPO et al., 1998). Sua distribuição costeira atinge até 30 metros de profundidade 

e 25-30 milhas náuticas, fator determinante para a pesca acidental, maior causador 

de mortes da espécie (PINEDO et al., 1989). São encontrados geralmente em 

agrupamentos pequenos de 2 a 5 indivíduos (SECCHI et al., 2001) e o indivíduo mais 

antigo que se teve registro possuía 21 anos (PINEDO; HOHN, 2000).  

A fragmentação e distribuição descontínua da espécie ao longo da sua área 

tornam o manejo da espécie ainda mais complexo. Atualmente as populações de 

toninhas estão divididas em quatro áreas de manejo, conhecidas como FMAs 

(Fransciscana Management Areas): FMA I, de Itaúnas - ES ao Rio de Janeiro - RJ, 

FMA II, de Ubatuba - SP ao sul do estado de Santa Catarina, FMA III, do norte do 

estado de Rio Grande do Sul ao Uruguai, e FMA IV, na costa leste da Argentina até 

Golfo Nuevo (SECCHI et al., 2003). A FMA II é a área mais escassa em informação 

sobre os estoques (SUCUNZA et al., 2020). Entre as áreas ocorrem dois hiatos: um 

entre Macaé – RJ e Baía da Ilha Grande – SP, outro entre Regência – ES e Barra de 

Itabapoana – RJ (DI BENEDITTO et al., 2010). Segundo Siciliano et al. (2002), esses 

hiatos são consequência de condições ambientais desfavoráveis para estes animais. 

Estudos moleculares apontam que em FMA I há duas populações distintas e em FMA 

II, duas áreas de manejo (FMA Ia e FMA Ib, FMA IIa e FMA IIb). Nas FMAs III e IV, os 

resultados sugerem a mesma conclusão, porém, mais estudos são necessários para 

confirmar e obter informações sobre as FMAs (CUNHA et al., 2014, SUCUNZA et al., 

2020). 

Dentre os caracteres morfológicos que diferenciam P. blainvillei de outros 

cetáceos podemos citar o rostro longo e fino (JEFFERSON et al., 2008), com 

coloração cinza amarronzada no dorso (MONTEIRO-FILHO et al., 2013).   Possuem 

dimorfismo sexual, onde a fêmea é maior que o macho e acredita-se que 
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sejam monogâmicos, formando pares temporariamente durante o período reprodutivo 

(DANILEWICZ, 2000). Apresentam baixo potencial de crescimento populacional, 

tendo um filhote a cada 1 a 2 anos (SECCHI et al., 2002; SECCHI et al., 2003), 

com período médio de gestação de cerca de 11 meses (DANILEWICZ, 2003; ROSAS; 

MONTEIRO-FILHO, 2001; RAMOS, 1997). Os filhotes são amamentados até os dois 

ou três primeiros meses de vida (KASUYA; BROWNELL, 1979; DI BENEDITTO, 2000; 

RODRÍGUEZ et al., 2002), quando começam a ingerir pequenos peixes, crustáceos e 

lulas (BASSOI, 2005; OTT, 1994; OLIVEIRA, 2003). A maturidade sexual é precoce, 

ocorrendo entre 2 e 5 anos e é determinada a partir do início da produção de gametas 

(DANILEWICZ et al., 2000; BERTA et al., 2006; SILVA et al., 2020).  

Os ovários são órgãos reprodutivos apresentados aos pares em formato 

amendoado, que variam conforme o ciclo de desenvolvimento reprodutivo do animal 

– maduro ou imaturo (HAFEZ, 2004). Quando maduro, o órgão apresenta rugas, 

cicatrizes e fendas originadas dos ciclos de ovulação (HAFEZ, 2004). Além disso, as 

fêmeas são consideradas maduras quando os ovários apresentam corpos de 

ovulação, chamados corpo lúteo (CL) e corpo albicans (CA), e que podem ser vistos 

macroscopicamente (DI BENEDITTO; RAMOS, 2004). O corpo lúteo é uma glândula 

do sistema endócrino secretora de progesterona e estrógenos. Ela aparece 

temporariamente para impedir a ovulação e desenvolvimento de folículos ovarianos 

durante a prenhez (GARCIA et al., 1991). Após o nascimento do feto, o corpo lúteo 

regride e origina o corpo albicans (ROSS; PAWLINA, 2008).  

 Há poucos estudos que apenas descrevem e trazem informações 

macroscópicas dos ovários de toninhas, sendo a maioria dos estudos sobre 

reprodução que descrevem órgãos reprodutivos no geral, sem detalhes muito precisos 

(RANDALL; MESINCK, 2019). Avaliações das gônadas são de extrema importância 

para a realização de estudos reprodutivos complexos da espécie e monitoramento de 

forma mais eficaz (HAFEZ, 2004), auxiliando na preservação da espécie. 

 A toninha é o cetáceo mais vulnerável do Atlântico Sul Ocidental, estando no 

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção como “criticamente em 

perigo” (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio], 2018), e 
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também como “vulnerável” na IUCN - Red List (International Union for Conservation 

of Nature and Natural Resources) (ZERBINI et al., 2017).   

Fatores como a distribuição costeira, baixo potencial de crescimento das 

populações e alta pressão pesqueira tornam a resiliência da espécie baixa e 

aumentam a tendência à extinção durante os próximos anos (KINAS, 2002; BOWEN 

et al., 2002). Dado o seu comportamento discreto e de difícil observação, o 

conhecimento de aspectos populacionais, comportamentais e ecológicos ainda é 

pouco documentado. A falta de informações a respeito da distribuição, reprodução, 

efeitos da fragmentação de habitats e principalmente sobre os estoques, dificulta a 

elaboração de planos de ação e manejo da espécie.  A respeito dessas lacunas de 

conhecimento, estudos que compilem tais informações são necessários.
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2. Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise morfométrica das 

gônadas de fêmeas de Pontoporia blainvillei acidentalmente capturadas no litoral do 

estado de São Paulo.
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Local de estudo 

A área de estudo deste trabalho se encontra na FMA II e inclui os municípios 

do litoral de São Paulo de norte a sul, São Sebastião à Peruíbe (Figura 1). Essa região 

litorânea é dividida em norte, central e sul por suas características geomorfológicas 

(AB’SABER, 1965). No litoral norte e sul, temos a limitação da ocupação urbana por 

conta da proximidade com a Serra do Mar, contendo assim áreas de manguezal e 

mata atlântica favorecidas. Na área central, pode-se observar a maior área de 

manguezal do litoral paulista, com planícies costeiras extensas e consequentemente 

maior urbanização (CETESB, 2014).  O litoral centro-sul tem grande importância por 

contemplar importantes áreas de conservação de mata atlântica.  Além disso, é 

economicamente, culturalmente e historicamente importante pela presença do maior 

porto do Brasil, o porto de Santos, e traz um histórico de assentamento urbano antigo, 

devido a fatores como turismo, especulação imobiliária e até mesmo a própria 

presença do porto (SMA, 2013). 

 

 

Figura 1 - Mapa ilustrativo da área de estudo no litoral do estado de São Paulo, 
contemplando as cidades de São Sebastião (cidade mais ao norte em destaque) à Peruíbe (cidade 

mais ao sul em destaque). 
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3.2. Análise Macroscópica 

Para a descrição macroscópica dos ovários em suas diferentes fases de 

desenvolvimento (filhote, juvenil e adulto), foram utilizados ovários preservados em 

formaldeído 10%, fotografados e medidos em suas dimensões (comprimento, largura 

e diâmetro). Os ovários analisados foram retirados de fêmeas de Pontoporia blainvillei 

recolhidas e necropsiadas pelo Instituto Biopesca. Registros fotográficos depositados 

no Banco de Imagens do Instituto Biopesca também foram utilizados para descrição 

detalhada dos ovários. Todas as amostras e imagens foram cedidas pelo Instituto 

Biopesca, o qual realiza o monitoramento de capturas acidentais e o Programa de 

Monitoramento de Praias (PMP), uma condicionante de produção e exploração de 

petróleo e gás exigida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis). No total, foram analisadas 179 gônadas de 92 fêmeas de 

Pontoporia blainvillei amostradas de 2000 a 2019. 

A análise macroscópica foi feita medindo a largura e altura de todas as gônadas 

com o auxílio de um paquímetro e pesadas com uma balança de precisão. A 

classificação de maturidade gonadal foi feita de acordo com Rosas (2000) e 

International Whaling Commission (PERRIN; DONOVAN; BARLOW, 1984). As 

fêmeas foram consideradas maduras quando pode ser observada ao menos um corpo 

de ovulação para comprovar a ovulação. As fêmeas púberes foram consideradas 

imaturas para este estudo. Foi anotado o número de corpos de ovulação em cada 

ovário, presença ou não de feto e quais fêmeas eram lactantes. 

 

3.3. Análise de dados 

Os dados obtidos da análise macroscópica foram utilizados para calcular peso 

ovariano médio (POM), comprimento ovariano médio (COM) e diâmetro ovariano 

médio (DOM) dos ovários de cada fêmea. O POM, COM e DOM foram calculados 

através da média aritmética simples dos pesos, comprimentos e diâmetros de ambos 

os ovários de um indivíduo, respectivamente. O peso ovariano combinado (POC) foi 

calculado a partir da soma do peso das gônadas de ambos os lados de um indivíduo. 

Da mesma forma, foram calculados COC (Comprimento Ovariano Combinado) e DOC  
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(Diâmetro Ovariano Combinado), através da soma dos valores do ovário direito e 

esquerdo de cada animal. Para determinar a relação entre POC e Comprimento 

Ovariano Combinado (COC - soma entre comprimentos dos ovários de um indivíduo), 

foi utilizado a metodologia de Danilewicz et al. (2004), denominado Índice de 

Maturidade Ovariano (IMO), calculado pela divisão entre POC e COC.  

Os dados obtidos a partir dos índices morfométricos foram analisados via teste 

t (α = 5%) entre os indivíduos analisados para testar possível simetria entre as 

amostras pareadas. Gônadas de fêmeas grávidas também foram excluídas deste 

teste por apresentarem corpo lúteo de gravidez que é de grande tamanho. No teste 

de simetria utilizamos apenas os indivíduos que continham todas as informações. O 

teste foi feito duas vezes em cada variável: para fêmeas maduras e imaturas 

separadamente. Calculou-se o desvio padrão, para verificar a uniformidade dos 

dados, e intervalo de confiança para cada variável. Para as análises estatísticas de 

teste t de POC, POM, COC, COM, DOC, DOM e IMO foram excluídas as fêmeas que 

apresentavam corpo lúteo, pois os valores iriam alterar o resultado final. 

 As variáveis macroscópicas das gônadas foram analisadas a partir de teste t 

para testar possíveis diferenças entre essas variáveis e os estágios de maturidade 

gonadal. Os valores de p foram inseridos em uma tabela e estão registrados na seção 

“Resultados” deste trabalho (Tabela 1). Foram calculados os valores de R2 em 

regressões lineares e não lineares. As análises foram realizadas utilizando o software 

GraphPad Prism versão 7.
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4. Resultados 

 Os ovários das toninhas estão localizados na região posterior do corpo do 

animal, na cavidade abdominal e possuem formato amendoado, sendo compostos 

pelo córtex e uma medula, envolvidos pela túnica albugínea (Figura 2). Os corpos de 

ovulação presentes em uma fêmea madura podem ser lúteos (Figura 4), corpo que 

impede a fêmea prenha de ovular e descamar o útero em seguida, e o corpo albicans, 

cicatriz que marca uma ovulação passada (BERTOZZI, 2009). 

 

Figura 2 - (A) Trompas (1), útero (2), entrada do canal vaginal (3), bexiga (4) e ovários (5) de fêmea 
imatura de P. blainvillei acidentalmente capturada; (B) gônada esquerda de fêmea juvenil. 

 

Dos 92 animais analisados, 30 eram fêmeas maduras, 61 imaturas e uma não 

pôde ser classificada (Figura 3). Alguns animais não continham todas as informações, 

sendo assim, não foram utilizados todos os indivíduos para todos os cálculos. Havia 

87 (94,56%) ovários pareados e 76 (82,60%) com dados completos acerca das 

gônadas (peso, comprimento, largura e corpos de ovulação). A maior fêmea media 

144,8 cm, mas não havia informação sobre seu peso. A fêmea de maior peso tinha 

28,1 kg (com comprimento de 135 cm e com feto em seu útero). Ambas as fêmeas 

foram classificadas como maduras.  

Foi possível observar que os valores médios e máximos de peso, comprimento 

e diâmetro ovariano foram maiores para indivíduos maduros (Tabela 2). Isso também 

foi observado quanto à outras variáveis: peso e comprimento do animal, e índice de 

maturidade ovariano (IMO). 
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Figura 3 - Frequência absoluta por estágio gonadal de fêmeas de P. blainvillei acidentalmente 
capturadas no litoral do estado de São Paulo. 

O peso ovariano para fêmeas imaturas (n= 61) variou de 0,03 g a 3,49 g e teve 

médias de 0,18 g para o ovário direito e 0,24 g para o ovário esquerdo, não havendo 

diferença significativa entre eles (p= 0,1959; Tabela 1). Para fêmeas maduras (n= 30), 

a variação foi de 0,25 g a 6,9 g e apresentou médias de 1,07 g para ovário direito e 

1,74 g para ovário esquerdo, não havendo diferença significativa entre eles (p= 

0,0879; Tabela 1). 

Nas fêmeas maduras (n= 30), o peso ovariano combinado (POC) foi maior (2,68 

g) do que para fêmeas imaturas (0,42 g). Além disso, as fêmeas grávidas 

apresentaram valores maiores ainda (3,36 g), mesmo em relação às fêmeas maduras 

não grávidas. O peso ovariano combinado (POC) apresentou diferença significativa 

entre fêmeas maduras e imaturas (p< 0,0001; Tabela 1). O peso ovariano médio 

(POM) foi de 1,43 g para fêmeas maduras e 0,21 g para fêmeas imaturas (Tabela 2), 

havendo variação significativa entre elas (p< 0001; Tabela 1). 

 

Figura 4 – Ovário esquerdo de fêmea madura; corpo lúteo indicado pela seta. 
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O ovário esquerdo em fêmeas maduras (n= 30) foi mais pesado em 56,66% 

dos animais, em decorrência da maior quantidade de corpos de ovulação presentes 

neste ovário. Puderam ser identificados macroscopicamente 61 corpos de ovulação, 

sendo 34 deles corpos albicans e 23 corpos lúteos (Tabela 3). A maioria deles (61,9%) 

estava no ovário esquerdo e a quantidade máxima observada em uma única gônada 

foi de cinco corpos (albicans) no ovário direito. De todas as fêmeas maduras (n= 30), 

onze animais apresentavam corpos de ovulação em ambos os ovários, com média de 

2,03 corpos por fêmea e 20 delas apresentavam corpo lúteo. Em nove dos animais 

que havia corpos de ovulação (n= 25) não foi informado se os corpos estavam na 

gônada direita ou esquerda pelo fato dos ovários não apresentarem lados definidos. 

Três animais apresentavam um corpo lúteo bem desenvolvido no ovário esquerdo e 

uma delas apresentava um corpo de gravidez no ovário direito.  
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O comprimento das gônadas das fêmeas maduras (n= 30) variou de 4,2 mm a 

29 mm, com valor médio de 17,58 mm, e nas fêmeas imaturas (n= 61) de 6,4 mm a 

28 mm com valor médio de 11,44 mm. Não houve diferença significativa no 

comprimento dos ovários tanto para fêmeas imaturas (p= 0,8317; Tabela 1), mas 

houve para fêmeas maduras (p= 0,0005; Tabela 1). As médias de comprimento 
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ovariano médio (COM) foram de 11,45 mm para fêmeas imaturas e 17,34 mm para 

fêmeas maduras (Tabela 2). Houve variação significativa entre elas ao realizar 

análises estatísticas (p= 0,0001; Tabela 1). O COC entre fêmeas maduras e imaturas 

foi de, respectivamente, 32,94 mm e 22,90 mm, havendo diferença significativa entre 

os dois grupos (p= 0,0001; Tabela 1 e 2). 

As fêmeas maduras (n=30) tiveram variação de 4 mm a 24,21 mm para 

diâmetro ovariano e média de 11,08 mm, enquanto as fêmeas imaturas (n= 61) 

tiveram variação de 3 mm a 19 mm e média de 5,24 mm (Tabela 4). Fêmeas imaturas 

e maduras não apresentaram variação significativa entre o diâmetro gonadal (p= 

0,8003 e p= 0,1917, respectivamente; Tabela 1). O DOM foi de 5,42 mm para fêmeas 

imaturas (n= 61) e 10,94 mm para fêmeas maduras (n= 30), enquanto o DOC foi de 

10,85 mm e 20,74 mm respectivamente. Para DOM e DOC tivemos diferença 

significativa (p <0,0001; Tabela 1) ao analisar os valores entre fêmeas maduras e 

imaturas.  

 

O Índice de Maturidade Ovariano variou de 0,0033 a 0,1794 para fêmeas 

imaturas e 0,0151 a 0,3114 para maduras, com médias de 0,102 e 0,348, 

respectivamente. Esses valores não demonstraram variação estatística entre IMO de 

fêmeas maduras e imaturas (p= 0,3076; Tabela 1). 
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5. Discussão 

 São raros os estudos que compilam informações morfométricas gonadais 

detalhadas sobre P. blainvillei, reforçando a importância da série de dados levantados no 

presente estudo. As gônadas de toninhas fêmeas maduras são diferentes entre si e 

diferentes das gônadas de indivíduos adultos, que são iguais entre si. Os corpos de 

ovulação são muito importantes, visto que são os causadores principais dessa 

diferenciação. Os resultados encontrados nesse trabalho corroboram observações de 

estudos realizados previamente (BERTOZZI, 2009; DANILEWICZ et al., 2004; 

LEMES, 2017; ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002). A malha amostral utilizada 

acredita a confiabilidade dos resultados aqui apresentados, dado o elevado número 

de indivíduos amostrados, que raramente é utilizado em trabalhos com essa espécie.  

Além disso, a faixa temporal do estudo também é grande e auxilia no preenchimento 

de lacunas temporais de informação sobre reprodução. Neste trabalho, foram 

compilados anos de amostragens e puderam fornecer dados mais sólidos acerca das 

variáveis reprodutivas. 

 O estudo de cetáceos vem sendo cada vez mais documentado, em 

diferentes áreas do conhecimento, como dinâmicas populacionais (FERREIRA et al., 

2010), alimentação (PAITACH, 2015) e reprodução (BERTOZZI, 2009). Estudos com 

essa espécie são mais frequentes, mas ainda escassos, especialmente devido ao 

comportamento discreto e pequena distribuição espacial (SICILIANO, 1994; CRESPO 

et al., 1998). A reprodução em toninhas é documentada na maioria das vezes através 

de estudos com animais encalhados e capturados acidentalmente, sendo a grande 

maioria dos animais jovens imaturos.  

Pode-se observar que a quantidade de fêmeas maduras (n= 30) amostradas é 

menos da metade da quantidade de fêmeas imaturas (n= 61). Uma hipótese é que as 

fêmeas imaturas não sabem como escapar dos perigos, como as redes de pesca, da 

mesma forma que as fêmeas adultas, e por conta disso tem maior taxa de mortalidade. 

A média de comprimento as fêmeas imaturas e maduras amostradas, 

respectivamente, foi de 92,42 cm e 134,4 cm, e de peso foi de 9,78 kg e 22,13 kg, 

cujos valores corroboram com os resultados encontrados em literatura para esta FMA 

(BERTOZZI, 2009). Para outras áreas de distribuição foi verificado que o valor médio 
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de comprimento do indivíduo não é o mesmo, sendo maior para indivíduos mais ao 

sul (DANILEWICZ, 2003; PANEBIANCO et al., 2015). Os valores médios encontrados 

para peso, comprimento largura gonadais foram similares aos encontrados para as 

fêmeas dessa mesma área de manejo (ROSAS & MONTEIRO-FILHO, 2002; 

BERTOZZI, 2009; LEMES, 2017). Variáveis como POM demonstraram pequena 

diferença com a literatura (BERTOZZI, 2009), podendo ter sido causados pela adição 

dos valores de animais púberes aos imaturos. 

 Ao analisar os estágios de maturação gonadal, observa-se que a morfologia 

ovariana é influenciada pelo ciclo de desenvolvimento e regressão dos folículos e 

corpos lúteos no ciclo estral e durante a gestação (LEMOS et al., 2009). Para fêmeas 

imaturas é visto uma uniformidade entre as gônadas, que são lisas e pequenas, 

enquanto para fêmeas, há uma disparidade morfométrica devido aos corpos de 

ovulação existentes, além de serem de tamanho maior em comparação as gônadas 

imaturas. Informações acerca dos corpos de ovulação são de extrema importância 

para entender a dinâmica reprodutiva das toninhas, visto que a função do corpo lúteo 

é impedir a ovulação do animal durante a gestação. Para muitos cetáceos, é visto que 

esse corpo regride com a gestação (PERRIN et al., 1976; MIYAZAKI, 1977), enquanto 

para outros, como as baleias-piloto-de-aletas-curtas não há mudanças (MARSH & 

KASUYA, 1977). 

A disparidade encontrada para ovários de fêmeas maduras de Pontoporia 

blainvillei é relatada na literatura e também para outros cetáceos (DANILEWICZ et al., 

2004; BERTOZZI, 2009). As fêmeas maduras apresentam corpos de ovulação e estes 

causam a disparidade entre os ovários. A cada gestação, um corpo albicans, ou 

cicatriz, se forma no ovário por tempo indeterminado. Essas cicatrizes se acumulam 

e geram um peso adicional a gônada, contribuindo para a disparidade entre os ovários 

maduros direito e esquerdo, mas também entre os ovários maduros e imaturos (que 

não carregam essas cicatrizes). Além disso, os corpos lúteos são geralmente de 

tamanho grande e pesados. Como foi observado nesse e em outros estudos, o ovário 

esquerdo é na maioria dos casos mais pesado, pois contém a maioria dos corpos de 

ovulação e a grande maioria dos corpos lúteos, e assim mais ativo. 
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  Como já documentado na literatura (BERTOZZI, 2009; HAFEZ, 2004), 

podemos observar as gônadas e perceber que em fêmeas imaturas, elas são em geral 

de tamanho pequeno, sem corpos de ovulação e iguais entre direito e esquerdo do 

mesmo animal, já em fêmeas maduras, com gônadas de tamanhos maiores, com 

corpos de ovulação, há diferença entre as gônadas direita e esquerda, sendo 

geralmente os ovários esquerdos maiores, com mais corpos e assim, com maior 

atividade. Isso demonstra que com o desenvolvimento da maturidade do animal, 

temos um aumento nessas variáveis. 

Das fêmeas maduras (n= 30), quatro apresentavam corpo de ovulação em 

ambos os ovários, três apenas no ovário direito e 10 no ovário esquerdo, enquanto 

em outros estudos (SCHIAVON, 2000), nenhuma fêmea apresentou corpos em ambos 

os ovários e havia apenas dois no ovário direito, dentre 43 animais amostrados 

(fêmeas coletadas no Uruguai). Os resultados podem diferir pelo número amostral ser 

quase a metade do utilizado neste estudo ou por serem fêmeas de uma área de 

manejo diferente, demonstrando mais uma diferença entre as populações de áreas de 

manejo diferentes (para confirmar, mais estudos são necessários). Harrison et al. 

(1981) e Brownell (1984) também relataram maior atividade nos ovários esquerdos 

comparado aos direitos.  

Este estudo trouxe dados detalhados sobre peso, comprimento, diâmetro, 

corpos de ovulação, morfologia e suas relações, ajudou a confirmar dados 

reprodutivos sobre a população da FMA II e futuramente pode servir de ciência de 

base para outros estudos sobre reprodução de P. blainvillei de maior complexidade. 

Além disso, com mais estudos, pode-se entender melhor a dinâmica e 

comportamentos, preenchendo lacunas de informações e poder assim, conservar a 

espécie da melhor forma possível, evitando sua extinção. 
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6. Conclusão 

 O presente estudo corrobora a hipótese de semelhança entre os pares de 

ovários em um mesmo indivíduo imaturo e diferença entre pares de ovários de 

indivíduos maduros, sendo que a presença de corpo lúteo é um fator determinante 

para identificar a fase reprodutiva das fêmeas. Além disso, também mostra que os 

ovários de fêmeas maduras têm diferença não apenas de peso e tamanho, mais de 

atividade, devido à maior atividade ovulatória ocorrer no ovário esquerdo. A análise 

da biologia das gônadas de P. blainvillei obteve resultados reprodutivos detalhados 

que podem ser explorados para ações de manejo, ciência de base para estudos 

reprodutivos mais complexos e conservação dessa espécie criticamente ameaçada.  
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