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RESUMO

A expansão das atividades industriais e urbanas tem alterado a qualidade dos rios e
afetado negativamente a biologia reprodutiva dos peixes. O objetivo do presente
trabalho foi investigar como as mudanças na qualidade ambiental podem influenciar a
reprodução de Hoplias malabaricus no Rio Capibaribe, Pernambuco. As amostras
foram coletadas de setembro de 2013 a agosto de 2014, em três pontos distintos do Rio
Capibaribe (CAP 1, CAP 2 e CAP nas cidades de Paudalho, São Lourenço da Mata e
Recife respectivamente), totalizando 67 fêmeas e 51 machos. Foram realizadas análises
dos estágios maturacionais, proporção sexual, índice de atividade reprodutiva (IAR),
índices gonadossomático (IGS) e hepatossomático (IHS). Para determinar a qualidade
ambiental foi utilizado um protocolo de avaliação rápida (PAR), além disso, foram
avaliados a temperatura da água, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, sólidos totais, sólidos suspensos totais, cor e coliformes fecais.
Foi realizada uma matriz de correlação de spearman para correlacionar os dados
biológicos de reprodução (IGS, IHS) com os fatores ambientais (Qualidade da água). O
PAR indicou que CAP 3 é classificado como um ambiente “Preservado”, já os trechos
de CAP1 e CAP2 foram classificados como ambientes “Alterados”. A frequência do
estádio do ciclo reprodutivo para fêmeas de H. malabaricus indicou estádios maduro
para quase todos os trimestre amostrais nos pontos avaliados. A proporção sexual não
indicou diferenças significativas nos trechos avaliados. O IAR indicou que houve maior
atividade reprodutiva em CAP 1, seguido de CAP 2 e CAP 3. A análise de correlação
dos parâmetros ambientais com os parâmetros reprodutivos para o trecho de CAP 1
indicou correlação do IHS com a condutividade e turbidez. Em CAP 2 o IGS obteve
correlação negativa com a chuva e a turbidez. Na analise do IHS para esse trecho, foi
obtidos alta correlação com a temperatura. Para CAP 3, foram obtidas correlações entre
o IHS a o Coliforme Total. Diante disso, conclui-se que H. malabaricus pode se
reproduzir frente a diferentes níveis de qualidade ambiental, o que provavelmente pode
estar relacionado à sua alta resistência à ambientes antropizados.
Palavras-chave: Antropização, Capibaribe, Ecossistema aquático, Reprodução, Traíra.
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ABSTRACT
The expansion of industrial and urban activities have changed the quality of rivers and
negatively affected the reproductive biology of fish. The objective of this study is to
investigate how changes in environmental quality can influence the reproduction of
Hoplias malabaricus in Capibaribe river, Pernambuco. The samples were collected
from september 2013 to august 2014, in three different parts of the Capibaribe river
(CAP 1, CAP 2 and CAP 3, in the city Paudalho, São Lourenço da Mata and Recife,
respectively), totaling 67 females and 51 males. Were realized analysis of maturational
stages, sex ratio, reproductive activity index (IAR), gonadosomatic index (IGS) and
hepatosomatic (IHS). To determine the environmental quality we used a rapid
assessment protocol (PAR). Furthermore, were evaluated the water temperature, pH,
conductivity, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, total solids, total
suspended solids, color and fecal coliforms. It was made a spearman correlation matrix
to correlate reproduction of biological data (IGS, IHS) with environmental factors
(water quality). The PAR indicated that CAP 3 is classified as a "preseverd"
environment, however, CAP 1 e CAP 2 were classified as "altered" environments. The
frequency of the reproductive cycle stage of H. malabaricus females indicated mature
stages for almost every quarter in the evaluated sample points. The sex ratio did not
indicate significant differences in the evaluated points. The IAR indicated that there was
a higher reproductive activity in CAP 3, followed by CAP 1 and CAP 2. Correlation
analysis of environmental and reproductive parameters for the CAP 1 point indicated
correlation of IHS with the conductivity and turbidity. In CAP 2 the IGS showed
negative correlation with rainfall and turbidity. The IHS analysis for this point was
obtained high correlation with temperature. For CAP 3, correlations were obtained
between the IHS and Total Coliform. Therefore, it is concluded that H. malabaricus can
reproduce against different levels of environmental quality, which can probably be
related to its high resistance to anthropogenic environments.

Key Words: Aquatic ecosystem, Capibaribe, Human activities, Reproduction,
Anthropic river, Traíra
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1.

INTRODUÇÃO GERAL

A expansão das populações humanas e as crescentes demandas urbanas e
industriais promovem cada vez maior dependência das pessoas com relação aos
ambientes aquáticos (MC ALLISTER, 1997; TUNDISI, 2005). Atividades antrópicas
como a construção de barragens e reservatórios, agropecuária, descarga de esgoto bruto
e efluentes industriais, retirada da mata ciliar e a utilização inadequada do solo em áreas
ribeirinhas representam alguns dos impactos decorrentes da utilização do ambiente para
fins humanos (OLIVEIRA e BENNEMANN, 2005). No entanto, tais atividades podem
afetar de maneira irreversível a qualidade ambiental dos rios. As atividades
desenvolvidas próximas às bacias hidrográficas alteram as características físicoquímicas da água, ocasionando mudanças nas funções celulares, metabólicas,
bioquímicas e fisiológicas da biota aquática (CALLISTO et al., 2001; SOUZA et al.
2014).
Devido à dependência dos parâmetros ambientais dos ecossistemas aquáticos os
peixes representam um dos grupos biológicos que são diretamente afetados pelas
mudanças na qualidade ambiental (AGOSTINHO et al., 2007). Alguns autores têm
demonstrado que as mudanças nas características abióticas podem alterar de maneira
considerável a biologia reprodutiva de espécies de peixes (KUO et al., 1974; MUNRO
et al., 1990; MIRANDA et al., 2008). Segundo Ribeiro e Moreira 2012, o ciclo
reprodutivo dos peixes depende de fatores ambientais sazonalmente variáveis. Desse
modo os parâmetros ambientais são considerados imprescindíveis para a indução de
respostas fisiológicas que dão início à cascata reprodutiva nesses animais. Alguns dos
principais fatores ambientais que afetam a maturação gonadal das comunidades de
peixes são a temperatura da água, luz, pH e a disponibilidade de alimento
(AGOSTINHO et al., 2007), além de níveis ideais de oxigenio dissolvido, dureza,
salinidade e alcanilidade da água (NAGAHAMA, 1983). Desse modo, qualquer
alteração ocorrida nos parâmetros ambientais de um rio pode afetar diretamente o
sucesso reprodutivo da comunidade de peixes, podendo, em último caso, ocasionar a
extinção local de espécies (AGOSTINHO et al., 2007).
O Brasil abriga 43% de toda a ictiofauna de água doce da região neotropical
(BUCKUP et al., 2007), no entanto este grupo biológico vem sendo ameaçado pelas
constantes ações antrópicas desenvolvidas próximo às bacias hídricas. Segundo
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Agostinho et al. (2005), as principais causas da perda direta da biodiversidade em
ecossistemas aquáticos continentais brasileiros estão ligadas a poluição e eutrofização
dos cursos d’agua. No Nordeste brasileiro um dos principais rios que vem apresentando
diversas alterações em sua qualidade ambiental, devido principalmente às ações
antrópicas, é o rio Capibaribe (CPRH, 2014). Nas últimas décadas houve um aumento
considerável no desenvolvimento de atividades industriais e agrícolas, além da
crescente ocupação populacional no entorno deste rio (NORIEGA, 2010). Essas
atividades refletem na utilização de maneira descontrolada dos recursos do rio
Capibaribe, sendo este um dos principais fatores que colocam em risco a sua integridade
ambiental, consequentemente, afetando as comunidades de peixes existentes em sua
bacia.
Estudos visando avaliar os efeitos das atividades humanas sobre os peixes ainda
são incipientes, sobretudo em bacias degradadas como a do rio Capibaribe. Peixes
predadores como a traíra, Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), que ocupam posiçoes
superiores na cadeia alimentar, podem estar sendo influenciados pela baixa qualidade
ambiental no rio Capibaribe. Segundo Rodrigues (2010), as espécies de topo de cadeia,
como a traíra, normalmente apresentam maiores níveis de bioacumulação de poluentes
em relação a peixes de níveis tróficos inferiores. Portanto, dada sua importância como
espécie predadora e topo de cadeia alimentar, qualquer alteração na qualidade ambiental
do rio pode ser prejudicial para a população de H. malabaricus e, consequentemente,
para as espécies de peixes de níveis tróficos inferiores.
Muitos trabalhos têm sido realizados com a traíra visando sua importancia como
espécie de topo de cadeia na estrutura funcional das comunidades aquáticas (BOTHAM
e KRAUSE, 2005; PIANA et al., 2006). No entanto, pouca atenção tem sido dada às
respostas de H. malabaricus às variações na qualidade ambiental dos rios,
principalmente no que diz respeito à sua reprodução. Segundo Caswell (1978) essa
espécie pode influenciar a persistência dos arganismo no ambiente, possivelmente
através do mecanismo de coexistência mediada pelo predador. Além disso a traíra
também apresenta considerável importância socioeconômica, sendo fonte de
subsistência para muitas famílias através da pesca artesanal (PIEVE et al., 2009;
TORRES et al., 2012). Neste contexto o objetivo do presente trabalho é investigar como
as mudanças na qualidade ambiental decorrentes de atividades humanas podem
influenciar a biologia reprodutiva de H. malabaricus no rio Capibaribe, em
Pernambuco.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Influência antrópica nos ecossistemas aquáticos e respostas da ictiofauna
Os ecossistemas aquáticos são utilizados para diversos fins humanos, dentre eles
se destacam o abastecimento de água, a geração de energia, irrigação, navegação,
aquicultura e recreação (MORAES e JORDÃO, 2002). Além disso, esses ecossistemas
abrigam uma infinidade de espécies de grande importância ecológica e socioeconômica.
No entanto a integridade desses ambientes tem sido vastamente afetada devido às
diversas ações humanas, como a expansão urbana, industrial e agrícola (DERÍSIO,
1992), decorrentes principalmente do crescimento populacional humano (ARBUCKLE
e DOWNING, 2001). Essas atividades humanas têm sido relatadas por vários autores
como fatores preocupantes para os ecossistemas aquáticos mundiais, uma vez que
alteram a dinâmica natural desses ambientes (ARBUCKLE e DOWNING, 2001; WHO,
1993; SEELIGER e KNAK 1982), devido às mudanças nas características físicoquímicas da água (ARAÚJO, 1998; CALLISTO et al., 2001; SOUZA et al. 2014).
Dada a importância dos recursos hídricos para população humana e para as
diversas espécies biológicas, muitos pesquisadores têm voltado atenção para a
influência das atividades humanas nos ecossistemas aquáticos, considerando
principalmente as respostas das espécies às mudanças da qualidade desses ambientes
(BERKMAN e RABENI 1987; GAFNY et al., 2000; DELVALLS et al., 1998).
Segundo Araújo (1998) os impactos ambientais nos ecossistemas aquáticos podem gerar
consequências na estrutura e composição bioquímica e celular, alterando até mesmo a
fisiologia dos indivíduos e espécies, o que pode também causar alterações na dinâmica
das comunidades.
Entre as comunidades aquáticas que têm sido afetadas pelas atividades humanas,
a ictiofauna tem se destacado como alvo de interesse no mundo científico, dada sua
importância ecológica e socioeconômica. Nos estudos científicos dessa temática, uma
das considerações feitas pelos autores diz respeito à influencia da qualidade ambiental
na reprodução das espécies de peixe (KUO et al., 1974; MUNRO et al., 1990;
MIRANDA et al., 2008). Os processos reprodutivos da ictiofauna refletem a adaptação
das espécies às modificações ambientais, sobretudo em locais submetidos às grandes
alterações de origem antrópica. Isso pode ser explicado pelo fato dos fatores ambientais
serem considerados imprescindíveis para a indução de respostas fisiológicas que dão
16

início à cascata reprodutiva dos peixes (RIBEIRO e MOREIRA, 2012). A maturação
gonadal, por exemplo, é induzida pelos níveis ideais de oxigênio dissolvido, pH, dureza,
salinidade e alcalinidade da água (NAGAHAMA, 1983). Um estudo realizado por Wu
et al. (2003) demonstrou que a baixa demanda de oxigênio pode diminuir a fertilidade
da Carpa (Cyprinus carpio). Desse modo, nota-se que alterações nesses parâmetros
ambientais podem afetar diretamente o sucesso reprodutivo dos peixes (VAZZOLER,
1996; ARAÚJO 1998).
De acordo com Vazzoler (1996) a capacidade das espécies em manter a estrutura
de sua população em ambientes alterados é determinada pela capacidade reprodutiva
dos seus integrantes. Além dos efeitos indiretos associados às alterações decorrentes de
atividades humanas na reprodução de peixes, pesquisas têm demonstrado também os
efeitos diretos de alguns poluentes de origem antrópica na biologia reprodutiva de
peixes. Segundo Nagahama (1983), alguns poluentes ao serem absorvidos, podem
diminuir a síntese de esteroides gonadais, vitelogenina e gonadotropina dos peixes. Um
outro estudo, realizado por Karels et al. (1998), identificou o atraso no amadurecimento
de espermatogônias em espermatófito da truta-aco-íris (Oncorhynchus mykiss), devido
ao efeito de poluentes no lago Saimaa, na Finlândia. Essas evidências realçam a
importância da realização de estudos que visem conhecer a influência de fatores
relacionados à qualidade ambiental na manutenção das atividades reprodutivas das
espécies, dada a importância deste processo para a sobrevivência das espécies nos
ambientes.

2.2 Descrição da espécie
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Classe Osteichthyes
Ordem Characiformes
Família Erythrinidae

Figura 1. Exemplar de Hoplias malabaricus coletado na porção baixa do Rio Capibaribe, Recife,
Pernambuco.
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Hoplias malabaricus é conhecida popularmente como traíra, pertence à família
Erythrinidae, e é considerada um dos peixes piscívoros de água doce mais relevante no
Brasil, devido ao seu papel no controle da densidade de espécies de presa (Figura 1)
(PIANA, 2006). Hoplias malabaricus é uma espécie predadora oportunista, de
distribuição generalizada nos ambientes aquáticos sul-americanos (PETRY et al., 2010).
Sua ampla dispersão e adaptação nos ecossistemas aquáticos brasileiros se deve ao fato
desta espécie ser altamente resistente a ambientes antropizados, podendo viver em águas
pouco oxigenadas e suportar grandes períodos de jejum (BARBIERI, 1989).
Em suas características reprodutivas, Prado et al., (2006) apontam que a traíra
apresenta um comportamento que inclui a formação de ninhos com aproximadamente
20cm de profundidade, envoltos e circundados por vegetação. Após a fertilização e
desova os machos demonstram cuidado parental até a eclosão dos ovos (MARQUEZ et
al., 2001). Com relação aos aspectos alimentares, H. malabaricus é considerada uma
espécie predadora solitária, que geralmente é encontrada em águas rasas e próximas à
vegetação da margem, aguardando o momento oportuno em espreita para capturar suas
presas (SABINO e ZUANON, 1998).
Quando adulta a traíra é essencialmente piscívora (LOUREIRO-CRIPPA et al.,
2009). Seus alevinos alimentam-se primeiramente de plâncton e posteriormente de
insetos maiores (PAIVA, 1974). Após 160 mm de comprimento H. malabaricus passa a
se alimentar exclusivamente de peixes, sendo rara a ingestão de insetos quando adulta
(MELLO et al., 2006).
Além disso a traíra também apresenta considerável importância socioeconômica,
sendo fonte de subsistência para muitas famílias através da pesca artesanal (PIEVE et
al., 2009; TORRES et al., 2012), e possui uma ótima aceitação no mercado consumidor
de peixes (SANTOS et al, 2001).

2.3 Qualidade ambiental e Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) no rio Capibaribe

Diversos rios brasileiros vêm sendo influenciados por atividades antrópicas
desenvolvidas em suas margens e proximidades. No Nordeste brasileiro essa realidade é
bem representada no rio Capibaribe (CPRH, 2014). Esse é um dos rios mais importante
para o estado de Pernambuco, percorrendo cerca de 250 Km, onde se estabelecem 43
municípios (SRH, 2002), que juntos contêm 3.474.198 habitantes (CPRH, 2014). O rio
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Capibaribe é um dos principias recursos hídricos de Pernambuco, sendo 43% do
abastecimento de água da população provenientes deste (SRH, 2002). No entanto,
apesar da extrema relevância deste recurso hídrico, diversos autores têm mostrado a
interferência das ações humanas na qualidade ambiental deste rio (TRAVASSOS et al.,
1993; SANTOS et al., 2009; SANTIAGO et al., 2010).
Pesquisas recentes envolvendo análises de qualidade da água no rio Capibaribe
indicam a presença de metais pesados, coliformes fecais e carência de oxigênio
(TRAVASSOS et al., 1993; CPRH, 2014). A atual situação de perda de qualidade
ambiental neste rio tem sido relacionada com muitos fatores ligados às atividades
urbanas, sendo os esgotos domésticos uma das principais fontes de contaminação
(FARRAPEIRA et al., 2010). Além desses poluentes ligados à expansão urbana, há
ainda os poluentes de origem industrial. Existem inúmeras indústrias instaladas ao
longo do Capibaribe lançando seus efluentes diretamente no rio (CPRH, 2014). Já no
âmbito agrícola, os cultivos de cana-de-açúcar destacam-se como uma das principais
atividades humanas que tem contribuído para a baixa na qualidade ambiental do rio
Capibaribe, sendo o aumento no aporte de Nitrogênio e Fósforo um dos maiores
agravantes (TRAVASSOS et al., 1993).
Além das notáveis modificações ocorridas nos parâmetros químicos da água, a
constante influência de atividades antrópicas ao longo do rio Capibaribe também pode
ser bem observada com relação à qualidade física e biológica desse ambiente. Segundo
Silva (2003) o rio Capibaribe tem recebido um número muito grande de detritos
lamosos e particulados arenosos, que recobrem o leito do rio e auxiliam a eutrofização.
Segundo Naiman et al. (2005), o aumento de sedimentos nos rios é geralmente
ocasionado pela perda de mata ciliar, o que pode retratar a realidade observada no rio
Capibaribe. Diante dessa condição, merecida atenção deve ser dada à pesquisas no rio
Capibaribe, considerando a importância do mesmo para a região, e a acelerada
degradação a que este vem sendo submetido.
Nesse rio, uma das espécies de peixe que pode estar sendo influenciada pela
baixa qualidade ambiental decorrente das atividades humanas, é Hoplias malabaricus
(Bloch, 1794). Atualmente, H. malabaricus tem recebido muita atenção dos
pesquisadores, no entanto a maioria dos trabalhos que tratam da sua biologia, falam do
papel da reprodução, crescimento e alimentação em sua estrutura populacional
(BOTHAM e KRAUSE, 2005; PIANA et al., 2006; CHAVES et al., 2009; BOZZA e
HAHN, 2010). Os poucos trabalhos que relatam as respostas de H. malabaricus às
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variações ambientais relacionadas às ações antrópicas, estão voltados para a influência
da formação de reservatórios na alimentação desta espécie (NOVAKOWSKI et. al.,
2007, LOUREIRO-CRIPPA et al., 2009). Essas pesquisas deixam lacunas sobre como
espécies como a traíra que possuem vantagens adaptativas como a plasticidade trófica,
conseguem responder biologicamente às variações ambientais. Desta forma, o estudo da
influência das ações antrópicas na qualidade ambiental, e suas consequências para a
biologia reprodutiva e alimentar de peixes como H. malabaricus, é de grande
importância para a compreensão de como a biota presente nos ecossistemas aquáticos
reage às mudanças ambientais. Estudos dessa natureza ainda subsidiam informações
para gestão dos recursos pesqueiros em ecossistemas degradados como o Capibaribe.

3.
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Influência da Qualidade Ambiental na Biologia Reprodutiva de Hoplias
malabaricus (Bloch, 1794) (Characiformes: Erythrinidae)
Universidade Federal Rural de Pernambuco, CEP: 52171-900, Recife, Pernambuco,
Brazil. E-mail: anacarlaeldeir@gmail.com (corresponding author)
RESUMO
Atividades antrópicas desenvolvidas próximas à bacias hidrográficas alteram as
características físico-químicas da água, ocasionando mudanças fisiológicas na biota
aquática. Neste contexto o objetivo deste trabalho é investigar como as mudanças na
qualidade ambiental podem influenciar a reprodução de Hoplias malabaricus no rio
Capibaribe, Pernambuco, Nordeste do Brasil. As amostras foram coletadas de setembro
de 2013 a agosto de 2014, em três pontos distintos do rio Capibaribe (CAP 1, CAP 2 e
CAP 3). Foram realizadas análises dos estágios do ciclo reprodutivo, proporção sexual,
índice de atividade reprodutiva (IAR), índice gonadossomático (IGS) e hepatossomático
(IHS). Para determinar a qualidade ambiental foi utilizado um protocolo de avaliação
rápida (PAR), além da obtenção de parâmetros da qualidade da água. Foi utilizada a
matriz de correlação de spearman para correlacionar os dados biológicos de reprodução
(IGS, IHS) com a qualidade da água. O PAR indicou que CAP 3 é classificado como
um ambiente “Preservado”, no entanto, CAP 1 e CAP 2 foram classificados como
ambientes “Alterados”. A frequência do estádio do ciclo reprodutivo para fêmeas de H.
malabaricus indicou estádio maduro para quase todos os trimestres amostrais nos
pontos avaliados. A proporção sexual não indicou diferenças significativas nos trechos
avaliados. O IAR indicou que houve maior atividade reprodutiva em CAP 3, seguido de
CAP 1 e CAP 2. A análise de correlação dos parâmetros ambientais e reprodutivos para
o trecho de CAP 1 indicou correlação do IHS com a condutividade e turbidez. Em CAP
2 o IGS obteve correlação negativa com a chuva e a turbidez. Na analise do IHS para
esse trecho, foi obtidos alta correlação com a temperatura. Para CAP 3, foram obtidas
correlações entre o IHS a o Coliforme Total. Diante disso, conclui-se que H.
malabaricus se reproduz sob diferentes níveis de qualidade ambiental, o que
provavelmente pode estar relacionado à sua alta resistência à ambientes antropizados.
Palavras-chave: Antropização, Capibaribe, Ecossistema aquático, Reprodução, Traíra.
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ABSTRACT
Influence of Environmental Quality in Reproductive Biology of H. malabaricus
(Bloch, 1794) (Characiformes: Erythrinidae)
Universidade Federal Rural de Pernambuco, CEP: 52171-900, Recife, Pernambuco,
Brazil. E-mail: anacarlaeldeir@gmail.com (corresponding author)
Anthropogenic activities near the river basins alter the physicochemical characteristics
of the water, causing physiological changes in aquatic biota. In this context the aim of
this study is to investigate changes in environmental quality can influence the
reproduction of Hoplias malabaricus in Capibaribe river, Pernambuco, Northeast of
Brazil. The samples were collected from September 2013 to August 2014 in three
distinct points of Capibaribe river (CAP 1, CAP 2 e CAP 3). Were realized analysis of
maturational stages, sex ratio, reproductive activity index (IAR), gonadosomatic index
(IGS) and hepatosomatic (IHS). To determine the environmental quality we used a rapid
assessment protocol (PAR), and obtaining parameters of water quality. It was made a
spearman correlation matrix to correlate reproduction of biological data (IGS, IHS) with
environmental factors (water quality). The PAR indicated that CAP 3 is classified as a
"preseverd" environment, however, CAP 1 and CAP 2 were classified as "altered"
environments. The frequency of the reproductive cycle stage of H. malabaricus females
indicated mature stages for almost every quarter in the evaluated sample points. The sex
ratio did not indicate significant differences in the evaluated points. The IAR indicated
that there was a higher reproductive activity in CAP 3, followed by CAP 1 and CAP 2.
Correlation analysis of environmental and reproductive parameters for the CAP 2 point
indicated correlation of IHS with the conductivity and turbidity. CAP 2 the IGS showed
negative correlation with rainfall and turbidity. The IHS analysis for this point was
obtained high correlation with temperature. For CAP 3, correlations were obtained
between the IHS and Total Coliform. Therefore, it is concluded that H. malabaricus can
reproduce against different levels of environmental quality, which can probably be
related to its high resistance to anthropogenic environments.
Key Words: Aquatic ecosystem, Capibaribe, Human activities, Reproduction,
Anthropic river, Traíra.
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INTRODUÇÃO

A qualidade ambiental dos rios vem sendo constantemente alterada, sobretudo
em países populosos e em desenvolvimento como o Brasil (Rebouças et al., 2006).
Essas alterações ambientais estão muitas vezes associadas às atividades humanas como
a expansão urbana, industrial e agropecuária (Rashed, 2001) que desencadeiam
mudanças nas características físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos (Galdean et
al., 2000). Como consequência dessas mudanças, os impactos ambientais ocorridos
nesses ecossistemas influenciam diretamente diversas características bióticas, alterando
as funções celulares, metabólicas, bioquímicas e fisiológicas da biota podendo também
ocasionar mudanças em toda a dinâmica dessas comunidades (Araújo, 1998).
Nos ecossistemas aquáticos, um dos grupos biológicos mais afetados pelas
mudanças ambientais é a ictiofauna. De acordo com Magurran & Phillip (2001) as
comunidades de peixes vêm sofrendo com modificações em sua riqueza e diversidade
devido à baixa qualidade dos ecossistemas aquáticos. Além dessas modificações
estruturais, as espécies de peixe que são submetidas à baixa qualidade ambiental
também podem apresentar mudanças em suas características biológicas, sendo a
reprodução um dos fatores diretamente afetados pela qualidade do meio (Souza et al.,
2014). Isso pode ser explicado pelo fato de que os parâmetros ambientais são
considerados imprescindíveis para a indução de respostas fisiológicas que dão início à
cascata reprodutiva nesses animais (Ribeiro e Moreira, 2012). Segundo Vazzoler
(1996), é possível afirmar que alterações nas características abióticas dos ecossistemas
aquáticos podem determinar o sucesso reprodutivo dos peixes.
Um dos ecossistemas aquáticos brasileiros que vem apresentando diversas
alterações em sua qualidade ambiental, devido principalmente às ações antrópicas, é o
rio Capibaribe. Segundo a Secretaria de Recurso Hídrico (SRH) esse é um dos
principais rios do estado de Pernambuco, sendo responsável pelo abastecimento de 43%
da população do Estado de Pernambuco (SRH, 2002). Os impactos antrópicos sofridos
nesse rio são atribuídos diretamente à expansão urbana, industrial e agrícola, onde
merecem destaque as inúmeras plantações de cana-de-açúcar estabelecidas ao longo do
seu curso (Travassos et al., 1993; Noriega, 2010). Nesse sentido, estudos recentes da
Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH), vêm demonstrando que as
atividades humanas supracitadas têm afetado a qualidade ambiental do rio Capibaribe
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(CPRH, 2014), o que pode estar modificando toda a estrutura da comunidade da
ictiofauna local.
Entre as espécies de peixe que podem estar sendo influenciadas pelas mudanças
na qualidade ambiental do rio Capibaribe está Hoplias malabaricus (Bloch, 1794),
conhecida popularmente como traíra (Petry et al., 2010). Essa espécie é um dos
piscívoros de água doce mais relevantes no Brasil, dada sua importante função
ecológica, como predador de topo de cadeia (Piana et al., 2006). Esta característica
indica que H. malabaricus pode influenciar na persistência dos organismos no
ambiente, possivelmente através do mecanismo de coexistência mediada pelo predador
(Caswell, 1978). Além de sua importância ecológica, a traíra também apresenta
considerável importância socioeconômica, sendo fonte de subsistência para muitas
famílias através da pesca artesanal (Pieve et al., 2009; Torres et al., 2012), além de
possuir ótima aceitação pelo mercado consumidor de peixes (Santos et al, 2001).
Neste contexto, diante da reconhecida importância ecológica e socioeconômica
de H. malabaricus, além da excasses de estudo ecológicos no rio Capibaribe, o objetivo
do presente trabalho é investigar como as mudanças na qualidade ambiental decorrentes
de atividades humanas podem influenciar a biologia reprodutiva de H. malabaricus no
rio Capibaribe, em Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O rio Capibaribe nasce na divisa dos municípios de Jataúba e Poção,
percorrendo cerca de 250 km até sua foz, estando totalmente inserido no Estado de
Pernambuco, Brasil (SRH, 2002). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima
(APAC, 2014), esse rio pertence à bacia hidrográfica do rio Capibaribe, que localiza-se
entre as coordenadas 07º 41’ 20” e 08º 19’ 30” de latitude Sul, e 034º 51’ 00” e 036° 41’
58” de longitude Oeste. A Bacia do rio Capibaribe está inserida em uma região com
clima do tipo tropical úmido, apresentando temperatura média anual de 25°C e
precipitação média anual de 1.500 mm, com concentração de chuvas nos meses de abril
a julho, sendo os demais meses secos (Andrade, 1977).
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O rio Capibaribe possui uma área de drenagem de 7.557,41 km² que corresponde
a 7,58% da área total do Estado de Pernambuco, segundo a Agência Pernambucana de
Águas e Clima (APAC) (2014) (Figura 2). Seus principais afluentes pela margem direita
são os riacho do Mimoso, Tabocas, riacho da Onça, Carapatós, riacho das Éguas,
Caçatuba, Batatã, Cotumgubá, Goitá e rio Tapacurá. Pela margem esquerda, destacamse os riachos Jataúba, Doce, Topada, riacho do Manso e Cajaí (APAC, 2014).
Os trechos estudados estão distribuídos em três pontos com diferentes condições
ambientais na porção baixa da bacia do rio Capibaribe, localizados nas cidades de
Recife, São Lourenço da Mata e Paudalho (Figura 2), são eles:
CAP 1: Trecho localizado na cidade de Paudalho, próximo à usina de cana-deaçúcar Petribú (7°53'19.46"S 35°13'46.33"O). Esse ponto se caracteriza por ser semilêntico água turva e de influência agro-açucareira.
CAP 2: Trecho localizado em São Lourenço, próximo à rodovia estadual PE-005
(7°57'55.35"S 35° 5'20.02"O). Trecho lótico, com presença humana evidente. Sofre
influencia da pecuária, indústria agro-acucareira e exploração de areia.
CAP 3: Esse trecho está localizado na cidade do Recife, e está inserido dentro
de Reserva Ecológica Estadual Mata São João da Várzea (Lei Estadual nº 9.989/87)
(08° 3'32.51"S 34°59'10.68"O). Trecho protegido, com vegetação ciliar natural, lótico e
pouco turvo.

Coleta de dados

Foram realizadas coletas mensais, de setembro de 2013 a agosto de 2014. Foram
coletados ao todo 67 fêmeas e 51 machos (CAP 1: 32 Fêmeas e 24 machos; CAP 2: 21
fêmeas e 16 machos e CAP 3: 14 fêmeas e 11 machos). Em cada ponto de coleta foram
postas redes de espera de 10 m de comprimento, 1,5 m de altura, e malhas de 12, 20, 30,
40 e 50 mm, com exposição mínima de 12 horas, sendo colocadas ao entardecer e
retiradas ao amanhecer. As redes foram colocadas uma vez em cada mês, para cada
ponto amostral. Os peixes capturados em cada coleta foram sacrificados por hipotermia
com imersão em pasta de gelo picado de acordo com sugestão da Institutional Animal
Care and Use Committee (IACUC) (2002).
Posteriormente, os peixes foram acondicionados em sacos plásticos devidamente
identificados, fixados em formol a 10% por 24 horas, e em seguida preservados em
álcool 70%. Os exemplares foram armazenados no Laboratório de Ecologia de
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Peixes/UFRPE, onde foram triados e identificados. Para determinar a qualidade
ambiental dos pontos selecionados no rio Capibaribe, foi mensurada em campo a
temperatura da água (˚C), e posteriormente foram coletadas amostras de água em
garrafas de polipropileno, mantidas em refrigeração, para obtenção dos demais
parâmetros ambientais. Os dados pluviométricos da área de estudo foram obtidos na
Agência Pernambucana de Águas e Climas, para cada ponto amostral (APAC, 2015).

Processamento dos dados ambientais

Com as amostras de água coletada nos pontos amostrados foram mensurados os
parâmetros: pH, condutividade (µS.cm-1), oxigênio dissolvido (mg/L), turbidez (ntu),
demanda bioquímica de oxigênio (mg/L), sólidos totais, demanda química de oxigênio,
sólidos suspensos totais(mg/L), cor e coliformes fecais. Estas análises foram realizadas
na Estação de Tratamento de Esgoto Lógica Ambiental Ltda. e no laboratório de
limnologia da UFRPE.
Para analisar a qualidade ambiental dos pontos de coleta foram utilizados dois
Protocolos de avaliação rápida de diversidade de hábitats adaptados. O primeiro
protocolo foi proposto pela Agência de Proteção Ambiental de Ohio (EUA) (EPA,
1987) (Tabela 1). O segundo protocolo foi proposto por Callisto et al. (2002) (Tabela
2). Esses protocolos indicam o estado de “saúde” dos trechos da bacia estudados. A
classificação de cada ambiente é determinada, por meio da pontuação total dos
parâmetros recebida após o somatório de cada protocolo, considerando as seguintes
pontuações: valores de 0 a 26, local considerado como “ambiente impactado”, valores
de 27 a 52, “ambiente alterado”, e valores de 53 a 78, “preservado”.
Processamento e análise dos dados reprodutivos de Hoplias malabaricus
Em laboratório, foram obtidos os valores de comprimento padrão (CP), em
milímetros, e peso corporal (PC), em gramas, de cada indivíduo. Posteriormente, os
peixes foram dissecados para retirada e pesagem das gônadas (PG) e fígado (PF). Após
a pesagem e medição dos parâmetros supracitados foram calculados o índice
gonadossomático (IGS=PGx100/PC) e o índice hepatossomático (IHS=PFx100/PC).
Fragmentos de ovários foram submetidos a cortes transversais na porção média e
posteriormente foram desidratados em álcool, em concentração de 80%, 90% e 100%,
diafanizada em xilol e impregnado em parafina (Junquiera & Junqueira 1983). Após a
33

inclusão em seguida os cortes foram corados em hematoxilina-eosina. As lâminas
histológicas foram analisadas em microscopia óptica (100x) para obtenção da
frequência dos estádios do ciclo reprodutivo, seguindo classificação proposta por
Vazzoler (1996): imaturos (1), em maturação (2), maduros (3), esgotado (4) e em
repouso (5) (Tabela 4).
A proporção sexual foi determinada pelas frequências absolutas de fêmeas e
machos para o período total e trimestral. Para analisar a energia canalizada para o
processo de desenvolvimento gonadal, foi utilizado o índice de Atividade reprodutiva
(IAR) proposto por Agostinho et al. (1993), uma vez que esse índice é um excelente
indicador quantitativo do grau de desenvolvimento dos ovários. Para a análise do IAR,
foi utilizada a equação:

Sendo:
Ni = número de indivíduos na unidade amostral i;
ni = número de indivíduos “em reprodução”, na unidade amostral i;
Nm = número de indivíduos na maior unidade amostral;
nm = número de indivíduos “em reprodução” na unidade amostral com maior n;
IGSi = IGS média dos indivíduos “em reprodução” na unidade amostral i;
IGSe = maior valor individual de IGS;

O IAR foi classificado em cinco categorias: nula (IAR≤2,0), incipiente
(2,0<IAR≤5,0), moderada (5,0<IAR≤10,0), intensa (10,0<IAR≤20,0) e muito intensa
(≥20,0) (Agostinho et al., 1993).

Tratamento dos dados

Para verificar a homogeneidade dos dados foi realizado o teste de Komogorov
Smirnov. A possível correlação entre as variáveis ambientais (temperatura da água, pH,
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condutividade, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, sólidos totais,
sólidos suspensos totais, cor, e coliformes fecais) com os índices IGS e IHS foi testada
pela aplicação do Coeficiente de Correlação de Spearman. Para detectar possíveis
diferenças nas proporções entre os sexos foi aplicado o teste do Qui-quadrado (χ2). O
nível de significância de 0,05 foi estabelecido para todos os testes. O programa
estatístico utilizado para a análise destes dados foi o Paleontological Statistics-PAST
ver. 1.87 (Hammer et al., 2001).

RESULTADOS
Qualidade ambiental
Com aplicação do protocolo para análise de qualidade ambiental nos trechos
selecionados, os trechos de CAP 1 e CAP 3, apresentam condições ambientais
preocupantes, sendo classificados pelo PAR como ambientes ”Alterados” (37 e 31,
pontos respectivamente) (Tabela 3). A avaliação desses trechos indicou baixa pontuação
principalmente para os parâmetros referentes à qualidade da mata ciliar e de sedimentos.
Entre os parâmetros analisados para CAP 1a “Alterações antrópicas” obteve a pior
pontuação quando comparado com os demais locais.
Destaca-se ainda que o trecho CAP 2 obteve o pior desempenho de qualidade
ambiental em relação aos demais trechos, chegando a obter valores iguais a zero para os
parâmetros “alterações antrópicas”, “turbidez da água”, “presença de esgoto”, “presença
de mata ciliar” e “extensão de mata ciliar” (Tabela 3). CAP 2 ainda obteve a pior
pontuação no parâmetro de “cobertura vegetal no leito” quando comparado aos demais
pontos, sendo evidente a explosão de macrófitas em períodos de chuva para esse ponto.
O ponto amostral CAP 3 foi obteve o valor de 64 pontos, onde foi observada
pouca influência de atividades humanas. Com base nas pontuações totais atribuídas pelo
PAR, CAP 3 foi classificado como ambiente “Preservado” (Tabela 3).

Frequência do estádio do ciclo reprodutivo
Através das características macroscópicas e microscópicas das gônadas foi
possível identificar os estádios de maturação gonodal de H. malabaricus (Tabela 4). A
variação trimestral das frequências relativas dos estádios de maturação gonadal para
fêmeas de H. malabaricus, indica a presença do estádio maduro (estádio 3) no ponto
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CAP 1 para praticamente todo o período amostral, com exceção primeiro trimestre
amostral, que apresentou maior frequência de exemplares em estádio esgotado (estádio
4) (Fig. 3).
Em CAP 2, foram encontradas fêmeas de H. malabaricus aptas para a
reprodução ao longo de quase todo o período amostral (estádio 3). Apenas no terceiro
trimestre amostral, não foram encontradas fêmeas maduras (Fig. 3).
No trecho de CAP 3, fêmeas de H. malabaricus apresentaram-se maduras em
quase todo o período amostral, com exceção do primeiro trimestre amostral, que
apresentou apenas fêmeas imaturas (estágio1) e em repouso (estágio 5) (Fig. 3).
Proporção sexual
Para os três pontos de coleta, não foram encontradas diferenças significativas na
proporção entre os sexos de H. malabaricus para o período total, nem para os trimestres.
No ponto amostral CAP 1 foram coletados 56 exemplares, onde a proporção sexual
encontrada para o período total foi de 1,33:1, sendo 32 fêmeas para 24 machos (χ2
=1,14) (Tabela 5).
Em CAP 2 foram capturados 37 exemplares de H. malabaricus. A proporção
sexual para o período total foi de 1,31:1, sendo 21 fêmeas para 16 machos (χ2 = 0.66; p)
(Tabela 6).
No trecho CAP 3, o número de exemplares capturados foi 25. A proporção
sexual encontrada para todo o período foi de 1,27:1, sendo14 fêmeas para 11 machos
(χ2 = 5,12) (Tabela 7).
Índice de Atividade Reprodutiva

O índice de atividade reprodutiva (IAR) indicou que fêmeas H. malabaricus
foram encontradas em atividade reprodutiva (>2) em todos os pontos de amostragem,
porém sua atividade reprodutiva é maior em CAP 3 (IAR = 5,98) para todo o ano
(Fig.4). Não foram encontradas para nenhum dos pontos de amostragem fêmeas com
atividade reprodutiva intensa (10<IAR≤20), ou muito intensa (IAR>20).
A atividade reprodutiva de fêmeas de H. malabaricus em CAP 3 iniciou-se no
trimestre II (IAR = 7,07) e teve seu término no trimestre III (IAR = 9,81), períodos onde
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fêmeas de H. malabaricus foram encontradas em atividade reprodutiva moderada
(5<IAR≤10) (Fig. 4).
Em CAP 1 a atividade reprodutiva de H. malabaricu inicia-se no trimestre III
(IAR= 4,11). Seu pico de atividade reprodutivo ocorre no trimestre de IV (IAR= 8,47.).
CAP 2 apresentou o menor índice de atividade reprodutiva dentre os pontos de
amostragem (2,73).
Os trimestres I e IV foram os períodos de maior atividade reprodutiva para as
fêmeas de H. malabaricus de CAP 2(2,47 e 3,34 respectivamente). Nesses trimestres a
traíra foi encontrada em atividade reprodutiva incipiente (2<IAR≤5), nos demais
trimestres a atividade reprodutiva foi nula (IAR≤2) (Fig. 4).
Parâmetros reprodutivos X parâmetros ambientais

Foram mensuradas doze variáveis de qualidade da água e obtidos os índices de
precipitação pluviométrica de cada ponto amostral do baixo rio Capibaribe (Tabela 8).
A análise de correlação dos parâmetros ambientais com os parâmetros
reprodutivos para CAP 1 foi observado correlação negativa do IHS com a Turbidez da
água (-0,810) (Tabela 9). Não houve nenhuma correlação dos fatores ambientais com o
IGS de H. malabaricus para CAP 1.
Em CAP 2 o IGS obteve correlação negativa com a chuva (-0,875) e turbidez (0,940). Na análise do IHS com os fatores ambientais, fora obtidos alta correlação
negativa com temperatura (-0,993) (Tabela 9).
Para o ponto amostral CAP 3, foi obtida correlação negativa entre o IGS e o
sólido suspenso total (-0,607) (Tabela 9). Não foram obtidas correlações entre os fatores
ambientais com o IHS.
DISCUSSÃO
Protocolo de avaliação rápida

Um dos critérios que receberam menor pontuação para os trechos avaliados
foram em relação à qualidade da mata ciliar. O protocolo de avaliação rápida indicou
ausência de mata ciliar para CAP 1 e CAP 2. Esse resultado sugere que a ausência da
mata ciliar para esses trechos pode ser um fator preocupante para a biologia reprodutiva
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de H. malabaricus, uma vez que a retirada desta mata pode alterar as características
físico-químicas do ambiente. As matas ciliares são essenciais para integridade dos
sistemas aquáticos e dos organismos ali presentes, uma vez que estas são fundamentais
no controle da incidência de luz, turbidez, temperatura e o pH (Uieda & Kikuchi, 1995).
Segundo Vazzoler (1996), fatores abióticos como os supracitados são fundamentais para
o sucesso reprodutivo de peixes. Além disso, de acordo com Cetra (2003), a interação
entre a mata ciliar e o canal do rio fornecem variedades de hábitats aquáticos,
possibilitando diversidade de áreas para alimentação e reprodução de peixes.
O trecho de CAP 2 obteve a pior pontuação de qualidade ambiental entre os trechos
analisados. A explicação para esse fato parece estar na ocupação urbana e industrial às
margens do rio Capibaribe, que alteram a integridade ambiental do seu entorno.
Segundo CPRH (2014) a cidade de São Lourenço da Mata, onde está situado o ponto de
coleta CAP 2, é um dos pontos mais afetado do rio Capibaribe, recebendo poluentes de
caráter orgânico e inorgânico advindos de fontes diversas, como fluidos industriais e
lixos domésticos. Esses poluentes podem agir de maneira negativa sobre as
comunidades de peixes e alterar suas estratégias reprodutivas. O protocolo de avaliação
rápida ainda indicou ausência de mata ciliar para CAP 1 e CAP 2. Esse resultado sugere
que a ausência da mata ciliar para esses trechos pode ser um fator preocupante para a
biologia reprodutiva de H. malabaricus, uma vez que a retirada desta mata pode alterar
as características físico-químicas do ambiente. As matas ciliares são essenciais para
integridade dos sistemas aquáticos e dos organismos ali presentes, uma vez que estas
são fundamentais no controle da incidência de luz, turbidez, temperatura e o pH (Uieda
& Kikuchi, 1995). Segundo Vazzoler (1996), fatores abióticos como os supracitados são
fundamentais para o sucesso reprodutivo de peixes. Além disso, de acordo com Cetra
(2003), a interação entre a mata ciliar e o canal do rio fornecem variedades de hábitats
aquáticos, possibilitando diversidade de áreas para alimentação e reprodução de peixes.
O ponto amostral CAP 3obteve melhor pontuação no PAR quando comparado
aos demais pontos amostrais. A boa classificação constatada para esse trecho pode ser
explicada pela boa qualidade dos quesitos que envolvem a influência antrópica, como o
“tipo de ocupação das margens” “presença de esgoto”, além de pontos positivos na
integridade do ambiente, como o quesito “estabilidade das margens” e “presença e
ausência de mata ciliar”. Esse resultado é explicado pelo fato desse ponto estar inserido
dentro de Reserva Ecológica Estadual Mata São João da Várzea (Lei Estadual nº
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9.989/87), ocupando uma área de 64,52 ha. Segundo a Gestão Ambiental do Recife
(2005), essa reserva inclui como critérios de preservação o refúgio da fauna e flora,
proteção do sistema hidrográfico e amenização dos efeitos da poluição industrial. Estes
critérios estão influenciando positivamente a qualidade ambiental deste trecho.

Frequência relativa dos estádios reprodutivos e Índice de Atividade Reprodutiva
A frequência relativa dos estádios de maturação gonadal revela que foram
encontradas fêmeas de H. malabaricus aptas à reprodução em quase todos os trimestres
para os três pontos amostrais, indicando que esta espécie possui um longo período
reprodutivo no rio Capibaribe. Período reprodutivo longo é importante para a
manutenção da estrutura da população de peixes, sendo uma das principais estratégias
reprodutivas destes para sobreviverem em ambientes onde as condições abióticas são
desfavoráveis (Nikolski, 1963). Essa é uma estratégia reprodutiva importante que pode
estar sendo utilizada por peixes como a traíra, que vivem em ambientes degradados
como o Capibaribe.
O IAR (índice de atividade reprodutiva) ainda indicou que para o trecho de
CAP 3 e CAP 1, houve maior energia canalizada para as gônadas no terceiro e quarto
trimestres do período amostral, respectivamente. Ao comparar estes dados com os dados
pluviométricos provenientes das estações da APAC (2015), vê-se que para esses pontos,
H. malabaricus investe maior energia em reprodução no período onde se observa maior
índice de chuva para esses locais. Resultado semelhante foi encontrado por Paiva (1974)
no Nordeste brasileiro, que demonstra o primeiro e segundo trimestre do ano como o
período reprodutivo de H. malabaricus. O mesmo autor salienta que o período
reprodutivo da traíra corresponde às épocas de maior pluviosidade. Marquez et al.,
(2001), em seu estudo com a traíra no rio Gramame, na Paraíba, nordeste brasileiro,
também indicou que a época reprodutiva da traíra corresponde aos meses de maior
índice pluviométrico. Segundo Braga (2001) a precipitação é um dos fatores abióticos
que têm merecido maior atenção nos estudos voltados à reprodução das comunidades de
peixes. De acordo com Paiva (1974) a ocorrência da chuva amplia as áreas de margem,
aumentando a disponibilidade de “locas” para a desova e proteção de indivíduos recémeclodidos de traíra. Essas condições ambientais favorecem H. malabaricus que é
considerada uma espécie predadora de margem (Súarez et al., 2004).
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Além disso, o aumento da reprodução no período de chuvas para H.
malabaricus, ainda pode ser influenciado pela maior disponibilidade de nutrientes no
rio. Segundo Leão et al., (1991), o aumento das chuvas determina o desenvolvimento
de fitoplâncton, zooplântcon e invertebrados. Esses organismos são fontes de alimento
importante para os indivíduos recém-eclodidos de traíra (Marquez et al., 2001).
Apesar de a chuva ser um fator importante para a reprodução de H. malabaricus
em CAP 1 e CAP 3, a análise da frequência relativa dos estágios do ciclo reprodutivo
em CAP 2 indicou baixa frequência de estágios maduro (estágio 3) para fêmeas no
terceiro trimestre amostral. Esse trimestre representa o período de maior índice
pluviométrico para a região (APAC, 2015). O IAR indicou atividade reprodutiva nula
para o segundo e terceiro trimestres em CAP 2, períodos que também possuem altos
índices pluviométrico na região (APAC, 2015).
Esse resultado pode ter relação com a explosão de macrófitas aquáticas
observada nesse trecho nos períodos de elevado índice pluviométrico. Macrófitas
aquáticas são importantes meios de abrigo para peixes predadores capturarem suas
presas por emboscada, além de ser uma área importante para a reprodução (Santanna &
Goiten, 2009). No entanto, altas densidades de macrófitas aquáticas podem afetar o
movimento dos peixes, e o seu espaço reduzido pode diminuir a eficiência do forrageio
(Petry et al., 2003). Neste contexto, apesar de não diminuir a oferta de alimento no
meio, a possível baixa eficiência no forrageio de H. malabaricus, leva ao suposto que há
uma diminuição no fator de condição dessa espécie, levando a baixa locação de energia
nos ovários para a maturação gonadal nos períodos de explosão de macrófita. Segundo
Barbieri et al., (1996) a falta de recurso alimentar pode diminuir o fator de condição dos
peixes, e consequentemente definir o período de desova. Um trabalho realizado por
Santanna e Goiten (2009) identificou menor fator de condição de uma população de H.
malabaricus devido à influência da superpopulação das macrófitas na comparação entre
dois rios costeiros na Bacia do rio Intanhaém, São Paulo. Em termos de avaliação do
estágio de qualidade ambiental para CAP 2, é relevante ressaltar que abundância e
ampla distribuição de macrófitas aquáticas são preocupantes, uma vez que esse processo
está diretamente relacionado à baixa qualidade ambiental desse ponto.
O IAR ainda confirmou que H. malabaricus não apresentou atividade
reprodutiva “intensa” ou “muito intensa” para nenhum dos pontos amostrais, sugerindo
que para o período amostral essa espécie canalizou baixa energia para o processo de
desenvolvimento gonadal. Esse resultado pode estar ligado ao fato dessa espécie possuir
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baixa fecundidade quando comparado com outras espécies de teleósteo de água doce
(Barbieri, 1989). Segundo Nikolsky (1963), essa característica de baixo investimento no
desenvolvimento de ovócito é comum em espécies que possuem cuidado parental e que
realizam desova parcelada. Esse resultado corrobora com as características biológicas
da traíra, que possui cuidado com a prole (Querol et al., 2003) e desova parcelada
(Barbieri, 1989).
Proporção Sexual
No presente estudo não foi observada diferença na proporção entre os sexos de H.
malabaricus. Segundo Vazzzoler (1996) a maioria dos estudos sobre as populações de

peixes, é observada uma proporção sexual de 1:1, o que corrobora com os resultados
encontrados para os três pontos de coleta do baixo rio Capibaribe.
Segundo King & Etim (2004), condições ambientais podem alterar a proporção
sexual de uma determinada população de peixes. No entanto, no presente trabalho, os
fatores ambientais parecem não exercer um papel fundamental no desvio da proporção
sexual esperada no ano avaliado como um todo. Apesar dos resultados obtidos neste
estudo, a maioria dos trabalhos que avaliam a reprodução de H. malabaricus
evidenciam maior proporção sexual de Fêmeas. Novaes & Carvalho (2011) encontraram
uma diferença significativa entre os sexos em um estudo realizado no rio
Paranapanema, sendo o número de fêmeas superior ao de machos (1,3-1).
Táticas reprodutivas de proporção sexual próxima de 1:1, como a encontrada
neste estudo são muito importantes para espécies que vivem em ambientes instáveis
como o Capibaribe. Segundo Novomeská & Kvac (2009), proporção sexual equilibrada
em peixes aumenta as chances de disseminação no ambiente. Essa estratégia é
vantajosa, pois haverá pelo menos uma fêmea disponível para cada macho se acasalar
(Gomez-Márquez et al., 2003).
O resultado do presente estudo sugere que mudanças em determinados padrões
de um ecossistema aquático, como os analisados, podem não ser pressões fortes
suficientes para afetar os fatores biológicos que estão diretamente ligados à
diferenciação na proporção sexual de H. malabaricus. Isso pode ser explicado pelo fato
da traíra possuir diversas adaptações a ambientes instáveis como: 1) possuir alta
plasticidade trófica (Paiva, 1974), 2) ser uma predador oportunista (Petry et al., 2010), e
por último 3) resistente a ambientes antropizados, podendo viver em águas pouco
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oxigenadas e suportar grandes períodos de jejum (Petry et al., 2010), como é o caso do
rio Capibaribe.
Parâmetros reprodutivos X parâmetros ambientais

Com base nos resultados da análise de correlação de Spearman entre os
parâmetros reprodutivos e os fatores ambientais, foi possível estimar como a qualidade
do ambiente pode influenciar as estratégias reprodutivas de H. malabaricus. Para o
ponto de CAP 1 foi observada alta correlação negativa do parâmetro ambiental turbidez
da água com o IHS. A análise de correlação ainda mostrou alta correlação negativa da
turbidez com o IHS em CAP 2.
A turbidez mede a capacidade da água em dispersar a radiação solar, e é
influenciada pelos sólidos em suspensão na água, que dificulta a entrada de feixes de luz
(Tavares, 2005). Albanez & Matos, (2007) salientam que o aumento de sedimentos na
água é ocasionado principalmente pela retirada da mata ciliar que aumenta o
assoreamento e o processo erosivo, permitindo que grande aporte de partículas e
resíduos sejam lixiviados para a água. Diante do exposto é possível sugerir que a falta
de conservação das matas ciliares de CAP 1 e CAP 2 estejam afetando a turbidez da
água e consequentemente influenciando negativamente o sucesso reprodutivo de H.
malabaricus. É evidente nesses pontos a falta da manutenção da mata ciliar e um grande
número de partículas em suspensão na água, especialmente em épocas chuvosas.
A reprodução de H. malabaricus pode estar sendo influenciada negativamente
pela turbidez da água possivelmente pela diminuição da disponibilidade e diversidade
de recursos alimentares. A turbidez elevada diminui a penetração de luz na água,
reduzindo a fotossíntese de vegetação, ocasionando diminuição na produtividade
primária do rio (IGAM, 2008) e, consequentemente, afeta espécies de base de cadeia
alimentar, recursos essenciais para a alimentação da Traíra. Considerando que a falta de
recurso alimentar pode alterar o fator de condição das espécies de peixe, fator este
essencial à reprodução, (Barbieri et al., 1996), o período reprodutivo de H. malabaricus
pode estar sendo afetado CAP 1 e CAP 2, onde esta espécie se encontra submetida a tais
condições.
Em CAP 2 além da turbidez, houve correlação negativa do IGS com a chuva.
Essa correlação reforça os resultados obtidos nas análises de frequência relativa e do
IAR para esse ponto. Apesar de a precipitação ser um evento importante para o estímulo
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da reprodução de peixes, no presente estudo o aumento do índice pluviométrico parece
ter um efeito negativo no processo de desenvolvimento das gônadas de H. malabaricus
em CAP 2. Esse resultado parece estar relacionado com a explosão de macrófitas nos
períodos de chuva, uma vez que a alta densidade destas pode afetar a eficiência do
forrageamento e, consequentemente, diminuir a demanda de recurso energético para o
desenvolvimento gonadal de H. malabaricus (Santanna & Goiten, 2009).
O IHS obteve correlação negativa com a temperatura para CAP 2. Apesar da
temperatura ser um estímulo importante para indução do início da cascata reprodutiva
de traíra (Querol et al., 2003), no presente trabalho a temperatura parece exercer
influencia negativa. A temperatura média encontrada em CAP 2 está acima do limite
ideal para o bem estar de H. malabaricus, que segundo o Fish Base (2015) está entre 20
e 26 °C. A temperatura da água elevada também pode ter relação com a diminuição da
vegetação no entorno do rio, o que é evidente para esse ponto. Segundo Krupek &
Felski (2006) a retirada da mata ciliar aumenta a temperatura da água, interferindo
diretamente sobre a comunidade aquática do rio. Outra possível causa que pode estar
diretamente ligada à alteração da temperatura da água nos rios são os despejos
industriais de forma inadequada (Sperling, 2005). A elevação da temperatura em um
ambiente com alta taxa de matéria orgânica como o Capibaribe pode levar ao
desenvolvimento de algas e fitoplâncton, que provocam uma queda na concentração de
oxigênio na água (Silveira, 2004). A falta de oxigênio ocasionada pelas altas
temperaturas em CAP 2 pode estar afetando a biologia reprodutiva de H. malabaricus.
De acordo com Vazzoler (1996) o oxigênio dissolvido na água é uma das principais
condições ambientais que definem o início e o fim da época reprodutiva dos peixes.
O trecho localizado em CAP 3apresentou correlação negativa do IGS com os
sólidos suspensos totais. Os sólidos suspensos totais (SST) avaliam a matéria em
suspensão presente na água (Nogueira et al., 2012). É possível que o acúmulo de SST
para CAP 3, principalmente em períodos chuvosos, possa estar afetando diretamente a
de reprodução de H. malabaricus. Essa relação está presente possivelmente devido ao
fato desse trecho estar inserido próximo a foz do rio. Resíduos sólidos de origem
industriais e urbanos são acumulados durante todo o percurso do rio, e encontrados em
grandes proporções próximos à sua foz. Além disso, há uma troca evidente de água
entre o rio e oceano provocadas pelas inversões de maré e a dinâmica estuarina que
promove o transporte e acumulação de materiais em suspensão dos rios e mares nas
regiões estuarinas (SEMADS, 2001). Esses processos podem estar promovendo o
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acúmulo de materiais em suspensão em locas, áreas de margens importantes para a
desova de H. malabaricus. Segundo Martins (2009), fêmeas de H. malabaricus
depositam seus ovos em locas e pequenas depressões às margens dos rios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que a traíra pode se reproduzir mesmo frente à diferentes
condições ambientais, o que provavelmente está relacionado à sua alta resistência a
ambientes antropizados. Todavia, alguns fatores ligados à qualidade ambiental parecem
estar influenciando negativamente a sua biologia reprodutiva, o que pode causar
decréscimo de sua população com passar dos anos.
Nesse sentido, são necessários estudos de longo prazo relacionados
especialmente à estrutura da população de H. malabaricus em ambientes antropizados.
Esses estudos são de grande importância para compreender como a qualidade ambiental
influencia a biologia reprodutiva dessa espécie. Complementando esses esforços, ações
de conscientização junto à população devem ser implementadas para evitar que haja a
poluição dos recursos hídricos que alteram a estrutura da ictiofauna local, tais como: 1)
divulgação das informações científicas abordando a influência da poluição sobre a
comunidade de peixes local, sob forma de palestras de natureza educativa junto às
pessoas que direta e indiretamente utilizam o rio, escolas/faculdades, ONG’s, órgãos
administrativos e ambientais dos municípios, 2) realização de programas de incentivo
ao reflorestamento da mata ciliar junto a empresas e proprietários como forma de
incentivo fiscal, e por último, 3) ampliação de obras de saneamento básico e estações de
tratamento de esgoto ao longo do rio Capibaribe, para diminuição da influência
antrópica no entorno do rio.
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ANEXO I
Figuras e tabelas do artigo.

Fig. 2. Área de estudo contendo os pontos de coletas no Rio Capibaribe: CAP 1 - Paudalho (7°53'19.46"S
35°13'46.33"O); CAP 2 - São Lourenço da Mata (7°57'55.35"S 35° 5'20.02"O) e CAP 3 – Recife (: 8°
3'32.51"S 34°59'10.68"O), Pernambuco/Brasil.
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Tabela 1. Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (PAR) utilizado nos três pontos de
coleta do baixo rio Capibaribe (modificado de EPA , 1987).
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE
Localização:
Data de coleta: / /
Tempo (situação do dia):
Modo de coleta (coletor)
Largura Média:
Profundiade Média:
Temperatura da água:
PARÂMETROS

13. Subistratos e/ ou Habitats

Hora da coleta:

PONTUAÇÃO
5 pontos
3 pontos
2 pontos
0 pontos
Mais de 50% com
10 a 30 % de habitats
Menos que 10% de habitats
habitats diversificados;
30 a 50% de habitats
diversificados;
diversificados;
pedaços de
diversificados; habitats
disponibilidade
ausência de habitats óbvia;
troncos submersos;
adequados para
de habitats insuficientes;
substrato
raiz; cascalho ou outros
manutenção de
substratos freqüentement e
rochoso instável para
habitats
organismos aquáticos.
modificados.
fixação dos organismos.
estáveis.

Alguns acréscimos
recentes na
formação de barras,
predomínio de
cascalho, areia ou
sedimento fino.

Deposição moderada de
cascalhos
novos, areia ou sedimento
fino
em barras recentes e
antigas.
Sobretudo, de origem
antrópica.

Elevada deposição de
material fino ou cascalho e
aumento no
desenvolvimento
de barras devido,
principalmente, às
atividades
antrópicas.

14. Deposição de sedimentos

Ausência ou pequeno
alargamento
de ilhas ou barras de
pontal.

15. Alterações do canal do rio

Presença de pequenas
Ausência de
canalizações, em geral
Presença de
Margens revestidas com
canalizações e
em área para apoio de
diques,terraplanagens,
gabiões ou cimento e o
dragagens ou qualquer pontes ou evidência de
aterros, barragens ou
curso d’água encontra-se
outra forma de
canalizações antigas e
estruturas de escoramentos
canalizado
interferência que possa de dragagem, mas com
em ambas as margens. Há
ou pode ser observado
afetar o curso d’água.
ausência de
evidências antigas de que o
forte
Nesse caso, o curso
canalizações recentes.
leito já foi explorado por evidência de revolvimento
d’água segue com
Não há evidências de
dragagem para retirada de das margens para atividades
padrão natural.
que o leito tenha sido
areia/cascalho.
humanas.
explorado por
atividades antrópicas.

16. Presença de Mata ciliar

17. Estabilidade das Margens

18. Extensão de mata ciliar

Acima de 90% de
Entre 70 e 90% de
vegetação
vegetação
ripária nativa, incluindo
ripária nativa;
árvores, arbustos ou
deflorestamento
macrófitas; mínima
evidente mas não
evidência de
afetando o
deflorestamento; plantas desenvolvimento da
atingindo a altura
vegetação; maioria das
normal.
plantas atingindo a
altura normal.
Margens estáveis;
erosão
mínima ou ausente;
pequeno potencial para
problemas futuros;
menos
de 5% da margem
afetada.
Largura da vegetação
ripária maior que 18
metros;
sem influência de
atividades antrópicas.

Moderadamente
estáveis;
pequenas áreas de
erosão freqüentes;
entre 5 e 30% da
margem com erosão.
Largura da vegetação
ripária
entre 12 e 18 metros;
mínima
influência antrópica.

Entre 50 e 70% de
vegetação
ripária nativa;
deflorestamento
óbvio; trechos com solo
exposto ou vegetação
eliminada; menos da
metade das plantas
atingindo a altura normal.

Menos de 50% da
mata ciliar nativa;
deflorestamento
muito acentuado.

Moderadamente instável; Instável; muitas áreas com
entre
erosão;
30 e 50% da margem com
freqüentes áreas
erosão; risco elevado de
descobertas nas
erosão durante
curvas do rio; erosão óbvia
enchentes.
entre
50 e 100% da margem.
Largura da vegetação ripária
Largura da vegetação
menor que 6 metros;
ripária entre 6 e 12 metros;
vegetação
influência antrópica
restrita ou ausente devido à
intensa.
atividade antrópica.
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Tabela 2. Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (PAR) utilizado nos três pontos de
coleta do baixo rio Capibaribe (modificado de CALLISTO et al., 2002).
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Tabela 3. Parâmetros ambientais avaliados nos três pontos de coleta selecionados na porção baixa do Rio
Capibaribe (CAP 1, CAP 2 e CAP 3), com pontuações e classificação baseadas nos protocolos de avaliação da
qualidade ambiental.
Pontuação em cada ponto
Parâmetros ambientais
CAP 1
CAP 2
CAP 3
Tipo de ocupação das margens do corpo d’água
2
2
4
Erosão próxima e/ou nas margens do rio e assoreamento do
2
2
4
seu leito
Alterações antrópicas
0
0
2
Cobertura vegetal no leito
4
2
4
Odor da água
2
2
4
Oleosidade da água
2
2
2
Turbidez da água
2
0
2
Odor do sedimento (fundo)
2
2
2
Oleosidade de fundo
2
2
2
Tipo de fundo
2
2
2
Material em suspensão
2
2
2
Presença de esgotos
2
0
4
Substratos e/ou Habitats
3
3
5
Deposição de sedimentos
5
5
5
Alterações do canal do rio
2
2
5
Presença de mata ciliar
0
0
5
Estabilidade das margens
3
3
5
Extensão de mata ciliar
0
0
5
Pontuação total
37
31
64
Classificação
Alterado
Alterado
Preservado
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Fig. 3. Distribuição da frequência relativa (Fr%) trimestral dos estádios do ciclo reprodutivo de fêmeas de
Hoplias malabaricus capturados no baixo rio Capibaribe nos pontos amostrais CAP 1, CAP 2 e CAP 3
no período de setembro/2013 a agosto/2014. Classificação: 1= imaturo; 2= em maturação; 3= maduro; 4=
esgotado; 5= repouso. Trimestre: I = setembro, outubro e novembro; II = dezembro, janeiro e fevereiro;
III = março, abril e maio; IV = junho, julho e agosto.
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Tabela 4. Caracterização macroscópica das gônadas de Hoplias malabaricus capturados no município
Paudalho, São Lourenço da Mata e Recife no período de setembro de 2013 à Agosto de 2014.
IGS - Médio
Estádios
Ovário
Testículo
Fêmea
Macho
Ovário em forma de filamento. Testículo em forma de filamento, coloração
Esbranquiçadas
com
bordas esbranquiçada e bordas transparentes. Não há
Imaturo
0,17
0,14
transparentes e arredondadas. Não vascularização evidente
há vascularização evidente
Aumento no tamanho do ovário, Aumento no tamanho dos testículos.
com presença de ovócitos Coloração esbranquiçada e pontos negros
Em maturação
0,26
0,16
pequenos e translúcidos ou evidentes no lúmen.
coloração alaranjado claro.
Ovócitos grandes, alaranjado
escuro e visível a olho nu. Ovário Testículo aumentado. Coloração brancoMaduro
ocupa praticamente toda cavidade leitoso. Bordas com presença Franjas.
4,32
0,42
celomática.
Vascularização
evidente.
Tamanho reduzido e espaços
Tamanho reduzido. Coloração branco-leitoso
vazios. Diminuição no número de
Esgotado
Presença de flacidez e áreas hemorrágicas.
0,52
0,14
ovócitos. Observa-se flacidez e
áreas hemorrágicas.

Repouso

Diminuição no diâmetro e paredes
mais espessas. Diferencia-se do
Imaturo pelo peso corporal e IGS.

Diminuição no diâmetro e paredes mais
espessas. Observasse pequenos pontos
translúcidos. Diferencia-se do Imaturo pelo
peso corporal e IGS.

0,22

Tabela 5. Proporção sexual trimestral e Total de Hoplias malabaricus capturados em CAP 1 no período
de setembro de 2013 à Agosto de 2014 (* = p < 0,05; χ 2 0,05 = 3,841, gl =1).
♀

♂

N

N

♀: ♂

χ 2 0,05

S-O-N

3

1

3:01

1

D-J-F

5

5

1:01

0

M-A-M

13

8

1,62:1

1,18

J-J-A

11

10

1,1:1

0,04

Total

32

24

1,33:1

1,14

Trimestre

Qui-quadrado

Tabela 6. Proporção sexual trimestral e Total de Hoplias malabaricus capturados em CAP 2 no período
de setembro de 2013 à Agosto de 2014 (* = p < 0,05; χ 2 0,05 = 3,841, gl =1).
♀

♂

N

N

♀: ♂

χ 2 0,05

S-O-N

7

3

2,3:1

1,6

D-J-F

4

5

0,8:1

0,44

M-A-M

3

3

1:1

J-J-A

8

5

1,6:1

0,68

Total

21

16

1,31:1

0,66

Trimestre

Qui-quadrado

0
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0,11

Tabela 7. Proporção sexual trimestral e Total de Hoplias malabaricus capturados em CAP 3 no período
de setembro de 2013 à Agosto de 2014 (* = p < 0,05; χ 2 0,05 = 3,841, gl =1).
♀

♂

N

N

♀: ♂

χ 2 0,05

S-O-N

2

4

0,5:1

0,66

D-J-F

6

5

1,2:1

0,09

M-A-M

4

1

4:1

2,00

J-J-A

2

2

1:1

0

Total

14

11

1,27:1

Trimestre

Qui-quadrado

0,36

Fig. 4. Valores médios trimestrais do índice de atividade reprodutiva (IAR) para fêmeas de Hoplias
malabaricus capturados em CAP 1, CAP 2 e CAP 3, no período de setembro/2013 a agosto/2014.
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Tabela 8. Médias Trimestrais dos valores das variáveis ambientais em cada ponto de coleta (CAP 1, CAP 2 e CAP 3). Trimestre: I =
setembro, outubro e novembro; II = dezembro, janeiro e fevereiro; III = março, abril e maio; IV = junho, julho e agosto.
Variáveis ambientais
Parâmetros Ambientais

I

II

III

IV

CAP1

CAP2 CAP3

CAP1 CAP2 CAP3

CAP1

CAP2 CAP3

CAP1

Chuva
pH
Temperatura da água (°C)
Condutividade (µS/cm)
Turbidez (ntu)
DQO (mg/L)
DBO (mg/L)
OG (mg/L)
ST (mg/L)
SST (mg/L)
OD (mg/L)
Cor (mg/L)

37
7,7
27,2
1.635
2,6
422,3
2,8
100,1
841,0
0,1
5,6
45,0

42
7,3
26,7
698
4,9
579,0
2,7
64,7
306,0
6,0
4,8
38,0

70
7,6
28
520
9,9
452
4,7
65,7
275
3,5
6,1
31,1

55,66
7,4
26,5
845
2,3
447,0
2,6
254,0
877,7
45,0
5,6
17,3

62
7,0
27,7
416
3,0
448,3
2,2
10,0
292,7
11,0
4,1
20,7

96
7,3
26,6
295
10
513
49,5
33
285
12
4,8
22,7

153,66
7,0
27,3
993
20,6
428,0
5,8
73,2
771,1
29,0
4,3
71,3

177,66
7,1
26,8
469
6,6
616,3
3,5
174,8
305,7
5,3
4,6
44,7

271,33
7,1
25,9
367
30,3
592
3,7
10
266,5
22,8
4,5
85,3

152,33 158
7,3
7,1
26,9
25,5
384
883
190,1 20,3
225,0 194,7
4,4
3,4
119,0 44,0
639,3 296,7
27,0
7,0
4,3
4,8
53,2
53,9

297
7,5
24,6
341
41,2
194,3
6,4
254,3
213,3
70,7
5,0
74,4

Coliforme Fecal (NMP)

310

200

480

200

480

2200

6400

680

1900

1036,7 273

2100

Tabela 9. Índices que obtiveram correlação com as variáveis ambientais para fêmeas de Hoplias
malabaricus capturadas no baixo rio Capibaribe, em CAP 1, CAP 2 e CAP 3, no período de
setembro/2013 a agosto de 2014. (p <0,05).
Ìndice
Parãmetros ambientais
p
Correlação
Local

IGS

IHS

Chuva

0,0364

-0,875

CAP 2

Turbidez

0,0170

-0,940

CAP 2

SST

0,0106

-0,607

CAP 3

Turbidez

0,0449

-0,810

CAP 1

Temperatura

0,0020

-0,993

CAP 2
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CAP2 CAP3
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