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O aumento global pela procura de energia elétrica possui íntima relação 
com o rápido crescimento populacional e econômico (United Nations 2012; 
Zarfl et al., 2015), e de 1993 a 2010 a produção de energia elétrica cresceu 
72%, e até 2040 é esperado um crescimento de 56% nesse setor (The World 
Bank, 2015a). Dentre as matrizes energéticas, a hidroeletricidade é uma 
das fontes com maior aproveitamento, sendo registrados em todo o mundo 
cerca de 37 mil barramentos com mais de 15 metros de altura, dos quais 
mais de 8.600 foram construídos primariamente para geração de energia 
(International Commission on Large Dams, 2013).

Entre esses países, destaca-se o Brasil, onde mais de 80% da produção 
de energia elétrica provêm da matriz hidroenergética (The World Bank, 
2015b). Somente no rio Paranapanema, atualmente existem 11 usinas 
hidroelétricas em operação, dispostas em um sistema de cascata ao longo de 
aproximadamente 630 km (Carvalho, 2009).

Apesar do amplo aproveitamento dessa matriz, o barramento de um 
rio constitui-se num processo contundente que ocasiona a criação de 
um novo ecossistema, com estrutura, biota e funcionamento particu-
lares (Baxter, 1977; Agostinho et al., 2008). Esse novo ambiente passa 
por um processo de sucessão e pode atingir um período de estabilidade 
ou menor variabilidade funcional; contudo, a ocorrência de novos dis-
túrbios pode interromper a dinâmica sucessional. Assim, outros fatores 
podem influenciar ou promover alterações no ambiente barrado, como 
operação da barragem, introdução de espécies não nativas, ocupação da 

Integridade_ambiental__(MIOLO_16x23)__Graf-v1.indd   79 10/02/2017   12:25:14



80 REINALDO JOSÉ DA SILVA (ORG.)

área de entorno e até mesmo construção de novas barragens (Agostinho 
et al., 2008).

Em grandes represas, comumente forma-se um gradiente longitudi-
nal composto por três ambientes distintos no sentido da barragem (zona 
lêntica) aos trechos superiores do rio (zona lacustre), e entre esses dois 
ambientes existe um intermediário (zona de transição), o qual agrega carac-
terísticas das duas anteriores (Kimmel et al., 1990). Esse gradiente pode 
acarretar em segregação da comunidade de peixes, que se distribuirá entre 
os compartimentos formados, de acordo com seus limites de tolerância em 
relação às alterações sofridas nas propriedades físicas e químicas da água 
(Carvalho et al., 1998a, 1999; Oliveira et al., 2004).

Ainda, a interceptação de rotas migratórias imposta pelas barragens 
impede o acesso das espécies reofílicas às áreas de reprodução e alimenta-
ção podendo ocorrer então a eliminação ou diminuição da abundância des-
sas espécies (Agostinho et al., 2007). Dessa forma, espécies r-estrategistas, 
cujo caráter é oportunista, tendem a predominar nos reservatórios. Nesse 
contexto, os peixes que realizam grandes migrações são os mais afetados. 
Geralmente, espécies sedentárias ou que realizam pequenas migrações con-
seguem manter populações viáveis nesse novo ambiente formado, contudo 
as grandes migradores, por apresentarem necessidades fisiológicas maio-
res, acabam por ter suas populações reduzidas ou até mesmo extintas local-
mente (Agostinho et al., 2007).

Material e métodos

A captura de espécies, bem como o detalhamento das áreas amostrais 
encontram-se no Capítulo 4. A classificação das espécies nas diferentes 
guildas reprodutivas seguiu a determinação observada em Britto (2003a,b) 
e Vasconcelos et al. (2014), conforme sugerido por Agostinho et al. (2007).

•	 Espécies sedentárias são aquelas aptas a desenvolver todas as ativida-
des vitais (alimentação, reprodução e crescimento) numa área res-
trita da bacia.

•	 Migradoras de curta distância são as espécies que podem e/ou desen-
volvem pequenos deslocamentos laterais.
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•	 Espécies migradoras são aquelas que se deslocam por grandes distân-
cias para cumprirem seu ciclo de vida, nadando (percorrendo) tre-
chos livres de barramento da bacia.

Para fins de caracterização, foram realizadas análises exploratórias sobre 
composição de espécies, abundância e biomassa por guilda reprodutiva 
para áreas amostrais e entre essas.

O índice gonadossomático foi calculado conforme Vazzoler (1996) pela 
seguinte fórmula: IGS = Wg/Wt * 100, Onde: Wg = peso das gônadas 
(g); Wt = peso total do indivíduo (g). Essa análise foi utilizada apenas para 
os indivíduos pertencentes ao sexo feminino, com o intuito de se inferir o 
período reprodutivo das diferentes guildas e comportamentos reprodutivos 
entre áreas e períodos. Os dados de IGS foram testados quanto à diferenças 
significativas no programa Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., 2007). Inicialmente 
foi realizado um teste de normalidade, e para dados não normais foi reali-
zado o teste paramétrico ANOVA one way, e para dados não paramétricos 
foi realizado o teste de Kruskal-Wallis.

Com o intuito de verificar a distribuição espacial das classes de tama-
nho para cada uma das três guildas reprodutivas, as classes foram deter-
minadas para a assembleia como um todo. A determinação do número de 
classe e do intervalo de cada classe para assembleia seguiu a metodologia 
proposta por Sturges (1926): W=R/K, Onde, W = amplitude de cada 
classe; R = amplitude total dos dados (Comprimento máximo – compri-
mento mínimo) e K = número de classes (1 + 3,222 . log N). Com as classes 
de tamanho e intervalos determinados foi realizada uma análise de corres-
pondência destendenciada (DCA), que foi aplicada com intuito de detectar 
possíveis relações das classes de tamanho de cada guilda reprodutiva com 
as estações de amostragem.

Resultados e discussão

Guildas reprodutivas e composição

Das 54 espécies amostradas no complexo Jurumirim (Capítulo 4), ape-
nas as capturadas com redes de espera (40) foram classificadas quanto às 
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guildas reprodutivas, e todas apresentam fecundação externa e a maioria 
(37,5%) possui hábito reprodutivo sedentário com cuidado parental. As 
espécies migradoras de longa distância representam 15% dessa assembleia 
e as migradoras de curta distância sem cuidado parental e as sedentárias 
representam respectivamente 27,5% e 20% (Figura 5.1).

Figura 5.1 – Estratégias reprodutivas das espécies de peixes do complexo 
Jurumirim (REP, TAQ, VEA, PAR, LG1 e LG2) 

Os dados de abundância por guilda reprodutiva nas diferentes áreas de 
amostragem mostram que as maiores abundâncias de indivíduos foram 
registradas nos trechos REP, TAQ e VEA, nos quais as guildas reproduti-
vas migradoras de curta distância e sedentária foram mais representativas. 
As espécies classificadas como migradores de longa distância apresentaram 
sua maior abundância nos trechos LAG2 e VEA (Figura 5.2).

Em termos de biomassa, a área amostral PAR destacou-se das demais 
apresentando maiores valores para a guilda migradora de curta, enquanto 
a área LAG2 apresentou os menores valores. Paras as espécies dos gran-
des migradoras a área VEA se destacou das demais e novamente LAG2 
apresentou os menores valores. Para as espécies sedentárias, as áreas TAQ 
e VEA apresentaram os maiores valores de biomassa, e as áreas LAG1 e 
LAG2 tiveram os menores valores (Figura 5.3).
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Figura 5.2 – Abundância por área amostral para espécies sedentárias, de 
curta e longa migrações da represa de Jurumirim e seus principais afluentes, 
Alto rio Paraná, SP – Brasil

Figura 5.3 – Biomassa por área amostral para espécie sedentárias, de curta 
e longa migração da represa de Jurumirim e seus principais afluentes, Alto 
rio Paraná, SP – Brasil
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Ao longo do tempo diversos reservatórios vêm sendo estudados quanto 
sua composição ictiofaunística (Castro; Arcifa, 1987; Agostinho et al., 
1995; Araújo-Lima et al., 1995; Luiz et al., 2005; Kurchevski; Carvalho, 
2014). Nesses estudos os autores discutem que a ictiofauna residente em 
sua grande maioria é composta por espécies sedentárias, oportunistas ou 
que consomem detrito, apresentando muitas espécies de pequeno porte que 
habitam predominantemente áreas litorâneas, e grande parte pertencente 
à ordem Characiformes. Araújo-Lima et al. (1995) destacam também que 
em reservatórios é possível observar um gradiente de riqueza de espécies, 
sendo os maiores valores são encontrados nas porções lóticas, ambiente 
comumente ocupado por espécies migradoras.

Esses resultados corroboram em grande parte os dados encontrados 
para o complexo de Jurumirim, porém, neste trabalho, foi observado que 
espécies de longa migração apresentam maior abundância em áreas com 
características lênticas (VEA e LAG2). O fato observado para o com-
plexo Jurumirim possivelmente está atrelado à presença de P. maculatus 
nesses ambientes, espécie classificada como migradora de longa distân-
cia, que apresenta grande plasticidade reprodutiva, adaptando-se perfeita-
mente a realizar todo seu ciclo biológico em ambientes lênticos (Paschoalini 
et al., 2013).

Índice gonadossomático (IGS)

O índice gonadossomático (IGS) variou entre as áreas amostrais estuda-
das para todas as guildas reprodutivas. Para as espécies de curta migração, 
os maiores valores de IGS foram encontrados em JUR e os menores, em 
PAR. As demais áreas tiveram valores intermediários para esse parâmetro. 
Em relação às espécies de longa migração, a diferença entre as áreas foi mais 
sutil, e LAG1 e LAG2 apresentaram os maiores valores, seguidos por PAR 
e TAQ, e os trechos REP e VEA apresentaram os menores valores. Já para 
as espécies sedentárias, REP e TAQ foram as áreas que apresentaram maio-
res valores, tendo a área LAG2 apresentado os menores. As áreas LAG1, 
PAR e VEA apresentaram valores intermediários (Figura 5.4).

Os altos valores de IGS registrados para espécies de curta migração e 
sedentária em trechos lênticos podem ser justificados pelo alto ajuste que 
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indivíduos dessas guildas reprodutivas possuem nesses ambientes. Espé-
cies dessas guildas reprodutivas possuem alta plasticidade reprodutiva, e 
em ambientes com grande estabilidade, como lagos, lagoas e reservatórios, 
geralmente apresentam períodos reprodutivos mais longos, principalmente 
para espécies que apresentam desovas múltiplas (Bazzoli, 2003).

Figura 5.4 – Índice gonadossomático por área amostral para: A – espécies de 
curta migração; B – espécies de longa migração; e C – espécies sedentárias, da 
represa de Jurumirim e seus principais afluentes, Alto rio Paraná, SP – Brasil
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De maneira geral, todas as guildas reprodutivas apresentaram maiores 
valores de IGS nos meses de outubro e janeiro, demonstrando haver sazo-
nalidade reprodutiva. Para as espécies de curta migração, os valores de IGS 
foram os mais altos quando comparados às demais guildas reprodutivas, e 
essa guilda foi a que apresentou maiores diferenças no IGS entre os meses. 
Os indivíduos da guilda de longa migração, apesar de apresentarem sazo-
nalidade reprodutiva, não apresentaram picos acentuados com as demais 
guildas. Já para as espécies sedentárias, a sazonalidade reprodutiva foi 
menos acentuado, e os meses de julho tiveram contribuição considerável no 
ciclo reprodutivo (Figura 5.5).

O ciclo reprodutivo de peixes neotropicais é desencadeado pelo início 
das chuvas e a elevação das temperaturas e do nível d’água, que é o período 
mais favorável à sobrevivência de seus jovens, pois existem alimento e 
abrigo em abundância (Lowe-McConnell, 1999). Especificamente, para a 
bacia do Paraná, onde está situada a represa de Jurumirim, o ciclo reprodu-
tivo se inicia em outubro, atingindo o pico nos meses de dezembro e janeiro, 
e a maioria das espécies de peixes dessa bacia possui período reprodutivo 
em sincronia com esses eventos (Vazzoler, 1996).

Em relação às diferenças existentes entre as guildas reprodutivas, as 
espécies sedentárias geralmente ocorrem em maior abundância nas áreas 
lênticas da represa, locais que, em razão das modificações ambientais a que 
são submetidos, ocorre a atenuação dos gatilhos reprodutivos mediante 
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filtros ambientais, como controle do nível da água (Agostinho et al., 2008). 
Nesses ambientes, como discutido antes, existe maior estabilidade ambien-
tal, permitindo que essas espécies, que geralmente apresentam desova par-
celada, tenham períodos reprodutivos mais longos (Bazzoli et al., 2003).

Em contrapartida, em ambientes lóticos, onde a maior parte das espé-
cies de curta e longa migrações habitam, existe maior variação das condi-
ções ambientais e os efeitos sazonais promotores dos gatilhos ambientais 
são mais intensos. Dessa forma, pelo fato de a sazonalidade ser claramente 
definida, a atividade reprodutiva de diversas espécies de peixes é restrita a 
um período específico do ano (Bye, 1984), pois ocorrem flutuações na dis-
ponibilidade de alimentos ou na competição interespecíficas por locais de 
desova (Kramer, 1978).

Figura 5.5 – Índice gonadossomático para as espécies de peixes de: A – 
curta migração; B – longa migração; C – sedentária para as áreas amostrais: 
1 – REP; 2 – LAG1; 3 – LAG2; 4 – PAR; 5 – TAQ; 6 – VEA, do complexo 
Jurumirim, rio Paranapanema, SP – Brasil
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Análise de correspondência destendenciada (DCA) das 
classes de Sturges (1926)

As estratégias reprodutivas das comunidades de peixes refletem não 
somente nos fatores ecológicos essenciais no período embrionário, mas 
também nos fatores essências para as outras classes de tamanho nas dife-
rentes fases da vida dos peixes (Balon,1975). Agostinho e Júlio Jr. (1999), 
ao estudarem a planície alagável da bacia do alto Paraná, descrevem que 
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algumas populações de peixes ocupam diferentes biótopos (hábitats) ao 
longo da sua história de vida. Essa distribuição espacial ao longo das dife-
rentes fases da vida dos peixes está relacionada à necessidade vital de cada 
fase, que é associada à disponibilidade de abrigo, recursos alimentares e 
condições ambientais adequadas para as distintas fases (Wootton, 1991).

A análise (DCA) foi aplicada para cada uma das três guildas reproduti-
vas encontradas no presente estudo. Com base nos resultados obtidos para 
as classes de tamanho da guilda reprodutiva de migradores de curta dis-
tância, a análise explicou aproximadamente 86% nos dois primeiros eixos, 
em que a maior porcentagem de explicação ficou a cargo do primeiro eixo, 
que segregou as classes de tamanho em três grupos ao longo dos trechos 
de amostragem. Os migradores de curta distância com tamanhos de 13,2-
18,2, 18,2-23,2 e 28,2-33,2 foram frequentes nas áreas de lagoas (LAG1 e 
LAG2) e no trecho VEA. As classes de 3,2-8,2, 8,2-13,2 e 23,2-28,2 foram 
frequentes JUR e os indivíduos de maior tamanho foram capturados no 
TAQ (Figura 5.6).

Todas as populações das espécies das três guildas reprodutivas apresen-
taram alguma segregação espacial quanto à classe de tamanho. Os exem-
plares de migradores de curta distância apresentaram seus indivíduos de 
menor tamanho (3,2 a 13,2 cm) concentrados em JUR, e os de tamanhos 
médios e grande (13,2 a 33,2 cm), nas áreas LAG1, LAG2 e VEA. Henry 
e Suiberto (2014) demonstram um padrão de substituição longitudinal de 
ovos para larvas de peixes no gradiente rio Paranapanema até a represa de 
Jurumirim, uma vez que verificaram maior densidade de ovos nas porções 
altas do rio, com decréscimo na densidade de ovos e aumento na densidade 
de larvas próximo à desembocadura da represa. Esses resultados demons-
tram que a represa de Jurumirim atua como berçário para algumas espécies 
de peixes. As lagoas marginais e ribeirões que são regulados pela represa 
atuam como áreas de alimentação dos indivíduos juvenis e adultos. Henry 
e Suiberto (2014) reportam que o mesmo não acontece para as lagoas mar-
ginais do rio Paranapanema, pois não atuam como áreas de berçários, já que 
dependem grandemente da variação do nível fluviométrico e consequente-
mente da conectividade com as lagoas laterais.
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Figura 5.6 – DCA das classes de tamanho dos migradores de curta distância 
para os trechos REP; LAG1; LAG2; PAR; TAQ e VEA, da represa de 
Jurumirim e seus principais afluentes, Alto rio Paraná, SP – Brasil

A análise de DCA para os indivíduos de longa migração apresentou 
aproximadamente 85% de explicação para os dois primeiros eixos. O eixo 
um, com maior porcentagem de explicação, mostrou a segregação de dois 
grupos de classes de tamanhos associados a distintos ambientes de amos-
tragem, as classes de 23,2-28,2 a 33,2-38,2, associados aos trechos PAR e 
TAQ, e as classes de 13,2-18,2 e 43,2-48,2 com os trechos LAG 1, LAG 2 
e VEA (Figura 5.7).

No presente estudo, as populações dos considerados migradores de 
longa distância apresentaram maior abundância (N) nos trechos lênti-
cos (VEA e LAG2), em contrapartida os exemplares de maiores tama-
nhos dessa guilda reprodutiva foram verificados nas áreas TAQ e PAR, 
refletindo no aumento da biomassa em relação à abundância de indivíduo 
para esses ambientes. Os trechos TAQ e PAR mantiveram características 
lóticas necessárias para a reprodução, características ambientais conside-
radas importantes para manutenção dos migradores nos rios com barra-
mentos (Suzuki et al., 2013; Baumgartner et al., 2004). A região alta do rio 
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Paranapanema é descrita por Henry e Suiberto (2014) como áreas de desova 
de peixes; no entanto, a única espécie migradora de longa distância iden-
tificada neste estudo foi Pimelodus maculatus, espécie que, de acordo com 
Paschoalini et al. (2013), apresenta grande plasticidade reprodutiva e boa 
adaptação a ambientes represados.

Figura 5.7 – DCA das classes de tamanho dos migradores de longa distância 
para os trechos REP; LAG1; LAG2; PAR; TAQ e VEA, da represa de 
Jurumirim e seus principais afluentes, Alto rio Paraná, SP – Brasil

Os indivíduos da guilda dos sedentários não apresentaram segrega-
ção como as outras duas guildas anteriores, apesar da boa porcentagem 
de explicação dos eixos, que foi aproximadamente de 71%. A maioria das 
classes de tamanho formou um grupo central associado aos ambientes de 
Lagoas (LAG1 e LAG2), exceto a classe 48,2-53,2, que ficou associado ao 
VEA e a classe 38,2-43,2 ao TAQ (Figura 5.8).

A classe de tamanho da guilda reprodutiva dos sedentários apresentou 
baixa segregação espacial, exceto para os indivíduos da classe de tamanho 
grande, que foram associados aos trechos TAQ e VEA, o que provavel-
mente se deve à captura de exemplares de Hoplias intermedius (Trairão) de 
grande porte, em ambos os tributários. Suzuki et al. (2004) relatam que a 

Integridade_ambiental__(MIOLO_16x23)__Graf-v1.indd   91 10/02/2017   12:25:16



92 REINALDO JOSÉ DA SILVA (ORG.)

presença de vegetação aquática e outros fatores ambientais, como grande 
variedade de recursos, abrigos e melhores condições de oxigênio, aumenta a 
complexidade estrutural das áreas litorâneas (áreas amostradas no presente 
estudo, ver Capítulo 4), sendo esses considerados locais de reprodução para 
muitas espécies de peixes sedentários, com e sem cuidado parental, dessa 
forma não refletindo em segregação espacial nas diferentes classes de tama-
nho da guilda reprodutiva.

Figura 5.8 – DCA das classes de tamanho dos sedentários para os trechos 
REP; LAG1; LAG2; PAR; TAQ e VEA, da represa de Jurumirim e seus 
principais afluentes, Alto rio Paraná, SP – Brasil

Considerações finais

Conforme a riqueza de espécies dentre as guildas reprodutivas, a represa 
de Jurumirim é composta predominantemente por espécies de peixes 
sedentárias, com cuidado parental e de curta migração, como relatado por 
Suzuki et al. (2005) para outros reservatórios da bacia do Paranapanema.
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As áreas dos trechos lênticos apresentaram maiores valores de IGS para 
espécies que compõem as guildas reprodutivas sedentárias e de migração de 
curta distância. Numa visão temporal os valores de IGS para todas as guil-
das reprodutivas respeitaram a sazonalidade reprodutiva que ocorreram em 
sincronia com os gatilhos ambientais.

Quanto à distribuição das classes de tamanho nas guildas reproduti-
vas, verificou-se que os migradores de curta e longa distâncias respeitam 
uma segregação espacial, uma vez que os exemplares de maiores tamanhos 
foram encontrados em áreas de trechos lóticos, e os de tamanhos pequenos 
e médios, em áreas de trecho lêntico.

De maneira geral a ictiofauna da represa de Jurumirim é composta 
majoritariamente por espécies de pequeno e médio portes, com hábito 
reprodutivo sedentário com cuidado parental e de migrações laterais (curta 
migração), ocupando áreas de ambientes lênticos da represa. Dentre as 
espécies consideradas migradoras de longa distância, o representante de 
maior abundância é Pimelodus maculatus, que apresenta grande plasti-
cidade reprodutiva e bom ajuste a ambientes represados, esse fato pode 
evidenciar sua grande representatividade na guilda do migradores de longa. 
As espécies de todas as guildas reprodutivas respondem aos estímulos 
ambientais dos períodos de chuvas, como observado os maiores valores de 
IGS para os meses de outubro e janeiro do período de estudo. 
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