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RESUMO 

 

O recrutamento é um evento de grande variação espaço-temporal para os 

peixes migradores dos rios neotropicais. Isso porque seus ovos, larvas e 

juvenis lidam com chances fortuitas de alcançar habitats adequados para 

o desenvolvimento inicial. A partir destes fatos, os objetivos desta tese 

foram (1) identificar áreas de desova e recrutamento (e de conectividade) 

de peixes migradores, (2) determinar a efetividade do recrutamento de 

peixes migradores em uma de área reservatório hidrelétrico no alto rio 

Uruguai e (3) determinar fatores abióticos que influenciam o 

recrutamento de peixes migradores no médio e alto rio Uruguai. As 

espécies alvo deste estudo foram as migradoras: Megaleporinus 

obtusidens, Salminus brasiliensis e Prochilodus lineatus. Amostragens de 

ictioplâncton e de juvenis foram realizadas em dois anos reprodutivos 

(2015-2016 e 2016-2017), nos meses de novembro (primavera) e março 

(verão). As amostragens foram realizadas em quatro trechos do alto e 

médio rio Uruguai e em quatro excursões, o que gerou 160 amostras de 

juvenis e 64 de ictioplâncton. A partir dos estágios de desenvolvimento 

ontogenético das larvas e a captura de juvenis foram presumidas áreas de 

desova e recrutamento de peixes migradores, respectivamente. Modelos 

Lineares Generalizados (GLMs) foram utilizados para verificar a 

influência de fatores ambientais sobre a dinâmica do recrutamento de 

migradores. No reservatório, as alterações hidrológicas limitam o 

recrutamento de peixes migradores e no trecho livre se estabelece uma 

conectividade entre áreas de desova e de recrutamento, no médio Uruguai. 

Esta conectividade parece obedecer a um gradiente de altitude, indo ao 

encontro do conceito do rio contínuo. O recrutamento foi influenciado 

pela densidade de drenagem, com maior abundância de juvenis em um 

trecho de inundação. O fenômeno El Niño aumentou a vazão do rio 

Uruguai, trazendo respostas positivas de status corpóreo para os juvenis 

de migradores. Portanto, as estratégias de conservação para estas espécies 

são evitar a fragmentação da conectividade desova-recrutamento de 

peixes migradores no alto e médio rio Uruguai e conservar as áreas 

berçários do médio rio Uruguai. Além disso, a vazão e o nível podem 

potencializar o recrutamento de peixes e de migradores no rio Uruguai. 

 

Palavras-chave: Aquicultura; conectividade; deriva larval; fator de 

condição; migração de peixes.  

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Recruitment is an event of great spatio-temporal variation for migratory 

fish of the Neotropical rivers. This is because their eggs, larvae and 

juveniles deal with fortuitous chances of reaching suitable habitats for 

initial development. From this facts, the objectives of this thesis were (1) 

to identify areas of spawning and recruitment (and connectivity), (2) to 

determine the effectiveness of the recruitment of migratory fishes in dam 

reservoir area in the upper Uruguay River and (3) to determine abiotic 

factors that influence the recruitment of migratory fish in the middle and 

upper Uruguay River. The target species of this study were the migratory 

species: Megaleporinus obtusidens, Salminus brasiliensis and 

Prochilodus lineatus. Sampling of ichthioplankton and juveniles was 

carried out in two reproductive years (2015-2016 and 2016-2017), in 

November (spring) and March (summer). The samples were taken in four 

stretches of upper and middle Uruguay and in four field trips, which 

generated 160 samples of juveniles and 64 samples of ichthyoplankton. 

From the ontogenetic development stages of the larvae and the capture of 

juveniles, spawning and recruitment areas of migratory fish were 

presumed, respectively. Generalized Linear Models (GLMs) were used to 

verify the influence of environmental factors on the recruitment dynamics 

of migratory fish. In the reservoir, the hydrological alterations limit the 

recruitment of migratory fish and in the free stretch a connectivity is 

established between spawning and recruitment areas in the middle 

Uruguay. This connectivity seems to obey an altitude gradient, meeting 

the river continuum concept. Recruitment was influenced by drainage 

density, with greater abundance of juveniles in a flood section. The El 

Niño phenomenon increased the flow of the Uruguay River, bringing 

positive responses of corporeal status to the migratory juveniles. 

Therefore, the conservation strategies for these species are to avoid the 

fragmentation of the spawning-recruitment connectivity of migratory fish 

in the upper and middle Uruguay river and to conserve the nursery areas 

of the middle Uruguay river. In addition, the flow and level may enhance 

the recruitment of migratory fish in the Uruguay River. 

 

Keywords: Aquaculture; connectivity; larval drift; condition factor; 

migration of fishes. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Dinâmica do recrutamento de peixes migradores neotropicais 

Uma vez que peixes em fases iniciais de vida crescem e alcançam 

um tamanho economicamente viável, dependendo da pescaria, se 

considera que formam parte da população, e assim admite-se que 

recrutaram à população (LORENCIO, 1996). Fonteles-Filho (1989) 

considera dois tipos de recrutamento: o biológico e o pesqueiro. No 

primeiro, os juvenis que alcançaram o recrutamento já apresentam 

características biológicas e ecológicas dos peixes adultos, porém ainda 

não apresentam vulnerabilidade à pesca. No segundo caso, os recém 

adultos detêm as mesmas características dos adultos, porém agora estão 

vulneráveis à pesca. Portanto, pode-se entender o recrutamento como o 

nascimento efetivo de um indivíduo ou de uma classe etária em uma 

população ou em um estoque pesqueiro.  

O recrutamento é uma das questões fundamentais da ciência 

pesqueira, já que sua estimativa é considerada umas das ferramentas mais 

adequadas para o gerenciamento de estoques pesqueiros (CUSHING, 

1988). Uma das formas de se estimar o recrutamento é medir parâmetros 

dos jovens produzidos em uma classe etária, determinando algumas de 

suas características e relacionando-as com o recrutamento futuro 

(BAILEY & SPRING, 1992; SPOUNAGLE & COWEN, 1997; 

TAYLOR et al., 2007). Para isso, a quantidade de larvas e juvenis de 

peixes em uma determinada área, a condição nutricional dos jovens, as 

suas taxas de incremento em peso e em comprimento são variáveis de 

mensuração viável, consideradas cruciais para se entender a dinâmica do 

recrutamento em populações de peixes (CAMPANA, 1996; GOMES & 

AGOSTINHO, 1997; SHOJI & TANAKA, 2003). Além de prover 

estimativas, a análise do recrutamento de estoques de peixes pode servir 

para a definição do fechamento do ciclo de vida destas populações, já que 

o recrutamento se traduz no elo entre a existência de adultos em idade 

reprodutiva, dada pelos registros de pesca, por exemplo, e a atividade 

reprodutiva, detectada pelos estudos de ovos e larvas (CUSHING, 1988). 

O recrutamento em populações de peixes é um evento 

populacional extremamente variável em termos de magnitude 

(SHELTON & MANGEL, 2011), influenciado por fatores bióticos, tais 
como os processos dependentes de densidade, os fatores genéticos e a 

interação entre espécies (p.ex., interação predador-presa) (HOUDE, 

1994, 1997; JOHNSON et al., 2014). O recrutamento também varia em 

função de fatores abióticos, tais como a temperatura, a vazão das 
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correntes, a qualidade de água de um habitat, a área de ocorrência do 

recrutamento, entre outros fatores não-biológicos (HOUDE, 2009; 

LAGANGEN et al., 2016). 

Em rios da região neotropical (América Central e América do 

Sul), o recrutamento de peixes tem sido estudado principalmente nas 

bacias amazônica e do Paraná (MÉRONA & GASCUEL, 1993; GOMES 

& AGOSTINHO, 1997; LIMA & ARAÚJO-LIMA, 2003; AGOSTINHO 

et al., 2004; SUZUKI et al., 2009; MOUNIC-SILVA & LEITE, 2013; 

SUZUKI et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2015; BARTHEM et al., 2017). 

Com base nos estudos de recrutamento de peixes neotropicais, pode-se 

considerar que, em geral, o recrutamento das comunidades de peixes das 

bacias amazônicas e do Paraná é positivamente influenciado pela 

intensidade das cheias, indo ao encontro da teoria do pulso de inundação, 

preconizada por Junk et al. (1989). Isto é, a produtividade biológica in 

situ é fortemente relacionada com a magnitude das inundações em termos 

de duração e amplitude. 

No rio São Francisco, por exemplo, Sato & Godinho (2003) 

descrevem áreas de recrutamento de peixes migradores, principalmente 

no rio São Francisco central, no seu percurso pelo estado da Bahia. Além 

disso, os autores citam o período de início das enchentes como gatilho 

para a migração de desova de peixes migradores, fenômeno este que 

ocorre nos principais rios da América do Sul. Como consequência, o 

recrutamento das espécies migradoras deste rio, tais como a matrinxã 

(Brycon orthotaenia GÜNTHER, 1864) e o curimatã-pacu (Prochilodus 

argenteus SPIX & AGASSIZ, 1829), ambos endêmicos do rio São 

Francisco, parece ser um processo também fortemente ligado aos eventos 

de inundação deste sistema (JIMENEZ-SEGURA et al., 2003). 

Para os peixes migradores potamódromos (i.e., que completam 

todo o seu ciclo de vida em rios) neotropicais, a dinâmica de recrutamento 

apresenta uma série de semelhanças comportamentais, 

independentemente das bacias hidrográficas que ocorram. Esta dinâmica 

de recrutamento se inicia com as migrações de desova (ou reprodutivas), 

que são, na maioria das vezes, direcionadas rio acima e se dão no período 

de enchente dos rios (ARAÚJO-LIMA & GOULDING, 1997; 

AGOSTINHO et al., 2003; KAWAKAMI-RESENDE, 2003; GODINHO 

& GODINHO, 2003; ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003; 
GODINHO et al., 2010). 

Após a desova, os ovos e larvas dos peixes migradores 

neotropicais tendem a derivar na correnteza dos rios, e os vórtices e outros 

movimentos de água formam o ambiente necessário à eclosão dos ovos e 

desenvolvimento das larvas (NAKATANI et al., 2001). Com a elevação 
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dos níveis dos rios, as larvas em deriva são direcionadas para as áreas de 

planícies de inundação, adjacentes aos grandes rios, cujo habitats (lagoas 

marginais, várzeas, igapós, charcos, pântanos e alagadiços) são 

reconhecidamente de alta produção biológica (AGOSTINHO & 

ZALEWSKI, 1995; POMPEU & GODINHO, 2003; BARTHEM & 

GOUDING, 2007). Nestes ambientes as larvas e juvenis de peixes 

migradores encontram alimento abundante (LEITE et al., 2000; LEITE, 

2004) e abrigo contra predadores (SANCHÉZ-BOTERO & ARAÚJO-

LIMA, 2001), tornando-se assim potenciais recrutas às suas respectivas 

populações. 

Peixes migradores do rio Uruguai e barreiras hidrelétricas 

Na região neotropical, em latitude subtropical, tem destaque o rio 

Uruguai como formador da principal bacia hidrográfica da região sul do 

Brasil: a bacia do rio Uruguai. Entre muitos outros benefícios ecológicos 

e sociais, o rio Uruguai é um sistema fundamental para a conservação de 

populações de peixes migradores potamódromos desta região, porque é o 

principal canal de migração da região para adultos reprodutores e para 

seus ovos e larvas (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003; HANH et al., 
2011; HERMES-SILVA et al., 2012; REYNALTE-TATAJE et al., 2012; 

ZIOBER et al., 2015). 

Segundo instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente 

(Governo Federal do Brasil) nº 05, de 21 de maio de 2004, dentre os 

peixes migradores da região do médio e alto rio Uruguai duas espécies 

estão incluídas na lista das espécies ameaçadas de extinção: a piracanjuba 

(Brycon orbignyanus VALENCIENNES, 1850) e o suruvi 

(Steindachneridium scriptum). Outra espécie de peixe migrador deste 

sistema é o jaú (Zungaro zungaro HUMBOLDT, 1821), que figura nesta 

lista como espécie ameaçada de sobrexplotação. Além destas, outras 

populações de peixes migradores do médio e alto rio Uruguai tiveram 

reduções drásticas de abundância (e de estoque) em virtude dos impactos 

antrópicos (pesca, hidrelétricas, poluição, desmatamento ciliar, 

assoreamento) que ocorreram ao longo de seu curso (ZANIBONI-FILHO  

et al., 2008). Nestas populações estão incluídas espécies de alto valor 

comercial e pesqueiro, tais como o dourado (Salminus brasiliensis), o 

grumatão (Prochilodus lineatus), o surubim (Pseudoplatystoma 

fasciatum LINNEAUS, 1766) e o pintado (Pseudoplatystoma corruscans 

SPIX & AGASSIZ 1829) (ZANIBONI-FILHO et al. 2008).  

Ademais, em virtude de suas características geohidrológicas, 

como a inclinação acentuada, margens muito encaixadas, sem lagoas 

marginais, com muitos trechos de corredeiras (MAGRI et al., 2008), as 
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porções média e alta do rio Uruguai passaram a ser foco de interesse do 

setor elétrico brasileiro. Consequentemente, uma série de projetos de 

geração de energia hidrelétrica foi inventariada no rio Uruguai e em seus 

dois principais formadores, os rios Canoas e Pelotas. 

Com a implantação de três empreendimentos hidrelétricos na sua 

porção alta (UHEs Machadinho, Itá e Foz do Chapecó), houve forte 

interrupção das vias migratórias dos peixes migradores que se distribuem 

no trecho do médio e alto rio Uruguai, trazendo ameaças à manutenção e 

a conservação destas populações. Além disso, a atividade de pesca no 

médio e alto rio Uruguai se modificou em função das alterações na 

comunidade ictiíca, trazendo alterações no modo de vida de ribeirinhos e 

pescadores (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003; BEUX & 

ZANIBONI-FILHO, 2008; 2012). 

As populações de peixes migradores que empreendem migrações 

em sistemas lóticos são aquelas mais impactadas por represamentos 

hidrelétricos, os quais têm sido frequentemente implantados em rios 

neotropicais para a geração de energia hidrelétrica (AGOSTINHO et al., 

2005). Esta fragilidade dos peixes migradores se dá devido a interrupção 

da conectividade entre habitats (p.ex., de alimentação e de reprodução), 

processo esse imprescindível à manutenção do ciclo de vida destas 

espécies. Esta quebra na conectividade entre habitats interrompe as 

possibilidades de aproveitamento do ambiente em sua totalidade por meio 

das migrações, principal estratégia de vida destas espécies 

(CAROLSFELD et al., 2003). 

Além das usinas hidrelétricas atualmente instaladas no alto rio 

Uruguai, outros projetos hidrelétricos de grande porte estão inventariados 

para a sua porção média, haja vista o alto potencial de geração de 

hidroenergia deste sistema (POPESCU et al., 2012). Portanto, além dos 

impactos já sofridos por essas populações de peixes pelas atuais 

hidrelétricas, é iminente a possibilidade de novas interrupções das vias 

migratórias destas espécies, principalmente, em porções mais baixas do 

rio Uruguai. 

Porque estudar a dinâmica de recrutamento de peixes migradores 

no rio Uruguai? 

Mesmo com um cenário de forte impacto ambiental de 

hidrelétricas sobre a ictiofauna migradora do alto rio Uruguai, estudos 

recentes de ecologia pesqueira (SCHORK et al., 2012a; SCHORK et al., 

2012b) e ovos e larvas de peixes (REYNALTE-TATAJE et al., 2012) têm 

demonstrado que ainda há uma importante atividade de pesca que incide 
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sobre as populações de peixes migradores e que, em determinados trechos 

do alto Uruguai, ocorre até mesmo a desova de algumas destas espécies. 

No alto rio Uruguai, em trechos impactados por usinas 

hidrelétricas, estas duas situações: (1) a pesca exercida sobre indivíduos 

adultos de peixes migradores e (2) a possibilidade de desova levantam um 

questionamento fundamental para o entendimento do ciclo de vida destas 

populações, direcionado às possibilidades de recrutamento em áreas de 

reservatórios do alto rio Uruguai. Isto porque, não se tem definido se a 

pesca nesta região está sendo exercida sobre estoques de peixes 

migradores remanescentes do período pré-barramento ou sobre estoques 

que estão se renovando nestes trechos impactados. 

Adicionalmente, em trechos do rio Uruguai ainda não 

impactados por hidrelétricas, principalmente em sua porção média, existe 

a necessidade de se entender a dinâmica de recrutamento de peixes 

migradores, dado o potencial deste trecho para a instalação de novos 

empreendimentos hidrelétricos (POPESCU et al., 2012; PALOMINO-

CUYA et al., 2013). Isto porque dos impactos ambientais gerados por 

esses empreendimentos sobre a ictiofauna migradora neotropical, a 

interrupção da deriva de ovos e larvas em direção às áreas de 

desenvolvimento inicial (“berçários”), proporcionada pela formação de 

grandes reservatórios, pode ser considerado o mais grave (PELICICE et 

al., 2015; LIRA et al., 2017).  

Desta maneira, um dos desafios para a compreensão da dinâmica 

do recrutamento de peixes migradores do rio Uruguai está em identificar 

trechos de conectividade entre áreas de desova e de recrutamento, 

principalmente em um contexto de instalação de novas hidrelétricas. 

Estas, se localizadas entre trechos de conectividade, certamente trarão 

prejuízos à conservação destas espécies, fato ocorrente em outras bacias 

hidrográficas da região neotropical (GODINHO & KYNARD, 2008; 

PELICICE & AGOSTINHO, 2008; HOEINGHAUS et al., 2009; 

AGOSTINHO et al., 2011; BRITO & CARVALHO, 2013). 

Ademais, pelo fato de que o recrutamento varia fortemente, tanto 

espacial, quanto temporalmente, o estudo deste evento deve ter como 

premissa a determinação de quais fatores bióticos e abióticos são os 

principais direcionadores desta variação (HOUDE, 2009). Neste sentido, 

entender quais características ambientais estimulam a desova, a deriva 
larval e o recrutamento de peixes migradores são itens importantes para a 

conservação de muitas populações de peixes em rios (KING et al., 2016; 

RODGER et al., 2016; TONKIN et al., 2017). Para os peixes migradores 

de rios neotropicais, a caracterização dos habitats de início de vida se 

torna ainda mais fundamental, visto que, por meio de suas migrações, 
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estas espécies se utilizam de uma variada gama de habitats para completar 

suas histórias de vida (LUCAS & BARAS, 2001; CAROLSFELD et al., 
2003). 

Como o rio Uruguai tem localização ao sul do Brasil, sendo o 

único rio da bacia do rio da Prata que está totalmente inserido em latitude 

subtropical, este sistema exibe uma fisiografia única (ZANIBONI-

FILHO & SCHULZ, 2003). Neste contexto, as espécies migradoras 

comuns aos rios da bacia do Prata também apresentam peculiaridades em 

seu comportamento reprodutivo no rio Uruguai, pelas características 

desta paisagem (ZANIBONI-FILHO et al., 2017). Portanto, estudar as 

variáveis ambientais que influenciam a dinâmica de recrutamento 

biológico de peixes migradores do rio Uruguai se torna medida útil para 

a conservação destas populações, haja visto as singularidades ambientais 

do rio Uruguai. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Esta tese de doutorado teve como objetivo geral analisar e 

caracterizar a dinâmica do recrutamento biológico de peixes 

migradores no médio e alto rio Uruguai, com vistas à geração de 

informações que subsidiem tomadas de decisão para a 

conservação destas populações. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar áreas de desova e de recrutamento biológico de 

peixes migradores no médio e alto rio Uruguai e, 

consequentemente, trechos de conectividade desova-

recrutamento destas populações; 

 

- Determinar a efetividade do recrutamento biológico  de peixes 

migradores em área de influência de um reservatório hidrelétrico 

no alto rio Uruguai; 

 

- Identificar e avaliar a importância de fatores abióticos na 

dinâmica do recrutamento biológico de peixes migradores no 

médio e alto rio Uruguai.
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CAPÍTULO I 

 

Áreas de desova e recrutamento de peixes migradores no rio 

Uruguai: bases para a conservação da conectividade em um rio 

neotropical 
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Resumo 

 

Identificar áreas de desova e recrutamento de peixes migradores em rios 

neotropicais é um item importante de conservação, pois permite presumir 

trechos de conectividade entre habitats de início de vida para estas 

espécies. Seguindo um gradiente de altitude, o objetivo deste estudo foi 

identificar áreas de desova e recrutamento em aproximadamente 800 km 

do rio Uruguai. Amostragens de ictioplâncton e de juvenis foram 

conduzidas em quatros trechos, um em área de reservatório e os outros 

em rio livre, em dois anos consecutivos (2015-2016 e 2016-2017). Nós 

consideramos como espécies alvo, as migradoras Megaleporinus 

obtusidens, Salminus brasiliensis e Prochilodus lineatus. No reservatório, 

nós não coletamos qualquer indivíduo larval ou juvenil de peixe 

migrador. No trecho livre, larvas iniciais foram coletadas somente no 

trecho intermediário e grande parte de larvas tardias (aproximadamente 

80%) e de juvenis (aproximadamente 95%) foi observada no trecho mais 

inferior. Os trechos com as mais baixas altitudes pareceram exercer 

influência para a ocorrência de larvas e juvenis de migradores. Baseando-

se nos estágios larvais, nós estimamos um trecho de conectividade do rio 

Uruguai, necessário para o desenvolvimento inicial dos peixes 

migradores. Este fato abre possibilidade para uma revisão do plano de 

aproveitamento hidrelétrico no rio Uruguai. 

 

Palavras-chave: Deriva larval; habitats berçário; impactos de 

hidrelétricas; migração de peixes; região neotropical.  
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Abstract 

 

Identify spawning and recruitment areas of migratory fish in neotropical 

rivers is an important conservation issue, once it allows to presume 

connectivity stretches between early life habitats for this species. 

Following an altitude gradient, the objective of this study was to identify 

spawning and recruitment areas in approximately 800 km of the Uruguay 

River. Sampling of ichthyoplankton and juveniles was conducted in four 

stretches, one in a reservoir area and the others in a free section, for two 

consecutive years (2015-2016 and 2016-2017). We considered as target 

species, the migrants Megaleporinus obtusidens, Salminus brasiliensis 

and Prochilodus lineatus. In the reservoir, we did not collect any 

individual of migratory fish larvae or juveniles. In the free section, initial 

larvae were collected only in an intermediate section, and most late larvae 

(about 80%) and juveniles (about 95%) were observed in the lowest 

stretch. The stretches with the lowest altitudes seemed to exert influence 

for the occurrence of migratory fish larvae and juveniles.  

Based on the larval stages, we estimate a connectivity section in the 

Uruguay River, which is necessary for the initial development of 

migratory fish. This fact opens possibilities for a revision of the 

hydroelectric use plan for the Uruguay River. 

 

Keywords: Hydroelectric impacts; larval drift; neotropical region; 

nursery habitats; migration of fishes.
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Introdução 

 

Em rios da região neotropical, a ictiofauna migratória tem sido o 

grupo de animais que sofre as maiores pressões ambientais devido à 

implantação de megaprojetos hidrelétricos (PRINGLE et al., 2000; 

AGOSTINHO et al., 2008; WINEMILLER et al. 2016). Entre os 

impactos desses projetos, a criação de grandes reservatórios gerou uma 

forte barreira ecológica gradiente horizontal e, como resultado, 

interrompeu o movimento de ovos e larvas a jusante em direção às áreas 

de recrutamento, como várzeas, pântanos e pântanos (PELICICE et al. 
al., 2015). A falta de soluções técnicas para esse problema levou a falhas 

contínuas no recrutamento de populações para esse grupo de peixes 

(AGOSTINHO et al., 2011, SUZUKI et al., 2011, PELICICE & 

AGOSTINHO, 2012, POMPEU et al., 2012; LIRA et al., 2017). 

O padrão de dispersão a jusante de peixes jovens migratórios 

neotropicais difere do padrão de dispersão a jusante de peixes migratórios 

jovens do hemisfério norte, como alguns salmonídeos. Estes últimos 

realizam essa dispersão em estágios ontogenéticos mais desenvolvidos 

(smolts, smelts, frys, etc.), quando possuem capacidade natatória e 

deslocamentos independentes (LUCAS & BARAS, 2001). Dessa forma, 

essas espécies tem mais sucesso em superar os sistemas de transposição 

em barramentos hidrelétricos e, consequentemente, em aumentar suas 

chances de recrutamento em rios regulados (McCORMICK et al., 1998; 

ACCOU et al., 2008). 

Em contraste, os peixes migratórios neotropicais são 

potamódromos (completam toda a sua história de vida nos rios), 

apresentam altas taxas de fertilidade e ovos muito pequenos, com alta 

capacidade flutuante (WINNEMILLER & TAPHORN, 1989; ARAÚJO-

LIMA, 1994). Após a desova, os ovos migram para os rios e os 

movimentos da água do rio formam o ambiente em que os ovos incubam 

e as larvas eclodem (GOULDING, 1980; CAROLSFELD et al., 2003). 

Neste cenário, o recrutamento bem-sucedido de ovos e larvas 

depende da deriva em águas lóticas para alcançar os habitats de várzea a 

jusante, no momento certo em seu desenvolvimento ontogenético. Em 

ambientes de várzea, as larvas de peixes migradores neotropicais 

encontram alimento (plâncton e insetos) e abrigos contra predadores 
(LEITE et al., 2000; SANCHÉZ-BOTERO & ARAÚJO-LIMA, 2001; 

SUZUKI et al., 2009). Enquanto nos rios do Hemisfério Norte, os 

sistemas de transposição a jusante para peixes migratórios, como 

salmonídeos, mostram algum sucesso em manter os processos de desova 
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e recrutamento (LUCAS & BARAS, 2001; HAVN et al., 2017), em rios 

neotropicais, espécies de peixes migradores necessitam de medidas de 

conservação mais rigorosas, como a preservação de grandes trechos livres 

de rio (PELICICE & AGOSTINHO, 2008). 

Nesse sentido, identificar áreas utilizadas para desova e 

recrutamento torna-se uma questão fundamental para a conservação de 

peixes migradores na região neotropical. Assim, é possível indicar limites 

para longos trechos fluviais, que permitam conectar habitats essenciais 

para os estágios iniciais de vida dessas espécies, mesmo quando grandes 

projetos hidrelétricos estiverem em fase preliminar de instalação. 

Portanto, este estudo teve como objetivo identificar ou presumir 

áreas de desova e recrutamento de espécies migradoras de peixes, 

obedecendo a um gradiente de altitude, para prospectar trechos de 

conectividade desova-recrutamento para esse grupo de peixes, no canal 

principal do rio Uruguai. 

Material e métodos 

 

Área de estudo  

O rio Uruguai, juntamente com os rios Paraná e Paraguai, forma 

a bacia do rio da Prata. A (sub)bacia do rio Uruguai ocupa uma área de 

aproximadamente 365.000 km2, a menor bacia entre os três rios, 

correspondendo a aproximadamente 12% da área total (ZANIBONI-

FILHO & SCHULZ, 2003). O curso total do rio Uruguai é de 

aproximadamente 1.800 km, dos quais aproximadamente 800 km foram 

alvo das amostragens biológicas deste estudo. 

A área de estudo foi delimitada por quatro trechos de amostragem 

no Rio Uruguai: T1 - trecho lótico e de transição localizado a montante 

do reservatório da Barragem de Itá e a jusante da Barragem de 

Machadinho; T2 - entre a foz do rio Chapecó e a foz do rio Macaco 

Branco (trecho lótico localizado a jusante da Represa Foz do Chapecó); 

T3 - localizado entre a foz do rio Buricá e a foz do rio Ijuí (trecho lótico); 

e T4 - localizado entre a foz do rio Icamaquã e a foz do rio Ibicuí (trecho 

lótico) (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa altimétrico da área de estudo e trechos de amostragem (T1 - T2 

- T3 - T4) no rio Uruguai (Bacia do rio da Prata). Tradução dos termos em inglês: 

altimetry = altimetria; Atlantic Ocean = Oceano Atlântico; basin = bacia; Brazil 

= Brasil; dam = represa; falls = salto, corredeira, cachoeira; flow = fluxo; 

kilometers = quilômetros; of = do; Paraguay = Paraguai; river = rio; sampling = 

amostragem; stretches = trechos; tributaries = tributários; Uruguay = Uruguai. 
 

Dois setores do rio Uruguai foram selecionados: o alto (T1 e T2) 

e o médio Uruguai (T3 e T4). O alto Uruguai começa na confluência dos 

rios Canoas e Pelotas e termina no Salto do Yucumã, a maior queda 

longitudinal na América do Sul, com 1.800 m (Zaniboni-Filho, Schulz, 

2003). Em sua parte superior, o rio Uruguai flui de leste a oeste, fazendo 

fronteira com os estados brasileiros do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. Esta parte superior se estende por aproximadamente 400 km e é 

em forma de vale, sem áreas de várzea, e se localiza onde a maioria das 

represas hidrelétricas no rio Uruguai estão concentradas. Já em sua porção 

média do rio tem uma direção norte-sul, separando o Brasil e a Argentina 

e, em seguida, a Argentina e o Uruguai, formando o Rio da Prata na 

confluência com o rio Paraná. A parte média se estende do Salto do 
Yucumã até a hidrelétrica de Salto Grande, em um trecho de 

aproximadamente 800 km. Esta seção apresenta uma diminuição do 

declive em seu perfil longitudinal, formando áreas de várzea e habitats 

típicos, como lagoas marginais, pântanos e brejos (QUIRÓS, 2004). 
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Amostragem  

As amostragens de larvas e juvenis de peixes ocorreram em 

quatro viagens de campo realizadas em novembro de 2015 (primavera), 

março de 2016 (verão), novembro de 2016 (primavera) e março de 2017 

(verão). Estas datas foram definidas considerando o pico de reprodução 

da maioria das espécies de peixes migradores do rio Uruguai, que ocorre 

entre outubro e novembro (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003; 

HERMES-SILVA et al., 2012). As amostragens foram realizadas ao 

longo de 10 dias e em dois períodos reprodutivos sucessivos (2015-2016 

e 2016-2017). 

Cada trecho de cada excursão foi amostrado com o mesmo 

esforço de pesca. Para capturar juvenis de peixes, 10 pontos de 

amostragem foram selecionados aleatoriamente em cada trecho, o que 

resultou em 40 amostras em cada uma das quatro viagens de campo, 

totalizando 160 amostras ao longo do estudo. Os ambientes amostrados 

foram selecionados principalmente em áreas marginais, onde havia a 

presença de vegetação arbustiva, macrófitas aquáticas e / ou outros tipos 

de vegetação marginal. As amostragens foram realizadas com o uso de 

quatro tipos de artes de pesca: redes de emalhar, rede de cerco, redes de 

mão e tarrafa. 

As redes de emalhar compreenderam dois conjuntos de redes, um 

dos quais foi colocado no fundo e o outro na superfície da coluna de água. 

Cada rede tinha 60 m de comprimento e era composta de junções de 20 

m de cada uma das três diferentes aberturas de malha: 1,5 mm, 2,0 mm e 

2,5 mm entre nós opostos. As redes foram instaladas ao entardecer para 

amostragens noturnas e ao amanhecer para amostragens diurnas, 

permanecendo na água por um período de 10 horas. A rede de cerco 

compreendia uma rede com 20 m de comprimento e 5 mm de malha entre 

nós opostos e foi aplicada três vezes por amostra. As redes de mão foram 

compostas por retângulos de ferro (1,0 x 0,6 m) confeccionados com 

malha de 1,0 mm e aplicado em áreas com vegetação (arbustos, 

macrófitas aquáticas e outros tipos de vegetação) nas margens do rio 

Uruguai. Esta rede foi manuseada simultaneamente por dois técnicos de 

campo e aplicada 10 vezes em cada ponto de amostragem. A tarrafa 

possuía 4,0 m de diâmetro e 5,0 mm de malha entre nós opostos e foi 

aplicada em regiões marginais do rio Uruguai, repetidas três vezes em 
cada amostra. 

Em cada amostragem para juvenis de peixes, os seguintes 

parâmetros de qualidade da água (e altitude) foram medidos: oxigênio 

dissolvido (mg.L-1); condutividade elétrica (μS.cm-1); pH; temperatura da 

água (°C); (todos com um instrumento de qualidade de água 
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multiparâmetro YSI® Professional Plus); temperatura do ar (°C) 

(termômetro); transparência (com disco Secchi) (cm); e altitude (m). As 

coordenadas geográficas e a altitude de cada amostra foram obtidas com 

um GPS Garmin Montana® 610. Os dados faltantes para altitude foram 

preenchidos com valores de altitude usando ArcGis® com as coordenadas 

geográficas dos pontos de amostragem. 

Além das amostragens nas regiões marginais do rio Uruguai, 

foram coletadas amostras com redes de ictioplâncton em quatro pontos 

por trecho em cada uma das quatro viagens de campo, totalizando 64 

amostras de ictioplâncton. Para este processo, foram utilizadas redes 

ictioplâncton cilíndrico-cônicas, com 50 cm de diâmetro na boca da rede 

e 500 μm de malha. Cada amostra se consistiu arrastos simultâneos de 

duas redes de ictioplâncton por 15 minutos com uma lancha movida em 

baixa velocidade (menos de um m.s-1) em pontos aleatórios do rio 

Uruguai, sempre permanecendo dentro dos limites de cada trecho de 

amostragem. Imediatamente após o arrasto das redes de ictioplâncton, as 

amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos de 500 mL. 

Todos os materiais biológicos capturados foram eutanasiados com uma 

dose de óleo de cravo (20%) e depois fixados em solução de formalina a 

4% ou 10% para ovos/larvas ou juvenis, respectivamente. 

 

Espécies alvo 

Os indivíduos-alvo foram os peixes jovens de três espécies de 

espécies migradoras de longa distância (CAROSFELD et al., 2003): a 

piava, Megaleporinus obtusidens Valenciennes 1837; o dourado, 

Salminus brasiliensis Cuvier, 1816; e o grumatão, Prochilodus lineatus 

Valenciennes 1837. Os dados foram analisados a partir de dois grupos 

biológicos: a) larvas de peixes migradores (o conjunto de larvas 

capturadas das espécies M. obtusidens, S. brasiliensis e P. lineatus), 

considerando sua etapa no desenvolvimento ontogenético e b) juvenis 

migradores, correspondendo ao número absoluto de juvenis capturados 

das três espécies-alvo. 

 

Identificação e determinação de ovos de peixes, larvas e juvenis de peixes 

migradores 

No laboratório, as amostras de ictioplâncton foram lavadas e 
triadas em uma placa de Bogorov, sob um microscópio estereoscópico. 

As larvas e juvenis de peixes migradores foram identificados segundo 

Nakatani et al. (2001) e Zaniboni-Filho et al. (2004), além das pranchas 

de identificação taxonômica desenvolvidas e utilizadas pelo Laboratório 

de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD) da Universidade 
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Federal de Santa Catarina (UFSC). Os indivíduos que completaram o 

estágio larval e foram menores que o L-50 (tamanho em que 50% dos 

indivíduos são sexualmente maduros) foram considerados jovens. Os 

valores de L-50 das espécies-alvo deste estudo foram os seguintes: M. 

obtusidens = 25,0 cm (AGOSTINHO et al., 2003); S. brasiliensis = 51,0 

cm (AGOSTINHO et al., 2003); P. lineatus = 26,0 cm (KAWAKAMI-

RESENDE et al., 1995). Todos os juvenis de peixes migradores 

capturados no presente estudo foram depositados na coleção de ictiologia 

do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina, Brasil. 

 

Análise de dados 

Os valores de abundância e densidade de larvas de peixes 

migradores e juvenis migradores foram agrupados por trechos (T1 - T2 - 

T3 - T4). O ictioplâncton capturado foi separado em quatro classes pelo 

estágio de desenvolvimento ontogenético, de acordo com a classificação 

de Ahlstrom & Moser (1976), modificada por Nakatani et al. (2001): 

estágio larval-vitelínico ou larval-vitelo (LV), pré-flexão (PF), flexão (F) 

e pós-flexão (PosF). 

Os valores de abundância foram padronizados pela estimativa do 

volume de água filtrada pela rede e apresentada nos gráficos como o 

número de indivíduos.10m-3. Devido aos problemas com o fluxômetro no 

trabalho de campo, as medições de vazão utilizadas para essa 

padronização foram retiradas da plataforma de dados hidrológicos 

Hidroweb da Agência Nacional de Águas (ANA) (hidroweb.ana.gov.br) 

para T2, T3 e T4 e do Consórcio Hidroelétrico Itá (consorcioita.com.br) 

para T1. Para a estimativa do volume de água filtrada pelas redes de 

ictioplâncton, utilizamos ainda o tempo de coleta (15 minutos) das 

amostragens. Em virtude da limitação desta estimativa, estes dados de 

densidade (número de indivíduos.10m-3) não foram utilizados em análises 

estatísticas. Visando comparações simples entre os trechos de 

amostragem, estes dados foram utilizados somente em análises gráficas 

visuais, uma vez que o procedimento de cálculo foi o mesmo em cada 

trecho. 

A classificação elaborada por Nakatani et al. (2001) também 

permitiu definir os estágios de desenvolvimento a partir de outras 
características morfológicas das larvas, como a presença/ausência de saco 

vitelino, abertura da boca e/ou ânus, entre outras. Essas características 

foram utilizadas para prospectar o tempo de vida das larvas capturadas e, 
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consequentemente, a possibilidade de estimar as áreas de desova dos 

peixes migradores. 

Nesse sentido, como indicador das áreas de desova, 

consideramos a ocorrência de larvas de peixes migradores associada aos 

seus estágios de desenvolvimento. Seguindo a lógica de que as larvas 

mais tardias apresentaram maiores distâncias das áreas de desova, e o 

oposto também sendo verdadeiro. Com base nos dados de reprodução 

artificial de peixes migradores, elaborados em condições de laboratório 

(SANTOS & GODINHO, 1996; NAKATANI et al., 2001; SANTOS & 

GODINHO, 2002; BORÇATO et al., 2004, REYNALTE-TATAJE & 

ZANIBONI-FILHO, 2008; SANTOS et al., 2016), utilizou-se dois 

parâmetros para estimar áreas de desova de peixes migradores: (1) horas-

grau para eclosão de ovos (ou larvas) e (2) tempo para atingir cada estágio 

larval (pré-flexão, flexão e pós-flexão). Além disso, consideramos as 

outras características do desenvolvimento larval (não apenas a flexão da 

notocorda) das três espécies-alvo de peixes migradores. 

Para estimar as distâncias dos pontos de amostragem às supostas 

áreas ou trechos de desova, um "retro-cálculo" foi elaborado a partir da 

velocidade da corrente do rio Uruguai (m.s-1) nas datas de amostragem, 

obtidas com dados de vazão (m3.s-1) e o corte transversal do rio Uruguai. 

Além disso, a temperatura da água na data de amostragem também foi 

considerada como um fator no tempo de incubação e desenvolvimento 

ontogenético. Todos os dados hidrológicos (vazão e seção transversal) e 

temperatura da água, ambos nas datas de amostragem, foram obtidos a 

partir da plataforma Hidroweb (ANA). A localização presumida das áreas 

de desova foi verificada usando o software GoogleEarth®. Como 

indicador de área de recrutamento, considerou-se a ocorrência e 

abundância, em ambos os anos reprodutivos (2015-2016 e 2016-2017), 

de juvenis de peixes migradores nos trechos da área de estudo. 

 

Resultados 

 

A variação dos parâmetros de qualidade da água e altitude ao 

longo do período e os trechos de amostragem são apresentados na Tab. 1. 

É importante notar as diferenças na temperatura da água entre os meses 

de amostragem (ou estações) e as diferenças de altitude entre os quatro 
trechos de amostragem  
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Tabela 1. Média e desvio padrão dos parâmetros de qualidade da água e 

altitude em dois anos reprodutivos (2015-2016 e 2016-2017), durante os 

meses de amostragem (ou estações) e nos trechos amostrais de juvenis de 

peixes migradores. AR = ano reprodutivo; T = trecho; Temp = 

temperatura; Cond = condutividade; OD = oxigênio dissolvido; Transp = 

transparência; Alt = altitude. 

ND = não disponível. 

 

Larvas de peixes migradores 

 Nenhuma larva de peixes migrador foi capturada no trecho do 

reservatório de Itá (T1) e no primeiro trecho da seção livre (T2), ou seja, 

não houve captura de larvas de peixes migradores na porção alta do rio 

Uruguai. A ocorrência de larvas de peixes migradores foi restrita a T3 e 

T4 (Fig. 2a-b), que correspondem à porção média do Uruguai e às 

menores altitudes da área de estudo. O número total de larvas de peixes 

migradores capturados (M. obtusidens, S. brasiliensis e P. lineatus) 

correspondeu a 1,76% (39 larvas) do total de larvas capturadas. Larvas no 

estádio LV de S. brasiliensis (três larvas) foram capturadas apenas em T3 

no ano reprodutivo de 2015-2016. Ainda para S. brasiliensis, no ano 

AR 
Mês 

(estação) 
T 

Temp 

Água 

(ºC) 

Temp 

Ar  

(ºC) 

pH 
Cond 

(µS.cm-1) 

OD 

(mg.L-1) 

Transp 

(cm) 
Alt (m) 

2015 

2016 

 

Nov. 

(primavera) 

T1 
20,9  

(±0,4)  

21,3  

(±2,8) 

7,78  

(±0,24) 

54,5 

(±15,3) 

7,95 

(±0,63) 

34,3 

(±20,5) 

369,8 

(±5,4) 

T2 
22,6  

(±0,3) 

21,4  

(±2,5) 

7,46  

(±0,34) 

61,0 

(±27,4) 

9,20 

(±2,01) 

58,0 

(±16,9) 

207,7 

(±19,0) 

T3 
23,3  

(±0,3) 

25,1  

(±4,8) 

6,41  

(±0,97) 

49,4 

(±2,4) 

12,33 

(±6,46) 

31,3 

(±3,5) 

118,8 

(±10,0) 

T4 
23,9  

(±0,7) 

25,3  

(±4,9) 

6,89  

(±0,53) 

55,0 

(±4,9) 

6,53 

(±1,43) 

38,5 

(±11,6) 

53,1 

(±5,0) 

Mar. 

(verão) 

T1 
25,4  

(±1,5) 

28,1  

(±4,6) 

8,48  

(±1,08) 

45,8 

(±11,9) 

6,49 

(±0,81) 

75,0 

(±52,4) 

369,2 

(±4,6) 

T2 
24,4  

(±0,7) 

25,1  

(±3,7) 

7,44  

(±0,66) 

50,3 

(±8,6) 

6,83 

(±0,50) 

69,0 

(±24,2) 

212,3 

(±24,1) 

T3 
27,0 

(±0,2) 

25,2  

(±4,1) 

8,53  

(±1,28) 

52,1 

(±1,8) 

6,70 

(±0,26) 

60,0 

(±13,3) 

107,9 

(±13,9) 

T4 
26,5  

(±1,0) 

26,4  

(±4,8) 

6,99  

(±0,38) 

53,7 

(±1,9) 

6,01 

(±0,36) 

54,0 

(±7,0) 

51,0 

(±4,6) 

2016 

2017 

Nov. 

(primavera) 

T1 
23,5  

(±3,4) 

26,3  

(±5,8) 

9,62  

(±0,73) 

54,9 

(±28,6) 

4,12 

(±1,92) 

115,0 

(±43,3) 

368,8 

(±3,3) 

T2 
25,1  

(±1,7) 

26,7  

(±5,3) 
ND 

56,5 

(±8,9) 

6,86 

(±1,50) 

113,0 

(±59,1) 

207,9 

(±27,5) 

T3 
25,3  

(±0,9) 

24,1  

(±3,7) 

8,28  

(±1,67) 

55,6 

(±2,4) 

7,47 

(±0,53) 

89,0 

(±12,9) 

102,4 

(±13,2) 

T4 
25,5  

(±0,6) 

27,4  

(±3,6) 

7,34 

(±0,32) 

57,1 

(±2,0) 

5,75 

(±3,19) 

61,0 

(±11,0) 

48,2,0 

(± 2,6) 

Mar. 

(verão) 

T1 
26,1  

(±2,4) 

24,8  

(±4,8) 

9,37  

(±2,43) 

53,6 

(±20,2) 

2,84 

(±1,71) 

79,0 

(±58,0) 

371,9 

(±4,9) 

T2 
25,8  

(±1,3) 

25,3  

(±3,1) 

7,45  

(±0,32) 

68,7 

(±17,9) 

4,61 

(±1,19) 

52,0 

(±22,0) 

208,2 

(±18,8) 

T3 
26,5  

(±0,3) 

25,7  

(±2,0) 

7,23  

(±0,27) 

65,0 

(±2,2) 

3,95 

(±0,91) 

35,5 

(±5,5) 

101,2 

(±13,5) 

T4 
28,0  

(±0,5) 

29,2  

(±3,7) 

6,73  

(±0,32) 

64,5 

(±12,4) 

4,78 

(±0,69) 

55,5 

(±19,8) 

50,8 

(±2,5) 
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reprodutivo 2016-2017, 29 larvas PF foram capturadas em T4. Larvas de 

M. obtusidens e P. lineatus (todas PF) também foram capturadas em T4 

durante o ano reprodutivo 2016-2017, mas em menor quantidade, com 

três e quatro indivíduos, respectivamente. 

 As áreas de desova “retrocalculadas” a partir dos estágios 

ontogenéticos se localizaram em regiões de corredeiras ou saltos do rio 

Uruguai, principalmente em T3 (Tab. 2). A partir dos pontos de captura 

das larvas vitelínicas de S. brasiliensis foi possível presumir a desova 

desta espécie logo a jusante do Salto do Yucumã e, logo a jusante da 

localidade chamada Ilhas do Chafariz (Figuras 1 e 2 do Apêndice). O 

ponto de captura das larvas em pré-flexão de S. brasiliensis em T4 

possibilitou presumir outra área (trecho) de desova para esta espécie entre 

T3 e T4. Para as larvas em pré-flexão de M. obtusidens o início da área 

de desova presumida foi a jusante do Salto do Yucumã (T3). E, para as 

larvas em pre-flexão de P. Lineatus, o início da área de desova presumida 

esteve também a jusante das Ilhas do Chafariz, em T3. 

 

Figura 2. Média e desvio padrão de larvas de peixes migradores (M. obtusidens, 

S. brasiliensis e P. lineatus).10 m-3 nos quatro trechos do rio Uruguai em dois 

anos reprodutivos: a. 2015-2016 e b. 2016-2017 T1 = reservatório da barragem 

de Itá; T2 a T4 = seção livre, sem reservatórios. 

 

Juvenis de peixes migradores 

 Um total de 58 juvenis de peixes migradores foi capturado 

durante este estudo, incluindo 39 M. obtusidens, 17 S. brasiliensis e dois 

P. lineatus, sendo a maioria capturada no médio rio Uruguai (56), em T3 

e T4 (Fig. 3a-b). Um padrão semelhante para larvas de peixes migratórios 

em T1, ocorreu para juvenis neste trecho, nenhum juvenil de peixes 

migratórios capturados. Apenas dois indivíduos foram capturados no alto 

rio Uruguai, em T2. Destes 58 juvenis migradores, 54 foram capturados 

em T4, sendo os juvenis de M. obtusidens e P. lineatus capturados apenas 

neste trecho. 
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Tabela 2. Dados utilizados para presumir áreas de desova na área de estudo do 

rio Uruguai usando um retro-cálculo para as fases de desenvolvimento larval das 

três espécies migratórias alvo (Salminus brasiliensis, Megaleporinus obtusidens 

e Prochilodus lineatus). 

1) HidroWeb - Agência Nacional de Águas (ANA);  

2) REYNALTE-TATAJE & ZANIBONI-FILHO (2008);  

3) SANTOS & GODINHO (1996); NAKATANI et al. (2001); SANTOS & GODINHO (2002); BORÇATO 

et al. (2004); SANTOS et al. (2016);  

4) HidroWeb + ArcGis®;  

5) Distância presumida com base no cálculo: DD = (Tempo para eclosão (hs) ou tempo para atingir o estágio 

de pré-flexão (hs) x 60 (min) x 60 (segs) x velocidade atual do rio (m.s-1). 

 

  

 Juvenis de S. brasiliensis também foram capturados 

principalmente em T4, mas também foram encontrados em T3 e T2. Esta 

predominância de juvenis de peixes migradores em T4 foi observada em 

ambos os períodos reprodutivos estudados, reforçando a possibilidade de 

um padrão de distribuição espacial para a ocorrência de juvenis de peixes 

migradores em toda a área de estudo. As médias estatísticas de 

comprimento e peso dos juvenis capturados representaram indivíduos 

distantes do tamanho da primeira maturação gonadal, para as três espécies 

migradoras alvo (Tab. 3). 

 

Código 

amostra 

 

 

Coordenadas 

geográficas do 

ponto  

 

 

Nº de 

larvas  

Espécie e 

estágio 

Temp. da 

água1 

(°C) 

Horas-

grau à 

eclosão2 

Tempo à 

eclosão 

(horas) 

 

Tempo 

para pré-

flexão3 

(hours) 

 

Velocidade da 

corrente de 

rio na data de 

amostragem4 

(m.s-1) 

Distância 

para a 

desova 

(DD)5 

(Km) 

T3 I1 

27°34’21,70’’ 
S 

54°42’13,60’’ 

O 

01 

S. 
brasiliensis 

Larval 

vitelo 

23,2 388 16,7 ---------- 1,16 69,7 

T3 I2 

27°34’35,00’’ 

S 

54°40’53,10’’ 

O  

01 

S. 

brasiliensis 

Larval 

vitelo 

23,2 388 16,7 ---------- 1,16 69,7 

T3 I4 

27°25’26,11’’ 

S 

54°20’21,88’’ 

O 

01 

S. 

brasiliensis 

Larval 

vitelo 

23,5 388 16,5 ---------- 1,21 71,9 

T4 I1 

29°6’59,50’’ S 

56°33’48,50’’ 

O 

03 

S. 
brasiliensis 

Pré-flexão 

(todos) 

28,1 --------- --------- 24 a 48 1,19 
102,8 a 

205,6 

T4 I1 

29°6’59,50’’ S 

56°33’48,50’’ 

O 

03 

M. 

obtusidens 

Pré-flexão 

(todos) 

28,1 --------- --------- 96 a 120 1,19 
411,3 a 

514,1 

T4 I1 

29°6’59,50’’ S 

56°33’48,50’’ 

O 

04 

P. lineatus 

Pré-flexão 

(todos) 

28,1 --------- --------- 72 a 96 1,19 
308,4 a 

411,3 

T4 I2 

29°6’56,30’ S 
56°33’46,10’’ 

O 

26 

S. 
brasiliensis 

Pré-flexão 

(todos) 

28,1 --------- --------- 24 a 48 1,19 
102,8 a 

205,6 
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Figura 3. Número total de juvenis de peixes migradores capturados (M. 

obtusidens, S. brasiliensis e P. lineatus) nos quatro trechos do rio Uruguai em 

dois anos reprodutivos: a. 2015-2016 e b. 2016-2017 T1 = reservatório da 

barragem de Itá; T2 a T4 = seção livre, sem reservatórios. 

 

Tabela 3. Média e desvio padrão de comprimento e peso para os juvenis 

migradores capturados das três espécies-alvo deste estudo: Megaleporinus 

obtusidens, Salminus brasiliensis e Prochilodus lineatus. 

Discussão 

Os processos de desova e recrutamento de peixes migradores 

apresentado neste estudo, com desova em áreas mais altas, deriva de 

larvas nas correntes de rio em trechos intermediários e recrutamento em 

áreas mais baixas e lentas, é um padrão bem conhecido para peixes 

migradores em rios neotropicais (GODOY, 1957, 1967; GOULDING, 

1980; AGOSTINHO et al., 2003; KAWAKAMI-RESENDE, 2003; 

SATO & GODINHO, 2003; ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003). No 

entanto, para o alto rio Uruguai, devido à considerável pesca de adultos 

migradores (M. obtusidens, S. brasiliensis e P. lineatus, entre outros) 

documentados por Schork et al. (2012), em conjunto com a presença de 

áreas de desova, conforme relatado por Reynalte-Tataje et al. (2012), foi 
necessária uma abordagem que pudesse verificar a existência de áreas de 

recrutamento de peixes migradores em setores afetados por reservatórios 

de hidrelétricas. Tais informações, juntamente com outros dados, podem 

auxiliar no desenvolvimento de estratégias de manejo de estoques de 

Espécies 

Nº de juvenis de 

peixes migradores 

capturados 

Média de 

comprimento (cm) 

Média de  

peso (g) 

M. obtusidens 39 16,40 (± 4,44) 113,07 (± 104,83) 

S. brasiliensis 17 21,74 (± 5,20) 235,05 (± 199,51) 

P. lineatus 02 20,40  (± 0,40) 252,00 (± 35,29) 
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peixes migradores afetados por reservatórios de hidrelétricas na região 

neotropical (AGOSTINHO et al., 2007). 

O que é atualmente aceito para o alto rio Uruguai é a presença de 

áreas de desova de peixes, incluindo a desova de peixes migradores em 

afluentes das zonas de reservatórios (HERMES-SILVA et al., 2009; 

REYNALTE-TATAJE et al., 2012; RIBOLLI et al., 2015). Deve-se 

considerar também que as condições específicas de chuvas e inundações 

poderiam criar oportunidades hidrológicas únicas nas áreas dos 

reservatórios. Estas condições especiais associadas a um ótimo status 

biológico dos estoques migradores poderiam facilitar processos 

esporádicos de recrutamento em áreas de reservatório do alto rio Uruguai 

(Zaniboni-Filho, Schulz, 2003; Reynalte-Tataje et al. 2008). Ávila-Simas 

et al. (2014), em um estudo sobre a identificação de habitats reprodutivos 

de peixes na região do reservatório de Itá, observaram que M. obtusidens 

esteve entre as três espécies mais abundantes em larvas bem 

desenvolvidas (na fase de flexão), em um tributário do alto rio Uruguai, 

com influência de reservatório. Os autores consideram ainda que a 

presença de poços e corredeiras em afluentes do alto Uruguai funcionaria 

como habitats para o recrutamento de peixes migradores. No entanto, 

considerando uma visão mais ampla da bacia do Uruguai, que considera 

as relações ecológicas entre as porções superior, média e inferior, o alto 

Uruguai pode ser considerado uma área de desova para alguns estoques 

de peixes migradores (HERMES-SILVA et al., 2009 REYNALTE-

TATAJE et al., 2012; RIBOLLI et al., 2015; ÁVILA-SIMAS et al., 

2014). Sem evidências claras de recrutamento de peixes migradores nesta 

porção do rio Uruguai. 

Para a seção livre do rio Uruguai, há claramente um gradiente 

contínuo de altitude para os estágios iniciais da vida dos peixes 

migradores; isto é, com maior probabilidade de se encontrar larvas recém-

eclodidas e fases iniciais de desenvolvimento em regiões intermediárias, 

representadas por T3, e larvas tardias e juvenis em regiões inferiores, 

representadas por T4. Nesse sentido, o padrão de dispersão a jusante das 

larvas de peixes migradores no rio Uruguai entre T3 e T4 segue um 

gradiente longitudinal, de acordo com o conceito de rio contínuo, 

postulado por Vannote et al. (1980). Zaniboni-Filho et al. (2017) 

mostraram que o período reprodutivo do dourado (S. brasiliensis) no rio 
Uruguai pode se estender do final de julho (meados do inverno) até o 

início de maio (meados do outono) de cada ano, indicando que os 

estoques dessa espécie no rio Uruguai tem um período de reprodução 

mais amplo do que em outros sistemas da bacia do rio da Prata. Segundo 

esses autores, essa extensão do período reprodutivo pode ser resultado da 
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falta de uma sazonalidade marcada da estação chuvosa na região. Este 

fato levanta a hipótese de uma influência espacial tão forte quanto a 

influência temporal na desova e recrutamento do dourado, no rio Uruguai. 

As chuvas e inundações ocorrem de forma abrupta e descontínua no rio 

Uruguai, diferentemente do que ocorre nas estações chuvosas em outros 

sistemas fluviais neotropicais, como os rios Amazonas e Paraná 

(CAROSFELD et al., 2003). Nesses sistemas, os peixes respondem 

sincronicamente aos pulsos de inundação, com forte demarcação 

temporal no período reprodutivo (JUNK et al., 1989; KAWAKAMI-

RESENDE, 2003; BARTHEM & GOULDING, 2007). 

A presença de larvas no estágio LV de S. brasiliensis em T3 

indica que esta região apresenta características de área de desova para 

peixes migradores do rio Uruguai. Fortalecendo essa possibilidade, 

Ziober et al. (2015) ao realizar amostragens de ictioplâncton no rio 

Uruguai, no Parque Estadual do Turvo (RS), também verificaram a 

presença de larvas de piava (M. obtusidens) na região. Além disso, 

Agostinho et al. (2003) descreveram um padrão migratório para os 

migradores do médio rio Paraná, após a formação do reservatório de 

Itaipu: com distâncias médias e longas (> 1.000 km) em direção às 

cabeceiras dos afluentes, cujos apresentavam fundos rochosos e/ou 

arenosos, menores profundidades do que a média do canal principal e alta 

velocidade das águas. Dentro da área livre da área de estudo, T2 e T3 

apresentam maior frequência de ambientes rasos, corredeiras e acidentes 

geográficos dessa natureza, como os saltos do Yucumã e do Roncador 

(entre outras), apresentando muitas características que os constituem em 

áreas de desova (ou trecho) da comunidade de peixes do rio Uruguai 

(ZIOBER et al., 2015). 

T4 apresentou uma abundância significativamente maior de 

juvenis de peixes migradores e densidade de larvas de peixes migradores 

(para S. brasiliensis, por exemplo) do que os demais trechos de 

amostragem. Este resultado demonstra o forte potencial de T4 como área 

de recrutamento e corrobora T3 como um trecho ou área de desova. Além 

disso, em T4, a margem direita do rio Uruguai é caracterizada por uma 

grande área de inundação, com alta complexidade aquática, chamada de 

Mesopotâmia Argentina (QUIRÓS, CUCH 1989; QUIRÓS, 2004; 

BREA, ZUCOL, 2011). Estas áreas de inundação em rios neotropicais 
apresentam uma série de habitats aquáticos complexos (lagoas marginais, 

pequenos canais, pântanos e pântanos), reconhecidos como áreas de 

berçário, onde há uma grande abundância de vegetação marginal e maior 

produtividade biológica in situ (LOWE-McCONNELL, 1999). Essas 

características proporcionam habitats protegidos contra predadores e 
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fornecem alimentos para larvas e juvenis de peixes migradores 

(ARAÚJO-LIMA et al., 1986; AGOSTINHO et al. 2002; OLIVEIRA et 
al., 2015). Nos últimos 25 anos de pesquisa e monitoramento da 

ictiofauna realizados pelo LAPAD (UFSC), principalmente no alto rio 

Uruguai, foi possível, pela primeira vez, identificar uma área de berçário, 

com uma presença marcante de juvenis de peixes migradores em uma 

determinada localidade (Em conversa com E. ZANIBONI-FILHO 

(dezembro de 2017)). 

Assim, do ponto de vista da conservação da conectividade de 

peixes migradores em rios neotropicais, os trechos estudados do rio 

Uruguai, que estão livres de represas hidrelétricas, representados por T2, 

T3 e T4, constituem uma unidade indissociável para garantir a 

manutenção dos estoques pesqueiros migradores da região. A interligação 

desses trechos permite a conexão espacial entre as áreas de desova, 

caracterizada pela presença de corredeiras e quedas (por exemplo, o Salto 

do Yucumã), e o recrutamento, caracterizado por áreas de inundação 

localizadas no médio Uruguai. 

 

Novas hidrelétricas no rio Uruguai: implicações para conservação 

 A sub-bacia do Rio Uruguai tem um dos maiores potenciais 

para a geração de energia hidrelétrica na Bacia do Rio da Prata 

(POPESCU et al., 2012; PALOMINO-CUYA et al., 2013). Nesse 

sentido, uma série de projetos hidrelétricos foram inventariados para o rio 

Uruguai. Alguns deles estão localizados entre as áreas de desova e 

recrutamento de peixes migratórios identificados neste estudo, como o 

complexo hidrelétrico Binacional (Brasil-Argentina) Garabí-Panambi. 

Com base nos resultados, a figura 4 apresenta uma ilustração esquemática 

de um trecho de conectividade no rio Uruguai, com distância entre 450 e 

500 km, separando as áreas presumidas de desova e recrutamento de 

peixes migradores e a localização dos projetos hidrelétricos de Garabí e 

Panambi. 

Portanto, o que concluímos é que, para a instalação de futuras 

hidrelétricas, a seção livre do rio Uruguai deve ser analisada com uma 

abordagem focada na região neotropical. Essa abordagem inclui 

necessariamente as histórias de vida da fauna de peixes migradores e seus 

dependentes humanos, como pescadores profissionais, amadores e da 
pesca esportiva, na análise de impactos ambientais. Neste contexto, 

recomenda-se atualmente a manutenção dessa seção livre do rio Uruguai, 

sem interrupção do fluxo e, consequentemente, um replanejamento da 

localização de novas usinas hidrelétricas na região. Este procedimento é 
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necessário para manter a conectividade entre as atuais áreas de desova e 

de recrutamento das populações de peixes migradores do rio Uruguai. 
 

 
Figura 4. Ilustração esquemática do trecho de conectividade presumido entre as 

áreas de desova e recrutamento de peixes migradores no rio Uruguai e ameaças 

hidrelétricas para conservação desta conectividade. 
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Resumo 

 

A variabilidade ambiental direciona o comportamento reprodutivo de 

peixes afetando, entre outras etapas de vida, o recrutamento. Neste estudo 

realizado no rio Uruguai, foi avaliada a influência de variáveis ambientais 

sobre o recrutamento de juvenis de peixes migradores, utilizando a 

abundância e fator de condição (K) como indicadores do recrutamento. 

Três espécies de peixes migradores foram consideradas alvo neste 

trabalho: Megaleporinus obtusidens, Salminus brasiliensis e Prochilodus 

lineatus. Amostragens ocorreram durante dois períodos reprodutivos 

consecutivos (2015-2016 e 2016-2017) em três trechos de amostragem, a 

partir de um gradiente de atributos hidrológicos e espaciais que 

apresentavam potencial de influência sobre o recrutamento. Os resultados 

indicam que a abundância de juvenis de peixes migradores foi similar 

para os dois períodos reprodutivos sucessivos, com maior abundância de 

juvenis no trecho com características marcantes de planície de inundação. 

Adicionalmente, durante o período de estudo, foi registrada a ocorrência 

do fenômeno climático El Niño, condição que elevou a vazão e o nível do 

rio e, como consequência, pareceu influenciar positivamente o K dos 

juvenis de duas espécies migradoras. Os resultados indicam uma 

influência positiva dos atributos hidrológicos, bem como da presença de 

áreas de planície de inundação para os estágios iniciais de vida de peixes 

migradores. Vazão e nível do rio Uruguai pareceram determinar o sucesso 

de recrutamento das populações dos peixes migradores deste sistema, 

consistindo-se em importante critério para decisões relacionadas à 

conservação destas populações. 

 

Palavras-chave: Estágios iniciais de vida; migração de peixes; 

recrutamento; rio Uruguai; variabilidade ambiental.  
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Abstract 

 

The environmental variability drives the reproductive behavior of fish 

affecting, among other life stages, the recruitment. In this study conducted 

in the Uruguay River, the influence of environmental variables on the 

recruitment of migratory fish juveniles was evaluated, using abundance 

and condition factor (K) as indicators of recruitment. Three species of 

migratory fish were considered the target in this work: Megaleporinus 

obtusidens, Salminus brasiliensis and Prochilodus lineatus. Samplings 

occurred during two consecutive reproductive periods (2015-2016 and 

2016-2017) in three sampling stretches, from a gradient of hydrological 

and spatial attributes that had potential to influence recruitment. The 

results indicate that the abundance of migratory fish juveniles was similar 

for the two successive reproductive periods, with greater abundance of 

juveniles in the stretch with marked features of floodplain. In addition, 

during the study period, the occurrence of the El Niño climatic 

phenomenon was recorded, a condition that increased the river flow and 

level and, therefore, seemed to positively influence the K of the juveniles 

of two migratory species. The results indicate a positive influence of the 

hydrological attributes as well as the presence of floodplain areas for the 

early life stages of migratory fish. Flow and level of the Uruguay River 

seemed to determine the successful recruitment of the migratory fish 

populations in this system, constituting an important criterion for 

decisions related to the conservation of these populations. 

 

Keywords: Early life stages; environmental variability; migration of 

fishes; recruitment; Uruguay River.  
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Introdução 

 

Variáveis ambientais em rios, tais como os regimes de fluxo, o 

nível, a temperatura da água, a intensidade de corredeiras e saltos, entre 

outras variáveis, são os fatores que influenciam o comportamento dos 

peixes, em praticamente todas as etapas de suas histórias de vida 

(WELCOMME, 1979; VANOTTE et al., 1980; JUNK et al., 1989; 

WINEMILLER, 1990; HUMPHRIES et al., 1999; LOWE-McCONNEL, 

1999; LUCAS & BARAS, 2001; AGOSTINHO et al., 2004).  

Nos rios da região neotropical, espécies com estratégias de vida 

periódicas (com corpo grande, maturação tardia, alta fecundidade), tais 

como os peixes migradores (WINNEMILLER, 1989; ARAÚJO-LIMA, 

1994), são muito fortemente susceptíveis às variações ambientais 

(antropogênicas ou não) (GOMES & AGOSTINHO, 1997; 

AGOSTINHO et al., 2008). Isto porque em sua etapa de vida inicial, a 

mais frágil delas, seus ovos e larvas derivam nos rios por longas distâncias 

(NAKATANI et al., 2001), com a possibilidade reduzida de encontrar 

habitats que possuam características ambientais favoráveis ao seu 

desenvolvimento inicial (SANCHÉZ-BOTERO & ARAÚJO-LIMA, 

2001). 

Ademais, a influência destas variáveis ambientais sobre os estágios 

iniciais de vida em peixes migradores neotropicais depende também da 

localização destes rios ao longo do gradiente latitudinal da região 

(ALBERT & REIS, 2011). Por exemplo, na Amazônia Central, próximo 

à linha do Equador, a intensidade do recrutamento destas espécies está 

relacionada à amplitude das cheias destes grandes rios (MÉRONA & 

GASCUEL, 1993; ARAÚJO-LIMA & GOULDING, 1997). O mesmo 

parece acontecer no alto rio Paraná e no rio São Francisco, situadas em 

latitudes mais ao sul (AGOSTINHO et al., 2004; SATO & GODINHO, 

2003).  

Já no rio Uruguai, situado em latitude subtropical, as chuvas e a 

época de inundação não seguem uma curva assintótica marcante, como é 

o caso de outros sistemas lóticos neotropicais (CAROLSFELD et al., 
2003). Neste sentido, o período de desova de espécies migradoras no rio 

Uruguai, tal como o dourado (Salminus brasiliensis), por exemplo, parece 

ser mais amplo do que o observado para a espécie em outros rios 
neotropicais, se estendendo de agosto a maio de cada período reprodutivo 

(ZANIBONI-FILHO et al., 2017). Isso indica que variáveis ambientais 

não hidrológicas, tais como as climáticas e físicas, também podem exercer 
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influência tão importante sobre as fases iniciais de vida de peixes 

migradores quanto àquelas ligadas ao fluxo do rio Uruguai. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi identificar e determinar a 

influência de variáveis ambientais de natureza hidrológica, climática e 

física sobre o recrutamento de peixes migradores, ao longo de um trecho 

não regulado do alto e médio rio Uruguai. 

Material e métodos 

 

Área de estudo 

O rio Uruguai, juntamente com os rios Paraná e Paraguai, formam 

a bacia do rio da Prata. A (sub)bacia do rio Uruguai ocupa uma área de 

aproximadamente 365.000 Km2, correspondendo a aproximadamente 

12% da área total da bacia do Prata (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 

2003). O curso total do rio Uruguai é de aproximadamente 1.800 Km, dos 

quais aproximadamente 800 Km foram alvo das amostragens biológicas 

neste estudo. A área de estudo foi delimitada por três trechos de 

amostragem no rio Uruguai: T1 - entre a foz do rio Chapecó e a foz do rio 

Macaco Branco (trecho localizado imediatamente a jusante da barragem 

da UHE Foz do Chapecó); T2 - localizado entre a foz do rio Buricá e a 

foz do rio Ijuí e T3 - localizado entre a foz do rio Icamaquã e a foz do rio 

Ibicuí (Fig. 1). 

Foram selecionados dois setores do rio Uruguai: o alto (T1) e o 

médio Uruguai (T3 e T4). O alto Uruguai inicia na confluência dos rios 

Canoas e Pelotas, se estendendo até o Salto do Yucumã, a maior queda 

longitudinal da América do Sul, com cerca de 1.800 m (ZANIBONI-

FILHO & SCHULZ, 2003). Na sua parte superior, o rio Uruguai flui no 

sentido leste-oeste, fazendo fronteira entre os estados brasileiros do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Esta parte superior se estende por cerca 

de 400 Km e tem forma de vale, sem áreas de planície de inundação, e é 

onde estão instaladas a maioria das hidrelétricas no rio Uruguai. Já na sua 

parte média, o rio flui numa direção norte-sul, separando o Brasil e a 

Argentina e depois dividindo a Argentina e o Uruguai. A porção média 

do rio Uruguai apresenta uma diminuição da inclinação em seu perfil 

longitudinal, formando áreas de planície de inundação e habitats típicos, 

como lagoas marginais, zonas alagadas e pântanos (QUIRÓS, 2004). No 

mapa de localização da área de estudo (Fig. 1) é apresentado a densidade 

de drenagem da bacia hidrográfica do rio Uruguai, que traz a 

quilometragem de corpos d´água por área (Km2), indicando áreas de 

inundação no rio Uruguai (AMBDATA – INPE, 2018).  
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Figura 1. Mapa da área de estudo com gradiente de densidade de drenagem 

(Km/Km2) (CPTEC – INPE, 2018) e trechos de amostragem (T1 - T2 - T3) no 

rio Uruguai (bacia do rio da Prata). Os trechos estão localizados entre 

hidrelétricas que operam no rio Uruguai (Salto Grande e Foz do Chapecó).  

 

Amostragem  

As amostragens de juvenis de peixes ocorreram em quatro viagens 

de campo realizadas em novembro de 2015, março de 2016, novembro de 

2016 e março de 2017. Estas datas foram definidas considerando o pico 

de reprodução das espécies migradoras do rio Uruguai, que ocorre entre 

outubro e novembro (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003; HERMES-

SILVA et al., 2012), favorecendo a captura de ovos, larvas e juvenis de 

peixes migradores. As amostragens foram realizadas com duração de 10 

dias e distribuídas em dois períodos reprodutivos sucessivos (2015/2016 

e 2016/2017). 

Cada um dos três trechos foi amostrado com o mesmo esforço de 

pesca em cada uma das quatro coletas. Para capturar juvenis de peixes, 

10 pontos de amostragem foram selecionados aleatoriamente em cada 
trecho, o que resultou em 30 amostras em cada uma das quatro viagens 

de campo, totalizando 120 amostras ao longo do período de estudo. Os 

ambientes amostrados foram selecionados principalmente em áreas 

marginais, onde havia a presença de vegetação arbustiva, macrófitas 
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aquáticas e/ou outros tipos de vegetação marginal. As amostragens foram 

conduzidas com o uso de quatro tipos de apetrechos de pesca: redes de 

emalhar, rede de cerco, redes de mão (peneiras) e tarrafa. As redes de 

emalhar compreenderam dois conjuntos de malhadeiras, um dos quais 

colocado no fundo (F) e o outro na superfície (S) da coluna de água. Cada 

conjunto de rede tinha 60 m de comprimento e era composta por junções 

de 20 m de cada uma das três aberturas de malha diferentes: 1,5 mm, 2,0 

mm e 2,5 mm entre os nós opostos. As redes foram instaladas ao anoitecer 

para amostragens noturnas e ao amanhecer para amostragens diurnas, 

permanecendo na água por um período de 10 horas. A rede de cerco tinha 

20 m de comprimento e composta por malha de 5,0 mm entre os nós 

opostos, sendo aplicada três vezes por amostra. A rede de mão era 

composta por um retângulo de ferro (1,0 x 0,6 m) feito com uma malha 

de 1,0 mm e aplicado em áreas vegetativas (arbustos, macrófitas aquáticas 

e outros tipos de vegetação), sempre utilizadas nas margens do rio 

Uruguai. O manejo dessa rede foi feito simultaneamente por dois técnicos 

de campo, sendo aplicada 10 vezes em cada ponto de amostragem. A 

tarrafa tinha diâmetro de 4,0 m e malha de 5,0 mm entre nós opostos, 

sendo utilizada em regiões marginais e repetida três vezes em cada 

amostra. 

Em cada amostragem de juvenis de peixes, os seguintes parâmetros 

ambientais foram medidos: oxigênio dissolvido (OD) (mg/L); 

condutividade elétrica (μS/cm); pH; temperatura da água (°C); (todos 

medidos com sonda multiparâmetro YSI® ‘Profesional Plus’); 

temperatura do ar (°C) (termômetro de mercúrio) e transparência da água 

(com um disco Secchi (cm)). As coordenadas geográficas de cada amostra 

foram obtidas com um GPS Garmin Montana® 610. 

 

Espécies alvo  

Os indivíduos-alvo foram os juvenis de três espécies migradoras 

de longa distância (CAROLSFELD et al., 2003): a piava, Megaleporinus 
obtusidens; o dourado, Salminus brasiliensis; e o grumatão, Prochilodus 

lineatus. Os dados numéricos de juvenis de peixes migradores 

corresponderam ao número total de juvenis capturados para as três 

espécies alvo. 

 
Identificação e determinação de juvenis de peixes migradores 

Em laboratório os juvenis de peixes migradores foram 

identificados de acordo com Nakatani et al. (2001) e Zaniboni-Filho et al. 
(2004), além das pranchas de identificação taxonômica desenvolvidas e 



65 

 

 

utilizadas pelo Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixe de Água Doce 

(LAPAD) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Os juvenis foram pesados (g) e medidos (cm) pelo comprimento 

padrão (CP). Os indivíduos que completaram o estágio larval e eram 

menores que L-50 (tamanho em que 50% dos indivíduos são sexualmente 

maduros) foram considerados juvenis. Os valores de L-50 das espécies 

alvo deste estudo foram os seguintes: M. obtusidens = 25,0 cm 

(AGOSTINHO et al., 2003); S. brasiliensis = 51,0 cm (AGOSTINHO et 

al., 2003); P. lineatus = 26,0 cm (KAWAKAMI-RESENDE et al., 1995). 

Todos os juvenis de peixes migradores capturados no presente estudo 

foram depositados na coleção ictiológica do Museu de Zoologia da 

Universidade Estadual de Londrina.  

 

Atributos hidrológicos, climáticos e físicos do rio Uruguai 

 O rio Uruguai apresenta diferenças na vazão média anual entre 

suas porções alta e média (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 2003). Este 

fato tem como causa as diferenças regionais (climáticas e físicas) durante 

o percurso do rio Uruguai e ao longo de toda a sua bacia de drenagem.  

Considerando estas diferenças e suas implicações nas fases 

iniciais de vida de peixes migradores, dois atributos hidrológicos, vazão 

(m3/s) e nível (cm), são apresentados para os trechos estudados, durante 

os dois anos reprodutivos. Estes dados são apresentados em conjunto com 

séries históricas de 20 anos (1995-2015) (Fig. 2 e Fig. 3). É possível 

verificar que os dois períodos que antecederam os anos reprodutivos de 

2015-2016 e 2016-2017 foram bastante distintos entre si, no tocante aos 

atributos hidrológicos de vazão e cota de nível do rio Uruguai. Ambos os 

períodos se diferenciaram, ao menos em magnitude, dos valores médios 

históricos destes atributos (Figs. 2 e 3). Esta variação parece estar 

associada a influência dos fenômenos climáticos de El Niño (2015-2016) 

e La Niña (2016-2017), os quais foram registrados com intensidade forte 

a moderada durante o período de estudo (CPTEC – INPE, 2018). A Fig. 

4 apresenta a variação do total de chuvas (mm) para os trechos estudados 

durante anos reprodutivos 2015-2016 e 2016-2017, bem como a sua série 

histórica de 20 anos (1995-2015) nas respectivas regiões. 
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Figura 2. Vazões médias mensais (x 1.000 m3.s-1) no rio Uruguai para os trechos 

da área de estudo (T1, T2 e T3) durante os anos reprodutivos 2015-2016 e 2016-

2017 e valores históricos de 20 anos (1995-2015). Para T3 os valores históricos 

foram de 1985 a 1989 e de 2008 a 2015 (11 anos). 

 

 

 
Figura 3. Cotas médias mensais de nível (cm) do rio Uruguai para os trechos da 

área de estudo (T1, T2 e T3) durante os anos reprodutivos 2015-2016 e 2016-

2017 e dos valores históricos de 20 anos (1995-2015). 
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Figura 4. Valores de precipitação total (mm) no rio Uruguai, nos trechos da área 

de estudo (T1, T2 e T3) durante os anos reprodutivos 2015-2016 e 2016-2017 e 

valores médios históricos de 20 anos (1995-2015). 

 

As medidas hidrológicas de vazão (m3/s), de cota de nível do rio 

Uruguai (cm) e de pluviosidade (mm) utilizadas foram obtidas da 

plataforma de dados hidrológicos “Hidroweb”, da Agência Nacional de 

Águas (ANA) (hidroweb.ana.gov.br). Para cada um dos trechos, as 

informações foram retiradas das estações hidrológicas e pluviométricas 

localizadas nos municípios de Iraí (RS) (códigos 74100000 e 02753019), 

Porto Lucena (RS) (74800000 e 02755001) e Itaqui (RS) (75900000 e 

02956005), para T1, T2 e T3, respectivamente. 

 Dentre os fatores que interferem na diferenciação da vazão do rio 

Uruguai observada entre suas porções média e alta está o perfil 

topográfico longitudinal deste sistema (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 

2003). Desta maneira, o perfil longitudinal do rio Uruguai nos trechos T1, 

T2 e T3 é apresentado na Fig. 5, juntamente com a declividade em m/Km 

(GONÇALVES et al., 2011) do referido trecho, sendo obtida pela 

diferença de altitude entre o local de amostragem de maior e de menor 

altitude de cada trecho. Os perfis topográficos longitudinais dos três 

trechos da área de estudo foram extraídos do programa ArcMap 

(ArcGis®), a partir do modelo altimétrico da bacia do rio Uruguai, 

utilizando a ferramenta 3DAnalyst - Interpolate Line. 

Em T1 a declividade média é mais acentuada do que nos outros 

dois trechos, com um valor de 0,43 m/Km. Neste trecho, observa-se uma 
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sequência de acidentes geográficos, que se constituem em saltos e 

corredeiras bastante frequentes (Tab. 1 – Apêndice). T2 apresenta uma 

situação intermediária em sua declividade (0,17 m/Km) e T3 é o trecho 

de menor declividade da área de estudo, com 0,08 m/Km (Fig. 5). 

 

  
Figura 5. Perfil longitudinal do rio Uruguai a partir da variação topográfica (m) 

e da declividade média (m/Km) nos trechos da área de estudo (T1, T2 e T3).  

 

Análise de dados 

 Foi analisada a relação entre uma série de variáveis ambientais e 

uma das atividades fundamentais para o início de vida de espécies 

migradoras de peixes do rio Uruguai (ZANIBONI-FILHO & SCHULZ, 

2003; GODINHO et al., 2010), o recrutamento das formas jovens.  

Para o recrutamento dos peixes migradores, as variáveis 

respostas consideradas foram: a abundância de juvenis de peixes 

migradores obtida nas amostragens e o status nutricional destes juvenis, 

estimado pelo fator de condição (K) (LE CREN, 1951). Com a utilização 

de modelos lineares generalizados (GLMs), a abundância de juvenis de 

peixes migradores, por se tratar de dados de contagem, foi modelada 

como uma variável aleatória explicada por distribuições de forma 

binomial negativa, em função da presença de zeros e ‘outliers’ (ZUUR et 

al., 2009). 

Para verificar a influência de direcionadores ambientais sobre a 

abundância de juvenis de peixes migradores, três grupos de variáveis 

preditoras foram utilizadas: a) as variáveis preditoras de origem 
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hidrológico-climáticas obtidas nos dias de amostragem - média de vazão 

do rio (m3/s), média da cota de nível da água no rio Uruguai (cm), média 

do total de pluviosidade (mm), média da temperatura do ar (ºC) e; b) as 

variáveis preditoras de natureza física observadas ao longo do trecho de 

amostragem - média de altitude do trecho (m), densidade de drenagem  

(Km/Km2) e índice de corredeiras e/ou saltos  (iC) (variável utilizada 

como fator).  

Além destes dois grupos de variáveis, foram adicionadas as 

relativas aos (c) parâmetros de qualidade de água observados nos dias de 

amostragem: média da temperatura da água (ºC); média de pH; média de 

OD (mg/L); média de condutividade elétrica(µS); média da transparência 

da água (cm). O cálculo das médias de todas as variáveis preditoras acima 

descritas, sejam elas hidrológico-climáticas, físicas ou relativas a 

qualidade de água, foi feito considerando dois dias de amostragem em 

cada local. A tabela 1 do Apêndice traz as justificativas, predições e 

referenciais teóricos dos fatores ambientais acima descritos, utilizados 

como direcionadores das atividades de desova, deriva de ovos e larvas e 

recrutamento de peixes migradores neotropicais. 

A altitude (m) e a densidade de drenagem (Km/Km2), para cada 

ponto de amostragem, foram determinadas com o programa ArcMap®, 

da plataforma ArcGis. Este procedimento se deu a partir da plotagem das 

coordenadas geográficas marcadas em campo com GPS nas grades 

altimétricas e de densidade de drenagem derivadas das imagens SRTM 

(Shuttle Radar Topographic Mission), com resolução espacial de 

aproximadamente 500 m (XIMENES et al., 2009; AMBDATA – INPE, 

2018). 

Para o índice de corredeiras e/ou saltos ao longo dos três trechos 

de amostragem, foi definida uma metodologia padronizada de análise de 

imagens de satélite, contendo os três trechos da área de estudo. Esta 

metodologia foi realizada por três pesquisadores com experiência na área 

de ecologia de peixes de água doce e sensoriamento remoto, resultando 

em três diferentes análises de corredeiras e /ou saltos. Em cada imagem 

foi realizada a contagem de corredeiras e/ou saltos e, quando 

identificada(o) pelo pesquisador, a corredeira/salto recebeu o nível de 1 a 

5 no tocante à movimentação de água e de 1 a 5 no tocante ao 

comprimento da corredeira ou salto, sendo o nível 1 o mais baixo/curto e 
o nível 5 o mais alto/longo. Para a identificação e classificação foi 

utilizada escala de 1:10.000 com auxílio do programa ArcMap® e 

imagens do SRTM. O valor médio obtido por cada corredeira ou salto 

(movimentação de água + comprimento) definiu sua classificação final. 

Após isso, a média final do trecho foi calculada para cada uma das três 
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avaliações. Do resultado das três avaliações foi retirada outra média, 

ponderada pelas distâncias totais de cada trecho de amostragem (Tab. 2 

do Apêndice). 

Além das relações de abundância de juvenis de peixes 

migradores com fatores ambientais hipoteticamente direcionadores, a 

condição nutricional destes juvenis foi analisada a partir dos seus dados 

de peso (g) e CP (cm). Para isso, o fator de condição (K) (LE CREN, 

1951) estimado a partir da relação peso/comprimento foi utilizado para 

estimar a condição nutricional dos peixes em cada uma das áreas. Para a 

obtenção do fator de condição foi utilizada a fórmula (VAZZOLER, 

1996): K = Wt/Ltθ, na qual, Wt indica o peso total (g); Lt representa o 

comprimento total (cm) e θ corresponde ao índice de alometria, obtido 

através da relação linear logarítimica entre as variáves de peso e 

comprimento de cada espécie de peixe.  

Para a confecção do índice de alometria dos juvenis de peixes 

migradores foram consideradas as diferenças na relação 

peso/comprimento entre os anos reprodutivos 2015-2016 e 2016-2017, 

isto é, cada período reprodutivo estudado teve uma estimativa de índice 

de alometria. Além disso, para possibilitar a análise do K com indivíduos 

pertencentes à uma mesma classe de comprimento, foi tomada uma 

subamostra, com limites de CP mínimo e máximo para os juvenis de cada 

espécie. A análise de fatores ambientais direcionadores do fator de 

condição dos juvenis de migradores foi realizada por meio de GLMs, 

separadamente para cada espécie, sempre que o número de indivíduos 

capturados permitiu a análise. Por ser tratarem de dados de natureza 

contínua, os dados de K foram modelados como variáveis aleatórias 

contínuas e explicadas por distribuições do tipo Gamma (FARAWAY, 

2006). 

Neste sentido, as seguintes variáveis ambientais foram tomadas 

como preditoras: a vazão (m3.s-1) do trecho na data de captura; a cota de 

nível do rio Uruguai (cm) do trecho na data de captura; o índice de chuva 

(mm) do trecho na data de captura; as temperaturas do ar e da água (ºC) 

no ponto de captura; o OD (mg.L-1);  a condutividade elétrica (µS), o pH 

e a transparência da água no ponto de captura. 

A construção de todos os GLMs se deu inicialmente com a 

incorporação de todas as variáveis preditoras aos modelos. Em seguida, 
variáveis não-significativas foram retiradas (p > 0,05), uma a uma, pelo 

método stepwise forward (ZAR, 1996), tomando como critério a 

colinearidade entre preditores, dada pelo fator de inflação de variância > 

3,0 (VIF – Variance inflated factor). Além deste procedimento, a alta 

correlação entre variáveis preditoras (r de Pearson > 0,70) também foi 
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definida a priori, na análise exploratória dos dados, servindo como 

ferramenta para a retirada de variáveis preditoras na construção dos GLMs. 

Para verificar a sobredispersão dos dados dos modelos foram 

utilizados o índice de dispersão Theta (para distribuição binomial 

negativa) e o índice de dispersão Gamma (para a distribuição Gamma). 

Já para a seleção dos modelos foi utilizado o Critério de Informação de 

Akaike (AIC). Por fim, para a validação dos modelos foram utilizados os 

desvios nulo e residual associado aos graus de liberdade, além das 

análises gráficas da distância de Cook, da alavancagem e dos desvios 

nulos e residuais (ZUUR et al., 2009). 

As variáveis preditoras de maior ocorrência e seus respectivos 

valores de significância estatística (p < 0,05; p < 0,01 e/ou p < 0,001) 

foram utilizados para determinar a influência destes preditores sobre a 

abundância e o K de juvenis de peixes migradores. Os códigos dos GLMs 

desenvolvidos no R são apresentados no Apêndice. 

Resultados 

 

 Juvenis de peixes migradores foram capturados nos dois anos 

reprodutivos amostrados, sendo que juvenis de M. obtusidens foram 

capturados em proporção semelhante nos dois períodos reprodutivos. A 

captura de juvenis de S. brasiliensis se deu em maior número no primeiro 

ano reprodutivo, com 12 juvenis, em contrapartida ao segundo ano 

reprodutivo, quando foram capturados somente dois juvenis. A captura de 

juvenis de P. lineatus ocorreu somente no ano 2016-2017, com dois 

indivíduos capturados. A grande maioria dos juvenis de peixes 

migradores (94,3%) foi capturada no trecho T3 (Tab. 1). 

Para a análise da relação entre as variáveis ambientais e a 

abundância de juvenis de peixes migradores, foram considerados quatro 

GLMs, com as variáveis preditoras DD e chuva sendo as de maior 

ocorrência e com significância estatística (p < 0,05; < 0,01 e < 0,001) em 

pelo menos três dos modelos selecionados (Tab. 2). 

A densidade de drenagem (DD) esteve positivamente relacionada 

à abundância de juvenis de peixes migradores (Estimadores = 0,05 a 0,08, 

Tab. 2 e Fig. 6-a), principalmente em função da maior média de DD em 

T3. Este trecho é o de menor declividade da área de estudo e o mais 

propenso à formação de áreas de inundação, o que demonstra o potencial 

desta variável na identificação de áreas propícias ao recrutamento de 

peixes migradores no rio Uruguai, como pode ser observado na figura 6-

a. O índice de pluviosidade foi uma variável estatisticamente significativa 
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nos quatro GLMs selecionados, no entanto as relações desta com a 

variável resposta não apresentaram um padrão que permita caracterizar 

uma relação positiva ou negativa (Tab. 2, GLMs 2 e 3). No entanto, a 

partir da relação gráfica da variação da abundância de juvenis de 

migradores com a variação do índice de pluviosidade (Fig. 6-b) é possível 

observar que as maiores abundâncias de juvenis estiveram associadas aos 

menores índices de chuvas. 
 

Tabela 1. Matriz de dados dos resultados para variáveis preditoras (ambientais) 

e juvenis de peixes migradores utilizados nos GLMs. AR = Ano Reprodutivo; φ 

= vazão; Cota = Cota de nível da água do rio Uruguai; Temp. = Temperatura; OD 

= Oxigênio dissolvido; Condut. = Condutividade elétrica; Trans. = Transparência 

da água; Alt. = Altitude; DD = Densidade de drenagem; iC = índice de 

corredeiras/saltos. Mo = M. obtusidens; Sb = S. brasiliensis; Pl = P. lineatus.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostragem 
Atributos 

hidrológicos* 
Atributos climáticos* 

AR 
Mês 

(estação) 
Trecho 

φ 

(m3.s-1) 

Nível 

(cm) 

Chuva 

(mm) 

Temp. Ar  

(°C) 

2015  

– 

2016 

Nov. 

(primavera) 

T1 4362,06 426 34,20 21,4 

T2 6267,52 320 3,00 24,8 

T3 5727,33 580 39,20 25,6 

Mar. 

(verão) 

T1 1137,40 218 45,80 24,8 

T2 2106,87 151 14,00 25,8 

T3 3076,45 348 0,00 26,4 

      

2016 

 – 

2017 

Nov. 

(primavera) 

T1 1702,88 262 2,50 26,7 

T2 1611,68 122 16,30 23,8 

T3 2401,42 276 0,00 27,4 

Mar. 

(verão) 

T1 915,63 144 19,10 25,8 

T2 3022,71 198 64,00 25,5 

T3 3499,57 472 0,00 29,6 

       



73 

 

 

 

Continuação da Tabela 1. 

* Médias de dois dias de amostragem em cada trecho; + Médias de 10 pontos de amostragem 

onde foram realizadas as capturas de juvenis por trecho/excursão; # Os valores foram retirados 

do programa ArcMap®. 
 

Tabela 2. Resultados dos GLMs com distribuição binomial negativa para a 

variável resposta ‘abundância de juvenis de peixes migradores’. OD = oxigênio 

dissolvido (mg.L-1) e DD = densidade de drenagem (Km/Km2). 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Parâmetros de qualidade de água* Atributos físicos# 

Abundância de 

juvenis de peixes 

migradores 

Temp. 

Água 

(°C) 

pH 

OD 

(mg.

L-1) 

Cond. 

(µS) 

Transp. 

(cm) 

Alt. 

(m) 

DD 

(Km/

Km2) 

iC Mo Sb Pl 

22,6 7,4 8,92 61,0 58,0 207 109,3 0,42 0 0 0 

23,7 6,5 8,73 50,2 35,0 119 108,1 0,25 0 0 0 

24,3 6,8 6,40 55,2 39,5 53 152,0 0,15 1 0 0 

24,2 8,0 6,66 50,3 72,0 212 109,4 0,42 0 0 0 

26,9 8,2 6,76 52,4 62,0 106 108,9 0,25 0 1 0 

26,3 7,0 5,85 53,8 53,0 51 152,0 0,15 17 11 0 

       Total 18 12 0 

25,3 9,9 6,65 57,6 107,0 207 109,7 0,42 0 1 0 

25,4 8,2 7,08 55,8 84,5 102 109,3 0,25 0 0 0 

25,8 7,2 5,80 57,5 62,0 48 152,6 0,15 5 0 2 

25,6 7,3 6,69 67,1 51,0 208 109,4 0,42 0 1 0 

26,2 7,1 4,32 64,0 37,0 101 109,3 0,25 0 0 0 

27,9 6,7 4,74 65,1 55,0 51 152,8 0,15 14 0 0 

       Total 19 2 2 

GLM 

Variáveis 

preditoras 

(Estimador) 

AIC 

Parâmetro de 

dispersão 

(Theta) 

Desvios 

nulos 

(DN)/GL 

Desvios 

residuais 

(DR)/GL 

GLM1 

Nível, Chuva* 

(0,05), OD, DD* 

(0,06) 

45,63 4,21 63,57/11 6,71/7 

GLM2 
Chuva* (0,01), 

OD, DD* (0,05) 
43,82 4,41 64,84/11 7,04/8 

GLM3 

Chuva**  
(-0,06), DD*** 

(0,06) 

42,07 4,93 67,95/11 7,63/9 

GLM4 
DD*** 

(0,08) 
47,06 1,48 37,05/11 9,98/10 
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Figura 6. Variação da abundância de juvenis de peixes migradores em função da 

densidade de drenagem média (Km/Km2) (a) e da pluviosidade média (dois dias) 

(b) por trecho de amostragem e por excursão. 
 

O fator de condição (K) de juvenis de peixes migradores foi 

analisado para as espécies M. obtusidens e S. brasiliensis, já que P. 

lineatus apresentou um número reduzido de indivíduos capturados. As 

subamostras de juvenis das espécies migradoras M. obtusidens e S. 
brasiliensis contiveram 31 e 11 indivíduos, respectivamente. Estes 

variaram em CP entre 10,0 e 19,8 cm para M. obtusidens, e de 12,8 a 24,3 

cm para S. brasiliensis. A tabela 3 traz um resumo dos dados de CP e peso 

médio dos juvenis de M. obtusidens e S. brasiliensis retirados de 

subamostras para elaboração do K. 

 
Tabela 3. Comprimento padrão (CP), peso médio (PM) e índice de alometria (θ) 

das subamostras de juvenis de M. obtusidens e S. brasiliensis utilizados na 

elaboração do K (fator de condição). 

 

Espécie 
Ano 

reprodutivo 
CP PM 

θ 

(alometria) 

M. obtusidens 
2015-2016 13,6 (±2,4) 54,1 (±28,5) 2,78 

2016-2017 15,8 (±3,4) 95,7 (±49,8) 2,96 

S. brasiliensis 
2015-2016 21,5 (±1,5) 194,1 (±43,5) 3,10 

2016-2017 16,8 (±2,4) 83,2 (±35,2) 3,56 
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Tanto para M. obtusidens como para S. brasiliensis, cinco GLMs 

foram selecionados nas análises entre o fator de condição e as variáveis 

preditoras direcionadoras da condição nutricional destes indivíduos (Tabs 

4 e 5). Os resultados são bastante similares entre as duas espécies no 

tocante às variáveis preditoras mais significativas, se destacando a cota 

de nível do rio Uruguai (Figs. 7-a e 8-a), que apresenta relação positiva 

com o valor do fator de condição tanto para juvenis de M. obtusidens 

(Estimadores = 0,005 e 0,006, GLM 2 e GLM4, Tab. 4) quanto para 

juvenis de S. brasiliensis (Estimadores = 0,01 e 0,005, GLM 3 e GLM 5, 

Tab. 5).  A concentração de oxigênio dissolvido na água (OD) apresentou 

relação negativa (p < 0,05) com o fator de condição de M. obtusidens 

(Estimador = - 0,701, GLM5, Tab. 4 e Fig. 7-b), enquanto que os maiores 

valores do fator de condição em juvenis de S. brasiliensis foram 

observados em concentrações intermediárias de OD, em valores entre 6,0 

e 6,5 mg.L-1 (Fig. 8-b).  
 

Tabela 4. Resultados dos GLMs com distribuição Gamma para a variável 

resposta ‘fator de condição (K) de juvenis de M. obtusidens’. OD = oxigênio 

dissolvido (mg.L-1), TempA = Temperatura da água (ºC). 

*p < 0,05 

GLM 

Variáveis 

preditoras 

(Estimador) 

AIC 

Parâmetro 

de 

dispersão 

(Gamma) 

Desvios 

nulos 

(DN)/GL 

Desvios 

residuais 

(DR)/GL 

GLM1 
Nível, 

TempA, OD 
- 67,53 1,02 45,76/29 36,40/26 

GLM2 

Nível* 

(0,006), 
TempA 

- 67,71 1,13 45,76/29 38,31/27 

GLM3 Nível, OD - 69,34 1,05 45,76/29 36,59/27 

GLM4 
Nível*  

(0,005) 
- 69, 7 1,09 45,76/29 38,31/28 

GLM5 
OD* 

(-0,701) 
- 71,1 1,03 45,76/29 36,85/28 
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Figura 7. Variação do fator de condição (K) de juvenis M. obtusidens em função 

da cota de nível do rio Uruguai (cm) (a) e do oxigênio dissolvido na água (mg.L-

1) (b) em cada ponto de amostragem (ponto de captura). 
 

Tabela 5. Resultados dos GLMs com distribuição Gamma para a variável 

resposta ‘fator de condição (K) de juvenis de S. brasiliensis’. OD = oxigênio 

dissolvido (mg.L-1), Cond. = Condutividade (µS), Transp. = Transparência (cm). 

 **p < 0,01; ***p < 0,001. 

GLM 

Variáveis 

preditoras 

(Estimador) 

AIC 

Parâmetro 

de 

dispersão 

(Gamma) 

Desvios 

nulos 

(DN)/GL 

Desvios 

residuais 

(DR)/GL 

GLM1 

Nível** 
(0,01), OD** 

(1,05), Cond., 

Transp. 

12,73 0,25 10,12/12 1,97/8 

GLM2 

Nível*** 

(0,01), OD** 

(1,03), 
Transp. 

10,88 0,23 10,12/12 1,99/9 

GLM3 

Nível*** 
(0,01), OD** 

(0,88) 

11,19 0,24 10,12/12 2,37/10 

GLM4 

Nível** 

(0,01), 
Transp. 

23,11 0,38 10,12/12 5,68/10 

GLM5 
Nível** 

(0,008) 
21,31 0,34 10,12/12 5,76/11 



77 

 

 

 
Figura 8. Variação do fator de condição (K) de juvenis de S. brasiliensis em 

função da cota de nível de água do rio Uruguai (cm) (a) e do oxigênio dissolvido 

na água (mg.L-1) (b) em cada ponto de amostragem (ponto de captura). 

 

Discussão 

 

A densidade de drenagem dos trechos de amostragem foi o 

principal fator ambiental direcionador da abundância de juvenis de peixes 

migradores. Por ser uma variável que relaciona a densidade de corpos 

d´água pela área (Km2), é indicadora da ocorrência de áreas de inundação 

em uma determinada região, sendo muito útil em análises geoespaciais 

que objetivem estimar o grau de ocorrência de áreas sujeitas a inundação 

em bacias hidrográficas (AMBDATA – INPE, 2018). Dessa forma, a 

densidade de drenagem se mostrou uma variável preditora robusta para a 

caracterização espacial da dinâmica de recrutamento de peixes 

migradores no médio e alto rio Uruguai.  

Em virtude das características de história de vida dos peixes 

migradores neotropicais, com ausência de cuidado parental e deriva larval 

nas correntes dos rios, (WINEMMILLER, 1989), a desova destas 

espécies se dá com a liberação de milhões de gametas por adulto 

reprodutor. (VAZZOLER, 1996). Adiciona-se a estas características, a 

formação de grandes cardumes para estas espécies, quando comparadas 

aos peixes migradores em rios situados em outros continentes (LUCAS 

& BARAS, 2001). Desta maneira, os sistemas lóticos neotropicais, com 

grandes áreas de planície de inundação, dão o suporte ambiental 
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necessário às estratégias de vida destas espécies. Algumas dessas áreas de 

inundação se localizam em regiões que potencializam o sucesso da deriva 

de larvas de peixes migradores, formando grandes “áreas berçários”, com 

valor inestimável no tocante à conservação destas espécies 

(AGOSTINHO et al., 2003; PETRY et al., 2003; BARTHEM & 

GOULDING, 2007; SUZUKI et al., 2009). Na área de estudo, que 

abrange parte do alto e médio rio Uruguai, o trecho T3 pode ser 

considerado aquele que abriga as grandes áreas berçários dos peixes 

migradores deste sistema lótico, sustentando os eventos de recrutamento 

destas espécies e, permitindo a renovação dos estoques pesqueiros 

migradores. 

Para o K de juvenis de peixes migradores (M. obtusidens e S. 

brasiliensis) capturados em T3, as variáveis ambientais ‘OD’ e ‘cota de 

nível do rio Uruguai’ foram aquelas que mais influenciaram o status 

nutricional (dado pelo K) destes peixes juvenis. Com relação à influência 

do OD sobre o K dos juvenis de migradores, cabe destacar que a espécie 

M. obtusidens apresentou relação negativa entre estes dois fatores, isto é, 

os maiores índices de K estiveram associados a condições de baixo OD 

na água. As taxas metabólicas totais de peixes juvenis (ou pequenos) em 

relação a peixes adultos (ou grandes) são de fato menores 

(BALDISSEROTO, 2009), o que exigiria menores índices de OD para 

completar as atividades metabólicas diárias destes indivíduos. Desta 

maneira, juvenis de peixes e peixes adultos de pequeno porte habitam 

ambientes com baixos níveis de OD, e por vezes até hipóxicos, como 

estratégia de refúgio contra predadores (SANCHÉZ-BOTERO & 

ARAÚJO-LIMA, 2001; PETRY et al., 2003; ANJOS et al., 2008). 

Adicionalmente, o aumento da atividade reprodutiva da 

assembleia de peixes do alto rio Uruguai, incluindo as espécies 

migradoras, associado ao aumento da vazão do rio Uruguai, foi um evento 

registrado por Reynalte-Tataje et al. (2012). Neste trabalho, os autores 

observaram um aumento da abundância de ovos de peixes quando 

ocorrem as grandes vazões e o aumento acima da média das cotas de nível 

do rio Uruguai, tendo associado essa condição à influência do fenômeno 

climático “El Niño”. No alto Uruguai é observado um aumento 

significante da vazão e da temperatura da água quando a região está sob 

a influência do “El Niño” (MONTEIRO, 2001). Durante a realização 
deste estudo, o período reprodutivo 2015-2016 esteve sob a influência do 

fenômeno “El Niño” (CPTEC – INPE, 2018), o que acarretou, 

indiretamente, respostas positivas ao fator de condição de juvenis de 

peixes migradores. Neste sentido,  não só um aumento da atividade de 
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desova poderia estar relacionado ao fenômeno “El Niño”, mas também o 

sucesso de recrutamento de peixes migradores do rio Uruguai. 

Desta maneira, o fator de condição (K) dos juvenis de peixes 

migradores, de ambas as espécies estudadas, apresentou relação positiva 

ao aumento da cota de nível do rio Uruguai, indicando ser esta uma 

condição que propicia melhores condições ambientais ao 

desenvolvimento dos juvenis de M. obtusidens e S. brasiliensis na região, 

pela maior disponibilidade de alimento e de refúgios. Cheias mais 

pronunciadas provocam uma ampliação ainda maior das áreas de 

inundação, condição que aumenta as possibilidades de exploração dos 

habitats de toda a comunidade aquática e aumento da produtividade 

biológica in situ (JUNK et al., 1989). Neste estudo, essa condição foi mais 

notória no período reprodutivo 2015-2016, revelando a possibilidade do 

K como variável resposta para a indicação do efeito dos padrões 

climáticos e hidrológicos sobre a variabilidade interanual do 

recrutamento de peixes migradores do rio Uruguai.  

Na região do médio rio Paraná, Gomes & Agostinho (1997) 

utilizaram a condição nutricional de juvenis de P. lineatus para indicar o 

sucesso do recrutamento desta espécie. Esses autores encontraram 

correlação positiva entre o aumento do valor de K e o recrutamento 

pesqueiro em anos posteriores. O aumento dos valores de K em juvenis 

de P. lineatus foi motivado principalmente pelas condições de cheias de 

maior intensidade e de maior duração. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Balcombe et al. (2014) na Austrália, sugerindo que o fator de 

condição além de ser indicador do recrutamento, pode ser utilizado como 

um consistente método de análise para verificar fluxos ambientais 

manejados por usinas hidrelétricas, permitindo reconhecer e selecionar 

aqueles que potencializam o recrutamento de populações de peixes. 

 

Implicações para a conservação 

Em um cenário de aumento da demanda por energia elétrica na 

América do Sul, a bacia hidrográfica do rio Uruguai se destaca, pois 

apresenta um dos maiores potenciais para a geração de hidroenergia neste 

continente (POPESCU et al., 2012; PALOMINO-CUYA et al., 2013). 

Isso sugere riscos à conservação das populações de peixes migradores do 

rio Uruguai para os próximos anos, pois a partir da regulação de fluxo 
imposta por novas hidrelétricas, a ocupação ou não da comunidade de 

peixes em áreas naturais remanescentes de inundação será decidida por 

estes novos empreendimentos (GOMES & AGOSTINHO, 1997). Neste 

sentido, futuras ações de desenvolvimento econômico na região, que 

possam comprometer ambientalmente a funcionalidade do trecho livre do 
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rio Uruguai, devem considerar o enorme papel ecológico de berçário para 

peixes migradores, desempenhado pela região situada no trecho T3 da 

área de estudo. 

Além disso, na região do médio rio Uruguai os conflitos de pesca 

são recorrentes, em virtude dos diferentes interesses entre pescadores 

profissionais e esportivos, no tocante aos peixes migradores da região. 

Portanto, ferramentas de monitoramento da variabilidade do 

recrutamento de peixes migradores tem forte potencial para auxiliar no 

entendimento das flutuações populacionais, permitindo, por exemplo, 

previsões de intensidade de pesca aplicada aos usuários destes recursos 

pesqueiros. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

1) No alto rio Uruguai, no trecho do reservatório de Itá, o recrutamento 

biológico de peixes migradores parece ser limitado pelas características 

limnológicas da região, que são incompatíveis com as estratégias de vida 

destas espécies; 

 

2) O trecho mais inferior da área de estudo, no rio Uruguai, abriga uma 

importante área de recrutamento biológico de peixes migradores; sendo a 

região que apresentou a maior abundância relativa de juvenis de peixes 

migradores; 

 

3)  Os trechos livres de hidrelétricas da área de estudo, no rio Uruguai, 

formam um ambiente lótico indissociável (de conectividade) para a 

dinâmica do recrutamento biológico de peixes migradores deste sistema. 

Qualquer ameaça de fragmentação deste trecho deve levar em conta a 

importância desta conectividade para a manutenção dos estoques de 

peixes migradores do alto e médio rio Uruguai; 

 

4) A alta intensidade de corredeiras e saltos na região do Salto do Yucumã 

e adjacências é um fator de influência sobre a atividade reprodutiva dos 

peixes migradores, fato corroborado pela presença e estágio de 

desenvolvimento das larvas de peixes migradores das três espécies-alvo; 

 

5) O fenômeno climático “El Niño” que, indiretamente, eleva vazão e 

nível do rio Uruguai, pode ser considerado como um fator de influência 

positiva no aumento da condição nutricional de juvenis de migradores, 

podendo potencializar o recrutamento biológico destas espécies 
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APÊNDICE 

 

 
Figura 1. Salto do Yucumã, acidente geológico próximo do local (ou área) 

presumido de desova de peixes migradores no rio Uruguai. Fonte: 

trespassosnews.com.br. 

 

 
Figura 2. Ilhas do Chafariz, arquipélago fluvial próximo do local presumido de 

desova de peixes migradores no médio rio Uruguai. Fonte: br.geoview.info. 

http://www.trespassosnews.com.br/
http://br.geoview.info/
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Tabela 1. Fatores hipotéticos de influência na desova, deriva de ovos e larvas e 

recrutamento de peixes migradores neotropicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatores Justificativa no modelo Predições 

Vazão 

A variação da vazão pode influenciar 

diretamente na atividade de desova e na deriva 

larval de peixes migradores 

A intensidade de desova e do recrutamento de 

peixes migradores aumenta com o aumento da 

vazão em rios neotropicais 

Cota de 

Nível 

A cota de nível é um fator que informa a 

possibilidade de inundação de planícies 

adjacentes, formando habitats propícios ao 

recrutamento.  

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da cota de nível de rios 

neotropicais 

Chuvas 
Chuvas podem ser estímulo direto à atividade 

desova 

A intensidade de desova de peixes migradores 

aumenta com o aumento do índice de chuvas 

Temp. do ar 

A temperatura do ar é um indicador das 

condições climáticas e das mudanças de estação 

na região subtropical 

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da temperatura do ar 

Temp. da 

água 

A temperatura varia em rios neotropicais e, no 

rio Uruguai este fator é determinante para 

peixes pela sua localização subtropical 

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da temperatura da água de 

rios neotropicais até um nível ótimo 

pH 
O pH pode variar entre áreas de baixa e alta 

produtividade planctônica 

A intensidade do recrutamento aumenta com a 

estabilidade do pH em 7,0 (neutro) 

OD 

O OD pode influenciar a atividade metabólica 

de juvenis de peixes migradores e servir como 

refúgio quando em baixos níveis 

A intensidade do recrutamento aumenta com o (a) 

aumento/diminuição do OD até determinado limiar 

Cond. 
A condutividade pode influenciar a atividade 

metabólica de juvenis de peixes migradores 

A intensidade do recrutamento aumenta em 

determinado nível de condutividade 

Transp. 

A transparência pode influenciar a 

susceptibilidade de juvenis de migradores à 

predação 

A intensidade do recrutamento aumenta com a 

diminuição da transparência 

Altitude 

A variação da altitude influencia a atividade 

reprodutiva e o recrutamento de peixes em 

muitos rios neotropicais 

A intensidade de desova aumenta com o aumento 

da altitude e o recrutamento aumenta com a 

diminuição da altitude 

Densidade 

de 

Drenagem 

A DD informa a densidade de áreas de 

inundação em um trecho de rio, que influenciam 

a desova e, principalmente, o recrutamento 

A intensidade de desova aumenta com a 

diminuição da DD e o recrutamento aumenta com 

o aumento da DD 

Índice de 

corredeiras 

e/ou saltos 

As corredeiras e saltos são habitats 

reconhecidamente de estímulo à desova de 

peixes migradores neotropicais 

Trechos de rio com alta ocorrência de fortes 

corredeiras e saltos aumentam a intensidade de 

desova, com reflexo no recrutamento 



99 

 

 

Continuação Tabela 1. 

 

 

Tabela 2. Resultado da avaliação por imagem de satélite dos trechos de 

amostragem no rio Uruguai para número de corredeiras ou saltos (N), 

movimentação de água (M) de cada corredeira ou salto, comprimento das 

corredeiras ou saltos (C) e média final da avaliação de todas as corredeiras ou 

saltos por trecho de amostragem. Aval. = Avaliadores; µ = média entre 

comprimento e movimentação de água da corredeira. 

* MF (Σ das três avaliações (N x µ)/3 

 

Predições Referências bibliográficas Origem dos dados 

A intensidade de desova e do recrutamento 

de peixes migradores aumenta com o 

aumento da vazão em rios neotropicais 

AGOSTINHO et al., 2003; 

ZANIBONI-FILHO & 

SCHULZ, 2003 

Plataforma 

Hidroweb 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da cota de nível de 

rios neotropicais 

JUNK et al.,1989; LUCAS 

& BARAS, 2001; 

AGOSTINHO et al., 2003 

Plataforma 

Hidroweb 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

A intensidade de desova de peixes 

migradores aumenta com o aumento do 

índice de chuvas 

LUCAS & BARAS, 2001; 

KAWAKAMI-RESENDE, 

2003  

Plataforma 

Hidroweb 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da temperatura do 

ar 

ZANIBONI-FILHO & 

SCHULZ, 2003 
Termômetro no campo 

A intensidade da desova e do recrutamento 

aumenta com o aumento da temperatura da 

água de rios neotropicais até um nível ótimo 

SATO & GODINHO, 

2003; ZANIBONI-FILHO 

& SCHULZ, 2003 

Instrumento de qualidade de água 

multiparâmetro no campo 

A intensidade do recrutamento aumenta com 

a estabilidade do pH em 7,0 (neutro) 

SATO & GODINHO, 

2003; ZANIBONI-FILHO 

& SCHULZ, 2003 

Instrumento de qualidade de água 

multiparâmetro no campo 

A intensidade do recrutamento aumenta com 

o (a) aumento/diminuição do OD até 

determinado limiar 

WINEMILLER & 

JEPSEN, 1998; ARAÚJO-

LIMA & RUFFINO, 2003 

Instrumento de qualidade de água 

multiparâmetro no campo 

A intensidade do recrutamento aumenta em 

determinado nível de condutividade 

AGOSTINHO et al., 2003; 

SATO & GODINHO, 2003 

Instrumento de qualidade de água 

multiparâmetro no campo 

A intensidade do recrutamento aumenta com 

a diminuição da transparência 

LUCAS & BARAS, 2001; 

ZANIBONI-FILHO & 

SCHULZ, 2003 

Disco de Sechii no campo 

A intensidade de desova aumenta com o 

aumento da altitude e o recrutamento 

aumenta com a diminuição da altitude 

ZANIBONI-FILLHO & 

SCHULZ, 2003 

GPS e Plataforma ArcGIS® – Arc 

Map 

A intensidade de desova aumenta com a 

diminuição da DD e o recrutamento aumenta 

com o aumento da DD 

LUCAS & BARAS, 2001; 

KAWAKAMI-RESENDE, 

2003; SATO & 

GODINHO, 2003  

GPS e Plataforma ArcGIS® – Arc 

Map 

Trechos de rio com alta ocorrência de fortes 

corredeiras e saltos aumentam a intensidade 

de desova, com reflexo no recrutamento 

AGOSTINHO et al., 2003; 

GODINHO et al., 2007.  

Plataforma ArcGIS® – Arc Map - 

Avaliadores 

Aval. 

Trecho 1 (T1)  Trecho 2 (T2)  Trecho 3 (T3)  

N M C µ N x 

µ 
N 

 

M 

 

C µ 
N x 

µ 
N M C µ 

N x 

µ 

1 21 2,1 2,76 2,45 51,45 22 1,9 2,45 2,36 51,92 4 1,2 4,00 2,6 10,48 

2 23 2,6 2,52 2,58 59,34 20 2,2 2,20 2,20 44,00 2 2,5 3,50 3,0 6,00 

3 20 2,8 2,20 2,52 50,50 22 2,4 2,13 2,24 49,28 3 1,7 1,33 1,5 4,47 

  
Média final (MF)* 

T1 
53,76  

Média final (MF)*  

T2 
48,40  

Média final (MF)* 

T3 
6,98 

  
MF/Distância do  

Trecho (128 Km) 
0,42   

MF/Distância do 

trecho (192 Km) 
0,25  

MF/Distância do 

trecho  

(46 Km) 

0,15 



100 

 

Scripts do R utilizados no capítulo 2 para elaboração dos GLMs 

 

GLMs ‘abundância de juvenis de peixes migradores’ x ‘variáveis 

preditoras’ 

 

(Totjuv = número de juvenis de peixes migradores; level = nível; rain = 

chuva; do = oxigênio dissolvido; dd = densidade de drenagem; 

dadosdoc5 = matriz de dados) 

M1 <- glm.nb(Totjuv ~ level+rain+do+dd, link="log", data = dadosdoc5) 

summary(M3) 

drop1(M1, test="Chi") 

vif(M1) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M1) 

 

M2 <- glm.nb(Totjuv ~ rain+do+dd,  link="log", data = dadosdoc5) 

summary(M2) 

drop1(M2, test="Chi") 

vif(M2) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M2) 

 

M3 <- glm.nb(Totjuv ~ rain+dd, link="log", data = dadosdoc5) 

summary(M3) 

drop1(M3, test="Chi") 

vif(M3) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M3) 

 

M4 <- glm.nb(Totjuv ~ dd, link="log", data = dadosdoc5) 

summary(M4) 

drop1(M4, test="Chi") 

vif(M4) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M4) 

 
GLMs ‘fator de condição de juvenis de M. obtusidens x ‘variáveis 

preditoras’ 

(K = fator de condição de juvenis de M. obtusidens; level = nível; 

wtemp = temperatura da água; do = oxigênio dissolvido; dadosdoc7 = 

matriz de dados) 
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M1 <- glm(K~level+wtemp+do, family = Gamma(link = "log"),  data = 

dadosdoc7) 

summary(M1) 

drop1(M1, test="Chi") 

vif(M1) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M1) 

gamma.dispersion(M1) 

gamma.shape(M1) 

 

M2 <- glm(K~level+wtemp, family = Gamma(link = "log"), data = 

dadosdoc7) 

summary(M2) 

drop1(M2, test="Chi") 

vif(M2) 

gamma.dispersion(M2) 

gamma.shape(M2) 

 

M3 <- glm(K~level+do, family = Gamma(link = "log"), data = 

dadosdoc7) 

summary(M3) 

drop1(M3, test="Chi") 

vif(M3) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M3) 

gamma.dispersion(M3) 

gamma.shape(M3) 

 

M4 <- glm(K~level, family = Gamma(link = "log"), data = dadosdoc7) 

summary(M4) 

drop1(M4, test="Chi") 

vif(M4) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M4) 

gamma.dispersion(M4) 

gamma.shape(M4) 
 

M5 <- glm(K~do, family = Gamma(link = "log"), data = dadosdoc7) 

summary(M5) 

drop1(M5, test="Chi") 

vif(M5) 
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par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M5) 

gamma.dispersion(M5) 

gamma.shape(M5) 

 

GLMs ‘fator de condição de juvenis de S. brasiliensis x ‘variáveis 

preditoras’ 

(K = fator de condição de juvenis de S. brasiliensis; level = nível; 

wtemp = temperatura da água; do = oxigênio dissolvido; cond = 

condutividade; transp = transparêcia dadosdoc8 = matriz de dados) 

 

M1 <- glm(K ~ level+do+cond+transp, family = Gamma (link = "log"), 

data = dadosdoc8) 

summary(M1) 

drop1(M1, test="Chi") 

vif(M1) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M1) 

gamma.dispersion(M1) 

gamma.shape(M1) 

 

M2 <- glm(K ~ level+do+transp, family = Gamma (link = "log"), data = 

dadosdoc8) 

summary(M2) 

drop1(M2, test="Chi") 

vif(M2) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M2) 

gamma.dispersion(M2) 

gamma.shape(M2) 

 

M3 <- glm(K ~ level+do, family = Gamma (link = "log"), data = 

dadosdoc8) 

summary(M3) 

drop1(M3, test="Chi") 

vif(M3) 
par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M3) 

gamma.dispersion(M3) 

gamma.shape(M3) 
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M4 <- glm(K ~ level+transp, family = Gamma (link = "log"), data = 

dadosdoc8) 

summary(M4) 

drop1(M4, test="Chi") 

vif(M4) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M4) 

gamma.dispersion(M4) 

gamma.shape(M4) 

 

M5 <- glm(K~level, family = Gamma (link = "log"), data = dadosdoc8) 

summary(M5) 

drop1(M5, test="Chi") 

vif(M5) 

par(mfrow=c(2,2)) 

plot(M5) 

gamma.dispersion(M5) 

gamma.shape (M5) 


