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RESUMO 

 

A seca é um tipo de distúrbio natural caracterizada por um período de baixo nível de 

precipitação, podendo ser dividida em sazonal ou suprasazonal, gerando efeitos nos cursos 

hídricos e nas comunidades aquáticas. Nesse contexto, não se sabe como espécies de peixes 

responderão a pressão contínua e longa da seca supra sazonal. Portanto, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar a influência da seca suprasazonal nos atributos populacionais da espécie 

de peixe Trachelyopteurs galeatus, testando a hipótese de que os parâmetros populacionais 

estão variando em função da seca prolongada, representada pela redução do volume de água 

do reservatório. A área do estudo é localizada na bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, no 

reservatório de Santa Cruz-RN. Nesse local foram realizadas coletas trimestrais no período 

compreendido entre fevereiro de 2010 a dezembro de 2017. Para caracterizar a dinâmica 

populacional foram estimados alguns atributos desse nível de organização: relação peso-

comprimento; variação mensal dos estádios de maturação gonadal; comprimento de primeira 

maturação (L50); variação temporal na abundância (CPUEn) e na biomassa (CPUEb); 

variação temporal de Comprimento Total (CT); Fator de condição (K); e Índice 

gonadossomático (IGS). Para verificar a influência da seca suprasazonal na população 

utilizou-se os mesmos atributos como variáveis dependentes e o volume de água do 

reservatório como variável independente em modelos lineares gerais.  Observou-se que no 

período estudado, a precipitação variou entre 0 mm a 582,4 mm, sendo maio de 2011 o mês 

de maior precipitação acumulada. O volume de água do reservatório reduziu continuamente, 

passando de 91,67% para 14,59%. A dinâmica populacional respondeu negativamente a seca 

supra sazonal para alguns dos parâmetros (K e CT). Na relação peso-comprimento estimada 

para a população, observou-se crescimento do tipo alométrico negativo (b=2,56). A maioria 

da população encontra-se madura em todos os trimestres avaliados, principalmente as fêmeas. 

O comprimento de primeira maturação para sexos agrupados foi 9,75 cm, sendo que para 

fêmeas o valor foi abaixo e para machos o valor foi de 10,48 cm, porém durante os anos 

foram observadas muitas flutuações sem nenhuma tendência (de aumento e de diminuição). 

Portanto, ocorreram respostas positivas a seca supra sazonal, e as condições adversas da água 

do reservatório parece não limitar a espécie. Os resultados apresentados corroboram com a 

hipótese desse estudo, ou seja, a espécie Trachelyopterus galeatus parece ter respondido à 

seca suprasazonal para alguns dos parâmetros avaliados (CPUEn, K, IGS, L50), isso podendo 

ser interpretado como plasticidade em alguns de seus atributos populacionais. 

 

Palavras-chave: Semi-árido. Seca. Peixe. População. Reprodução.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A seca é considerada um tipo de perturbação natural, caracterizada por um período de 

baixa precipitação, que ocorre em uma determinada região, causado por períodos em que as 

precipitações pluviométricas são insuficientes para compensar a evaporação (HUMPHRIES & 

BALDWIN, 2003; LAKE, 2003; RAMOS, 2010). A seca pode ser classificada em duas 

divisões: a seca sazonal e a seca suprasazonal (LAKE, 2000; LAKE, 2003; HUMPHRIES & 

BALDWIN, 2003). Seca sazonal é uma seca previsível e periódica que ocorre a cada ano em 

um período de baixo fluxo e que pode atuar como um distúrbio intenso em um curto período 

de tempo. Já a seca suprasazonal é uma seca imprevisível, mais longa e que pode ocorrer 

como um distúrbio menos intenso, mas que ocorrem durante um longo período de tempo 

(anos ou décadas), podendo gerar efeitos profundos nos cursos hídricos e em todas as 

comunidades aquáticas (LAKE, 2003; HUMPHRIES & BALDWIN, 2003).   

Entre os efeitos da seca sazonal e supra sazonal estão a redução de fluxo de água 

ocasionada pela baixa precipitação. Com o avanço da seca, e com a redução do volume dos 

corpos aquáticos, novos tipos de habitats podem surgir, alterando a dinâmica do ambiente, de 

lótico a lêntico, portanto os efeitos da seca seja ela sazonal ou supra sazonal, dependerá do 

tipo do ambiente considerado (LAKE, 2003) podendo causar mudanças em populações de 

peixes devido a redução, perda de habitat ou mudanças na qualidade da água (MATTHEWS 

& MARSH-MATTHEWS, 2003; MAGOULICK & KOBZA, 2003). 

A seca pode ter um efeito direto na biota aquática causada pela redução drástica do 

volume de água e fluxo. Como efeito indireto da seca gerado por perda de volume de água 

pode-se citar as mudanças nas interações interespecíficas, como o aumento na predação e 

competição e alterações nas características físicas e químicas da água (LAKE, 2003). Quanto 

mais o volume da água diminui, observa-se aumento na concentração de nutrientes, na 

temperatura e proliferação de algas, ocasionando diminuições na concentração de oxigênio, o 

que torna o ambiente estressante para os organismos (MATTHEWS, 1998 apud LAKE, 

2003). Portanto, os efeitos diretos e indiretos da seca afetam a qualidade da água, reduzindo a 

densidade populacional, a riqueza de espécies, composição, interações, bem como estrutura 

trófica e processos ecossistêmicos (LAKE, 2003; BOULTON, 2003; MATTHEWS & 

MARSH-MATTHEWS, 2003).  

Infelizmente, a seca não atua sozinha sobre as comunidades aquáticas mundiais, uma 

vez que estão sujeitas a barragens, extração e alteração de cursos de água para irrigação, e 
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introdução de espécies exóticas, fatores esses que podem causar conjuntamente grande 

pressão sobre as comunidades aquáticas (MATTHEWS & MARSH-MATTHEWS, 2003). Na 

região do semiárido brasileiro, a hidrografia é caracterizada por rios intermitentes e sazonais, 

em decorrência de diversos meses com baixa precipitação pluviométrica, e também longos 

períodos de seca (CHELLAPA et al, 2009; NASCIMENTO et. al, 2012). Além disso, muitos 

rios são barrados, para perenizar trechos, e são também aproveitados para irrigação. Como 

agravante, pode-se citar o período de seca suprasazonal que a região tem passado, 

influenciando na redução de volume de água dos reservatórios (FRANÇA & MORENO, 

2017). Especula-se que ela tenha iniciado em 2010, e ocasionou a redução no volume do 

reservatório de Santa Cruz-RN em 23,56 % (FRANÇA & MORENO, 2017; SANTOS, 2015; 

SERMAH, 2018). 

 Pode-se dizer que as alterações ambientais influenciadas pela seca podem levar a 

mudanças em algumas características nas espécies de peixes, como reprodução. Estudos 

conduzidos na região de clima semi-árido têm mostrado que espécies de peixes apresentam 

mudanças sazonais na alocação de recursos para crescimento ou reprodução de acordo com as 

condições ambientais. Um exemplo disso seria a espécie de peixe Cichla monoculus 

(Osteichthyes, Cichlidae) que apresentou um amplo período de desova com picos coincidindo 

com as temperaturas mais baixas (CHELLAPPA et al. 2003), a espécie de peixe Leporinus 

piau que apresentou alterações particulares na população como proporção sexual e apresentou 

estratégia sazonal período de reprodução no período de chuvas (fevereiro e maio) (ARAÚJO 

et al, 2016 ) e outro exemplo é a espécie de peixe Prochilodus brevis que também apresenta 

estratégia sazonal (NASCIMENTO et al, 2012). 

No entanto, ainda não se sabe como espécies de peixe responderão a pressão contínua 

e longa da seca suprasazonal que acometeu a região do semiárido brasileiro. Nesse contexto, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da seca suprasazonal nos atributos 

populacionais da espécie de peixe Trachelyopterus galeatus (Siluriformes, Auchenipteridae), 

conhecido popularmente como Cangati, no reservatório de Santa Cruz (Apodi, RN). A região 

ao qual esse reservatório está inserido está passando por um período de seca suprasazonal de 

sete anos. Será testada a hipótese de que os parâmetros populacionais estão variando em 

função da seca prolongada, representada pela redução do volume de água do reservatório. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

 

A bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, localizada inteiramente no estado do Rio 

Grande do Norte, ocupa uma superfície de 14.726 km² que corresponde cerca de 26,8 % do 

território estadual, se constitui na maior bacia hidrográfica potiguar. Sua nascente se localiza 

na serra de Luiz Gomes e sua foz se situa entre os municípios de Areia Branca e Grossos. 

Uma de suas características é o regime intermitente e sazonal de seus rios, influenciada pela 

precipitação irregular e associadas a elevadas taxas de evaporação hídrica (FILHO et al., 

2017; ROSA et al., 2003). A bacia do rio Apodi/Mossoró possui 20 reservatórios, dentre estes 

se destaca o de Santa Cruz, a segunda maior barragem do estado do Rio Grande do Norte 

(SANTOS, 2015; SOUSA et al, 2012; SERMAH, 2016).   

Este estudo foi realizado na barragem de Santa Cruz, que se encontra próxima ao 

município de Apodi, no estado do Rio Grande do Norte. Construída em 2002 com uma área 

de 4.264 km², possui capacidade de 599,712m³ de água, (SERMAH, 2016). Segundo a 

classificação de Koopen, o clima é do tipo (BSW’h’) predominantemente quente com duas 

estações bem definidas (seco e chuvoso), com chuvas de verão atrasando-se para o outono e 

com temperatura do mês mais frio maior que 18ºC. Nessa região, o período chuvoso é 

considerado de fevereiro a maio, com chuvas irregulares, com precipitação acumulada 

anualmente de 400-800 mm, e é caracterizado por altas temperaturas sendo a média anual de 

32,2°C (ARAÚJO et al, 2016,; SANTOS & NOVAES, 2008,; BARBOSA et al., 2012 ). 

 

2.2 Caracterização da espécie 

 

A espécie em estudo Trachelyopterus galeatus, pertence a ordem Siluriformes e a 

família Auchenipteridae, sendo conhecida popularmente como Cangati. Essa espécie tem sua 

distribuição por toda a América do Sul (FERRARIS, 2007). Ela se caracteriza por corpo 

cilíndrico e alongado, com a cabeça levemente achatada. É uma espécie sedentária que 

apresenta fecundação interna, apresentam dimorfismo sexual sendo evidente nos machos pela 

modificação na nadadeira anal. A espécie também apresenta cuidado parental construindo 

ninhos em pedras e cascalhos. A reprodução pode ocorrer durante todo o ano com desova 

múltipla ou parcelada. Essa espécie habita tanto ambientes lênticos e lóticos, contudo, quando 

os indivíduos estão maduros preferem ambientes lênticos, e quando estão esvaziados optam 
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por ambientes lóticos (FELIX et al., 2014; MEISNER et al., 2000; SANCHES et al., 1999). A 

espécie possui uma dieta diversificada: insetos alóctones e autóctones bem como crustáceos e 

moluscos, sendo considerada generalista em relação à alimentação (BEZERRA et al, 2017; 

SOUSA et al., 2017). Na relação de peso e comprimento, a espécie pode apresentar todo tipo 

de resposta, desde isometria ou alometria (positiva ou negativa) e sua maior frequência ou 

abundância geralmente ocorre no período chuvoso (SOUSA et al, 2016).  

 

2.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada trimestralmente, no período compreendido entre 

fevereiro de 2010 e fevereiro de 2017. Em campo, foram utilizadas redes de espera (malha: 

12,15,20,25,30,35,40,45,50,60 mm), sendo fixadas às 17h e retiradas às 5 da manhã em oito 

pontos diferentes na margem do reservatório. Os exemplares capturados foram 

acondicionados em sacos plásticos, etiquetados e congelados. 

 No laboratório de Ecologia de Peixes e Pesca Continental (LEPPEC)/UFERSA, foram 

realizadas a biometria de todos os peixes, de onde se obteve os valores de comprimento total 

(CT) em cm, bem como peso total (PT) e peso das gônadas (PG) ambos expressos em g. 

Além disso, nessa etapa realizou-se também a identificação dos sexos e classificação dos 

estágios de maturação, a qual foi baseada em em Vazzoler (1996).  

 

2.4 Análise de dados 

 

Para caracterizar a dinâmica populacional e reprodutiva da espécie foram estimadas as 

seguintes variáveis: 

I) Relação peso-comprimento de fêmeas e machos agrupados, a qual foi estimada com a 

equação PT=aCT^b, e transformada com equação linearizada e com log.  

II) Variação mensal dos estágios gonadais, por meio da inspeção visual de gráficos de 

frequência dos estádios de maturação para sexos separados, agrupando-se os dados 

trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro). 

III) Comprimento de primeira maturação (L50), que corresponde ao comprimento no 

qual 50% da população estão reprodutivamente maduros. Para isso, os indivíduos foram 

classificados em jovens (imaturos) e adultos (demais estádios). O L50 foi calculado para a 

população total (todos os anos agrupados) e para as populações dos anos de 2010 a 2017, 

separadamente.  Os cálculos do L50 foram realizados no programa estatístico R. 
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IV) Variação temporal na abundância da espécie estimada com a CPUEn e variação 

temporal na biomassa da população estimada com a CPUEb. Para o cálculo das CPUEs 

utilizou-se a seguinte equação: CPUE = N/ (m
2
 x h), onde N= ao número de indivíduos e 

biomassa total dos indivíduos capturados na coleta. No presente estudo m
2
 = 301,8 (área total 

das redes usadas) e h =12 (tempo de exposição das redes).  

V) Variação temporal de Comprimento Total (CT). Para essa análise, utilizou-se os 

valores médios do CT trimestral. 

VI) Fator de condição alométrico (K), calculado para análise do bem-estar da 

população, obtido para cada indivíduo com a expressão K= Pt/Ct^b. A constante b da relação 

peso-comprimento foi necessária para esse cálculo. Para as análises estatísticas utilizou-se os 

valores médios do K calculados trimestralmente. 

VII) Índice gonadossomático (IGS), o qual foi utilizado para avaliar o grau de 

desenvolvimento das gônadas, obtido através da expressão: (IGS=Pg/Pt)*100. Para as análises 

estatísticas utilizou-se os valores médios do IGS calculados trimestralmente. 

 

Para verificar a resposta populacional e reprodutiva da espécie T. galeatus em função da 

seca suprasazonal que acometeu a região, utilizou-se os parâmetros populacionais (CPUEn, 

CPUEb, CT  K e IGS) como variáveis dependentes e o volume do reservatório como variável 

independente. Para verificar essas relações, foram calculados modelos lineares gerais entre 

cada variável dependente e o volume (todos expressos em valores médios trimestrais), e 

ajustado o melhor tipo de relação entre as variáveis (linear ou polinomial quadrática). O valor 

de significância adotado foi de 0,05. Os programas utilizados foram R (para o cálculo do L50) 

e Statistica 7.0 (modelos lineares gerais e outras análises).   

Os dados de precipitação pluviométrica e volume acumulado do reservatório foram 

obtidos no site da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) e 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH/RN). A estação 

meteorológica utilizada foi a de Apodi (Base da EMPARN) para a precipitação. Para 

descrever a seca suprasazonal, utilizou-se os valores de precipitação acumulada 

trimestralmente e a média do volume de água do reservatório ao longo de cada trimestre 

considerado.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1. Variação temporal na precipitação e volume do reservatório 

 

A precipitação acumulada trimestralmente na região variou durante o período de estudo, 

de 0 mm a 582,4 mm, sendo que novembro de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, e agosto de 

2016 não apresentaram valores de precipitação (valor = 0) e o maio de 2011 foi o mês que 

apresentou o maior valor de precipitação acumulada  (582,4 mm) (Fig.1). Para o volume de 

água do reservatório observou-se uma redução progressiva ao longo dos meses, passando de 

91,67% em fevereiro de 2010 para 14,59% em dezembro de 2017 (Fig.2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variação temporal na precipitação acumulada (mm) trimestralmente, no período 

entre os anos de 2010 e 2017. 

Fonte: AUTOR, 2019 
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3.2. Relação Peso-Comprimento 

 

 O modelo calculado entre o peso total e comprimento total de toda a população 

estudada forneceu o valor de b=2,56 (Fig.3) indicando que a espécie apresenta crescimento 

alométrico negativo (pois b<3), o que indica que para determinado comprimento, a biomassa 

do indivíduo é menor do que a esperada. A regressão linear em log foi significativa (R2=0,63; 

P<0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variação temporal do volume (%) de água do reservatório de Santa Cruz-RN 

no período trimestral compreendido entre os anos de 2010 e 2017. 

Fonte: AUTOR, 2019 
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3.3. Variação Mensal nos Estádios de Maturação Gonadal  

 

Foi observada elevada frequência de fêmeas maduras em todo o período de estudo 

(fevereiro=39,86%, maio=37,62%, agosto=39,55%, novembro=31,41%; Figs. 4 e 5). As 

frequências de machos nos estádios de maturação esvaziados foram mais elevadas nos meses 

de agosto (11,94%; Fig. 5c) e novembro (13,46%; Fig. 5d), e no mês de maio foi observada 

menor frequência de machos em estádios de maturação esvaziados (Fig. 4b).  

 

 

 

 

Figura 3. Relação peso-comprimento dos indivíduos agrupados (fêmeas e machos) de T. 

galeatus para o período total.  

Fonte: AUTOR, 2019 
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Figura 4. Distribuição da frequência da variação dos estádios de maturação gonadal de fêmeas 

e machos da espécie T. galeatus nos meses de fevereiro (a) e maio (b). ESV (esvaziado), 

IMAT (Imaturo), MAD (Maduro), Mat (Em maturação), REP (Repouso). 

Fonte: AUTOR, 2019 
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Figura 5. Distribuição na frequência da variação nos estádios de maturidade gonadal de fêmeas 

e machos da espécie T. galeatus nos meses de agosto (c) e novembro (d).  ESV (esvaziado), 

IMAT (Imaturo), MAD (Maduro), Mat (Em maturação), REP (Repouso). 

Fonte: AUTOR, 2019 
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3.4. Comprimento de primeira maturação (L50) 

 

Considerando toda a população estudada, para os sexos agrupados, 50% dos indivíduos 

iniciaram o seu ciclo reprodutivo e maturaram pela primeira vez no comprimento de 9,75 cm 

e estarão 90% ativos reprodutivamente com comprimento acima de 14,86 cm (Tab.1). 

Considerando toda a população de fêmeas 50% iniciaram seu ciclo reprodutivo e maturaram 

pela primeira vez, ou seja, passaram da fase jovem para adulta com 8,75 cm e estarão 90% 

ativas reprodutivamente com comprimento total acima de 12, 91 cm (Tab.1). Para toda a 

população de machos 50% iniciaram o ciclo reprodutivo com 10,48 cm e estarão 90% ativos 

reprodutivamente com comprimento total acima de 15,81 cm (Tab.1). 

 

 

 

 Agrupado Fêmeas Machos 

L50 9,75 cm 8,75 cm 10,48 cm 

L90 14,86 cm 12,91 cm 15,81 cm 

 

 

 

Ao ser analisado por ano, o comprimento de primeira maturação variou entre 9 e 14 cm, 

e o L90 variou entre 13 e 17 cm, porém não foi possível observar um padrão claro nem de 

aumento ou de decréscimo progressivos. (Tab.1). O que se observou foram anos em que os 

valores foram mais elevados, como em 2010, 2012, 2015 e 2016, e valores inferiores nos 

demais anos (Tab. 1).  

 

 

 

 

ANOS L50 L90 

2010 13,59 16,13 

2011 9,47 13,75 

2012 13,65 17,24 

Tabela 2. Valores do comprimento de primeira maturação (L50) e comprimento de atividade 

reprodutiva (L90) da espécie T. galeatus por ano.  

Tabela 1. Comprimento de primeira maturação (L50) e comprimente d atividade reprodutiva 

de toda a população de T. galeatus para os sexos agrupados e separados por sexo, fêmeas e 

machos.   
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2013 11,31 17,42 

2014 12,91 15,18 

2015 14,83 16,53 

2016 13,34 15,49 

2017 10,33 13,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Relação entre parâmetros biológicos (CPUEn, CPUEb, CT, IGS) e volume do 

reservatório.  

 

Com a redução do volume de água do reservatório, observou-se um aumento 

marginalmente significativo (R
2
=0,11; GL=30; P=0,057) na abundância média (CPUEn) da 

população (Fig.7A). Com relação à biomassa média (CPUEb) da população, observou-se uma 

resposta unimodal significativa (R² ajustado = 0,45; G.L. = 29; P < 0,01) com a redução do 

volume do reservatório. Com o volume do reservatório abaixo de 70% de sua capacidade a 

biomassa da população passou a diminuir (Fig.7B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTOR, 2019 
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Com a redução do volume de água do reservatório, observou-se uma resposta também 

unimodal significativa (R² ajustado = 0,36; G.L. = 29; P < 0,01) nos valores médios do 

comprimento total da população, ou seja, em um primeiro momento os valores médios 

aumentaram e depois que o volume do reservatório alcançou metade de sua capacidade, os 

valores médios de CT diminuíram (Fig.6C).  

Foi possível observar uma resposta unimodal significativa (R2=0,30; GL=29;P=0,002) 

nos valores médios do fator de condição da população com a redução do volume de água do 

reservatório.  Em um primeiro momento é possível observar que ocorreu uma diminuição dos 

Figura 6. Modelos lineares gerais entre as variáveis dependentes CPUEn (A), CPUEb (B), 

CT (C) e K (D) e a variável independente volume do reservatório (%). Com ajuste 

polinomial quadrática para CT e CPUEb e linear para CPUEn.  

Fonte: AUTOR, 2019 

A) B) 

C) D) 

K
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valores de K ao longo do tempo, e em um determinado momento (volume do reservatório em 

aproximadamente 30% de sua capacidade) os valores de K aumentaram (fig.6D). 

O IGS apresentou uma relação negativa (R²=0,12; GL=30; P=0,05) com o volume do 

reservatório.  Portanto observou-se que mesmo com a redução do volume de água ao longo do 

tempo os valores do IGS tenderam a aumentar (Fig.6D). 

 

 

 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Através dos resultados obtidos observou-se que os baixos valores acumulados de 

precipitação entre os anos de 2010 e 2017 influenciaram negativamente o nível do volume de 

água do reservatório, que consequentemente levou a alteração populacional da 

espécie T. galeatus.  Os resultados populacionais da relação peso-comprimento apresentaram 

uma alometria negativa,  e os estádios de maturação apresentaram uma população de maioria 

madura principalmente as fêmeas, que foram encontradas maduras durante todo o período 

Figura 7. Regressão linear entre a variável (IGS) e a variável independente (volume 

do reservatório), com transformação em log².  

Fonte: AUTOR, 2019 
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com maior frequência. No comprimento de primeira maturação observou-se para sexos 

separados que as fêmeas iniciam o ciclo reprodutivo e maturam pela primeira vez mais cedo 

que os machos e que a população agrupada se matura cedo. Relacionando os cinco parâmetros 

com o volume do reservatório observou-se mudanças significativas desses parâmetros 

(CPUEn, CPUEb, Ct, K), apresentando resposta positiva em relação ao volume do 

reservatório, sendo que um deles (IGS) o resultado não foi significativo. Portanto os 

resultados corroboram com a hipótese, uma vez que os parâmetros populacionais variam em 

função da seca prolongada.   

Com os baixos valores acumulados da precipitação durante os anos, o volume do 

reservatório tendeu a diminuir. No ano de 2011, comparado com os demais anos do estudo, a 

precipitação acumulada foi mais elevada, mas nos anos seguintes (2012 a 2017) foram de 

baixa precipitação, que consequentemente ocasionou na redução do volume de água do 

reservatório de 91,67% para 14,59%, visto que na região a evaporação é contínua e 

elevada.  Com precipitações insuficientes e redução no volume de água, os reservatórios do 

semiárido tendem a apresentar elevada salinização associada a evaporação, pH da água acima 

de oito e alcalinizado, altas temperaturas, aumento de nutrientes, baixa transparência, 

tornando vulnerável a eutrofização (COSTA et al., 2009; BARBOSA et al., 2012; 

NASCIMENTO et al., 2012), o que passa a configurar como um novo desafio para as 

espécies aquáticas.   

A população de T. galeatus no estudo apresentou crescimento do tipo alométrico 

negativo. Esse resultado pode estar associado ao investimento na reprodução, ou seja, é 

possível que a espécie tenha destinado parte de suas calorias e gorduras para desenvolvimento 

das gônadas (VAZZOLES, 1996; BARROS et al., 2016; FREITAS, 2010), uma vez que a 

espécie apresentou uma tendência de aumento populacional (CPUEn) ao longo do tempo. 

Outra hipótese seria a pressão de interação intraespecífica, ou seja, o alimento da espécie 

estaria sendo partilhado por um número cada vez maior de indivíduos, o que explicaria a 

menor biomassa do indivíduo em relação ao seu comprimento (SANTOS, 2011).  

A espécie em estudo parece estar adaptada ao ambiente de reservatório, sendo o 

ambiente lêntico preferencial (FELIX et al., 2014). O valor de comprimento de primeira 

maturação nesse estudo foi menor de que os valores encontrados para a mesma espécie no 

reservatório de sobradinho-BA (FELIX et al., 2014).  De forma geral pode se considerar que 

a população do Cangati no presente estudo está iniciando a maturação mais cedo no 

reservatório de Santa Cruz. Sousa et al (2015) também relatou baixo valor de comprimento de 
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primeira maturação de algumas espécies introduzidas no reservatório de Santa Cruz, 

comparando com as mesmas espécies em outros estudos.   

  Mesmo com a redução do nível de água do reservatório a população aumentou um 

pouco em abundância numérica (CPUEn). Isso pode estar relacionada com adaptação 

fisiológica da espécie que sobrevive em ambientes de baixa concentração de oxigênio 

dissolvido (SOARES et al., 2006) e essa adaptação pode ter influenciado no aumento 

populacional da espécie. Além disso, a espécie tem preferência por ambientes lênticos de água 

parada e rasa (SOARES et al., 2006; SOUSA, 2016).  

No início da seca houve uma queda no fator de condição da população, pois o 

reservatório estava com o volume elevado favorecendo todas as espécies, ocorrendo uma 

elevada competição interespecífica e uma possível predação do Cangati por outras espécies. 

Com a seca e redução do volume do reservatório ao longo do tempo, o fator de condição 

aumentou mostrando que as condições do reservatório parecem não ter limitado a espécie, 

tendo a mesma apresentado vantagens sobre as demais espécies do reservatório por ser 

generalista apresentando mudanças sazonais na alimentação (SOUSA et al, 2017, ABELHA 

et al, 2001.; SEGUNDO, 2013). 

O cangati está se reproduzindo em todo o período de estudo como observado no 

resultado do IGS e fêmeas maduras em todos os trimestres, portanto isso leva a crer que a 

espécie esteja investindo em reprodução, às custas de sua biomassa individual e populacional 

(CPUEb), talvez por estar transferindo suas reservas (vísceras, musculatura ou fígado) para o 

desenvolvimento das gônadas (VAZZOLER, 1996). Além disso, como uma resposta às 

condições ambientais severas da água, é possível que a população esteja iniciando a atividade 

reprodutiva com menor comprimento total (MOREIRA, 2015). Os resultados do estudo 

corroboram com alguns estudos conduzidos no semiárido, onde as espécies apresentaram 

mudanças em suas características populacionais sob influência da seca, características essas 

adaptativas (CHELLAPPA et al. 2003; ARAÚJO et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2012; 

FELIX et al., 2014; VAZZOLER, 1996).    

  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Diante das evidências apresentadas, é possível que a espécie esteja apresentando uma 

resposta a seca supra sazonal, principalmente no aspecto do bem estar (CPUEb, crescimento 

alométrico negativo), que parece ter reduzido, mas que isso parece não ter limitado a 

reprodução da espécie (fêmeas maduras em todos os trimestres) e o aumento populacional da 
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espécie (CPUEn). Dessa forma, as condições adversas da água do reservatório parecem não 

ter limitado a espécie, talvez por ela ter adaptações a viver em ambiente com baixa 

oxigenação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Comprimento de Primeira Maturação (L50) agrupado (Fêmeas e Machos). 
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ANEXO B – Comprimento de Primeira Maturação (L50) para sexos separados. 
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ANEXO C – Comprimento de Primeira Maturação (L50) entre os anos de 2010 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

ANEXO D – Comprimento de primeira Maturação (L50) entre os anos de 2014 e 2017. 

 

 

 

 

 


