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RESUMO 

A ictiofauna mundial é diversificada. Dados recentes apontam que há 32.930 
espécies validadas no mundo. Conhecer a biologia e a ecologia das espécies são 
necessárias para compreender o comportamento das populações. Dessa forma este 
trabalho teve como objetivo analisar a biologia reprodutiva da Hydrolycus tatauaia 
em coletas trimestrais realizadas durante um ano na área de influencia da UHE 
Colíder. As coletas foram realizadas trimestralmente no ano de 2014. Para a captura 
dos peixes utilizour-se rede de emalhar expostas por cerca de 24 horas. Foram 
analisados um total de 228 indivíduos. A maioria dos exemplares analisados são 
fêmeas, 68,42 % e 31,58% são machos. A frequência relativa dos estádios de 
desenvolvimento gonadal, para sexos grupados, indica que os indivíduos em 
maturação (B) ocorreram em todo período de estudo.  Não foi coletado nenhum 
indivíduo maduro (C) em março sendo a ocorrência maior em dezembro, seguido de 
setembro e junho.  O IGS teve maior valor no estádio C e B. O IHS acompanhou a 
tendência do IGS com maior valor no estádio B e C. O IGC apresentou queda nos 
estádios de maturação gonadal C e D sendo o maior número no estádio B. Conclui-
se que o período reprodutivo apresentou um padrão diferenciado da maioria das 
espécies, onde este se enquadra na época da piracema. Ocorreu uma variação 
apresentando reprodução contínua durante os meses da pesquisa, indicando que 
pode ser uma condição da espécie para aumentar a população, devido algum 
estresse ambiental que está ocorrendo neste habitat. 
PALAVRAS-CHAVE: Ictiofauna, Maturação gonadal, Reprodução  

 
REPRODUCTIVE BIOLOGY OF Hydrolycus tatauaia (TOLEDO-PIZA, MENEZES 

& SANTOS, 1999) RIVER TELES PIRES INFLUENCE UHE COL ÍDER AREA 
 

ABSTRACT 
The world is diverse fish fauna. Recent data show that there are 32,930 species 
validated in the world. Knowing the biology and ecology of the species are necessary 
to understand the behavior of people. Thus this work was to analyze the reproductive 
biology of Hydrolycus tatauaia in quarterly surveys carried out for a year in the area 
of influence of HPP Colíder. Samples were collected quarterly in the year 2014. For 
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the purpose of catching fish we used network exposed gill for about 24 hours. A total 
of 228 individuals were analyzed. The majority of the analyzed samples are female, 
68.42% and 31.58% are male. The relative frequency of gonadal development 
stages, for grouped sexes, indicates that individuals maturing (B) occurred in the 
study period. No mature individual was not collected (C) in March being the most 
frequent in December, followed by September and June. The IGS had greater value 
in Stage C and B. The IHS followed the trend of IGS more value stage B and C. The 
PMI fell in maturation stages C and D being the most in the stadium B. It follows that 
the reproductive period showed a different pattern of most species, where it fits at the 
time of spawning. There was a variation with continuous reproduction during the 
months of the study, indicating it may be a kind of condition to increase the 
population, because some environmental stress that is occurring in this habitat. 
KEYWORDS: Ichthyofauna, Maturation gonadal, Reproduction 
 

INTRODUÇÃO 
A ictiofauna mundial é diversificada, a descrição de novas espécies tem ritmo 

acelerado, no entanto, sabe-se que muitas delas ainda serão descritas. Dados 
recentes apontam que há 32.930 espécies validadas no mundo sendo que 4.051 
espécies foram descritas nos últimos dez anos (ESCHMEYER & FONG, 2013). 
Estudos recentes sobre a fauna de peixes da Bacia do Tapajós revelou uma grande 
diversidade, que incluem muitas espécies ainda não descritas (BUCKUP & 
SANTOS, 2010). 

Os peixes da família Cynodontidae formam um grupo notável de 
Characiformes neotropicais facilmente reconhecíveis por seus dentes caninos bem 
desenvolvidos, boca oblíqua, e nadadeiras peitorais relativamente expandidas. O 
grupo contém 13 espécies atualmente reconhecidas, distribuídas em duas 
subfamílias (LUCENA & MENEZES 1998, TOLEDO-PIZA 2003). A subfamília 
Cynodontinae foi objeto de revisão taxonômica por TOLEDO-PIZA (1999) e 
TOLEDO-PIZA (2000), onde três gêneros foram reconhecidos (Hydrolycus, Cynodon 
e Rhaphiodon). 

Os indivíduos que representam a família Cynodontidae vivem em águas 
superficiais e de meia altura em rios, lagos e florestas alagadas em todos os tipos de 
água, sendo mais freqüentes em águas transparentes. São predadores em sua 
maioria piscívoros que utilizam seus caninos para segurar a presa (TOLEDO-PIZA, 
1999). 

Segundo MELO et al., (2009) o aumento na turbidez das águas pode afetar os 
padrões de abundância e distribuição das espécies de Cynodontidae, bem como de 
outras espécies de peixes visualmente orientadas. A transparência da água 
determina as condições de visibilidade subaquáticas, e em conseqüência os peixes 
respondem às variações espaciais e temporais. 

A organização temporal de um ser vivo pode ser expressa como reação a 
estímulos ambientais, promovendo ajustes através de mecanismos biológicos 
específicos e dentro de limites definidos para cada tipo de espécie (FÁLCON et al., 
2010). Para AZEVEDO (2010), a maioria das espécies de caracídeos de maior porte 
apresenta, assim como outros Characiformes, um padrão geral de reprodução 
caracterizado pelo período reprodutivo sazonal e curto, durando de um a três meses, 
situado entre setembro e abril, desova normalmente total, fecundidade 
extremamente elevada e muitas espécies apresentam migração reprodutiva. 
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As peculiaridades no comportamento reprodutivo das mais variadas espécies 
estão relacionadas com a possibilidade de aumentar a sobrevivência das larvas. Isto 
significa que a desova deve ocorrer em um momento no qual há maior 
disponibilidade de alimentos e de proteção dos jovens contra os predadores 
(ZANIBONI FILHO & WEINGARTNER, 2007). A sazonalidade da desova em relação 
a uma população de peixes varia de acordo com a sua duração (restrita ou longa), 
do grau de sincronização entre os períodos de desova individuais, e da temporada 
de ocorrência (por exemplo, outono-inverno e primavera-verão) (LOWERRE-
BARBIERI, 2011).  Segundo BARBIERI (1994) estudos reprodutivos ocupam 
importante lugar na investigação pesqueira, pois favorece subsídios à elaboração de 
programas visando à exploração racional e à preservação das espécies ícticas de 
rios e lagos. 

Apesar de sua abundância e grande porte, Hydrolycus tatauaia não é uma 
espécie comercialmente importante. A rejeição popular ao consumo da carne desse 
peixe se deve a pouca quantidade de carne e muitas espinhas. Dessa forma não há 
estudos publicados direcionados à biologia dessa espécie. Porém são importantes 
na pesca de subsistência (MENDES DOS SANTOS et al., 1984), além disso o 
gênero Hydrolycus é bastante apreciado na pesca esportiva (TOLEDO-PIZA, 1999).  

Os ecólogos buscam maneiras de avaliar os impactos causados pelas usinas 
hidrelétricas sobre o ecossistema aquático no mundo. Nos dias atuais o estudo da 
ecologia de reservatório é uma importante ferramenta para gerenciamento dos 
reservatórios, manejo e monitoramento, principalmente no Brasil (VAZZOLER, 
1982). 

Conhecer a biologia e a ecologia das espécies é importante para 
compreender o comportamento dessas populações.  A indicação do estado de 
armazenamento de gordura ou desenvolvimento gonadal fornece informações sobre 
a autoecologia das espécies (BRAGA, 1993; AGOSTINHO & GOMES, 1997).   

Cada espécie tem sua importância ecológica, esta por sua vez é uma espécie 
topo de cadeia sendo necessária a preservação para garantir a integridade da 
população. Nas coletas do monitoramento da UHE COLÍDER é uma das espécies 
mais importantes em termos de abundância e biomassa comparando com outras 
espécies de médio e grande porte. Dessa forma este trabalho teve como objetivo 
analisar a biologia reprodutiva da Hydrolycus tatauaia em coletas trimestrais 
realizadas durante um ano na área de influencia da UHE COLÍDER. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de coleta 

Situada entre 7°10’ e 14°45’ de latitude sul e 53°4 5’ e 58°10’ de longitude 
oeste, a bacia hidrográfica do rio Teles Pires abrange setores territoriais dos estados 
do Pará e principalmente do estado do Mato Grosso, totalizando uma área de 
drenagem de 141.905km2.  

A bacia está situada ainda entre as bacias dos rios Juruena, a oeste, e Xingu, 
a leste. Em conjunto com o rio Juruena, que também drena importante porção 
territorial do estado do Mato Grosso, o rio Teles Pires forma o rio Tapajós, um dos 
principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. A partir da região das 
cabeceiras, o rio desenvolve percurso na direção NNW, por cerca de 1.600 km, até a 
sua confluência com o rio Juruena, em altitude de 95 metros, onde ocorre a 
formação do rioTapajós.  
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A UHE COLIDER está localizada na região do médio rio Teles Pires, na 
região norte do estado do Mato Grosso, aproximadamente 1,5 km à jusante de um 
ponto do rio conhecido localmente por Estreito. 
 

Coletas de dados 
As coletas foram realizadas trimestralmente nos meses de março de 2014, 

junho de 2014, setembro de 2014 e dezembro de 2014 em pontos ao longo da área 
de influência da UHE COLÍDER. Para a captura dos peixes utilizou-se rede de 
emalhar de malhas variando de 3,0 a 16,0 cm, entre nós opostos, permanecendo 
expostas por cerca de 24 horas. Os peixes foram identificados, etiquetados e fixados 
em solução de formol a 10% e posteriormente transferidos para solução de álcool a 
70° e depositados no Laboratório de Ictiologia da A mazônia Meridional campus da 
UNEMAT de Alta Floresta – MT. 

Obtiveram-se os dados de comprimento padrão, peso corporal, peso das 
gônadas, do fígado e da gordura celômica e a determinação do sexo. Foram 
determinados os estádios de maturação gonadal de acordo com as seguintes 
características: A) repouso: ovários delgados e íntegros, sem ovócitos visíveis a olho 
nú; B) em maturação: ovários com discreto aumento de volume e ovócitos evidentes; 
C) maduro: ovários com volume máximo e ovócitos vitelogênicos distribuídos 
uniformemente; e D) total ou parcialmente desovado: ovários flácidos e 
sanguinolentos, com número variável de ovócitos vitelogênicos remanescentes 
(Quadro 1). 

Foram calculados os índices gonadossomático (IGS= PG/PC*100), 
hepatossomático (IHS = PF/PC* 100) e de gordura celômica (IGC = PGC/PC* 100), 
sendo PG = peso da gônada, PF = peso do fígado, PGC = peso da gordura celômica  
e PC = peso corporal. 
 

QUADRO 1 - Descrição dos quatro estádios de maturação gonadal (Adaptado de 
VAZZOLER 1996). 

ESTAGIOS FÊMEA MACHO 

Imaturo 

Os ovários apresentaram-se de tamanho reduzido,  
transparentes, sem irrigação evidente com 

presença deovócitos translúcidos. Margens lisas e 
arredondadas. 

Os testículos apresentaram-se em  
transparentes, pequenos e finos.  

Ambos com grande quantidade de  
gorduracelomática. 

Em 
maturação 

Há um aumento no tamanho e volume do órgão,  
ocupando cerda de 1/3 a 1/2 da cavidade 

celomática, com ovócitos visíveis a olho nu.  
Apresenta uma coloração parda e vascularização 

bem evidente 

Os testículos apresentam um 
aumento na dimensão e 

vascularização, forma de filetes e 
mudança na coloração, agora 
esbranquiçada.  Ambos ainda  

apresentam grande quantidade de  
gordura celomática 

Maduro 

Neste estádio os ovários estão em tamanho 
máximo, ocupando quase toda a totalidade da 

cavidade celomática (2/3 ou mais).  Os ovócitos 
maiores e bem visíveis. Coloração parda e 

vascularização bem evidente 
 

Os testículos se apresentam eu 
seu tamanho máximo, com 

coloração rosa-leitosa, sob uma 
leve pressão ocorre  

fluência do liquido espermático.  
Não há presença gordura 

celomática evidente. 

Esvaziado Os ovários apresentaram-se flácidos com 
coloração avermelhada e menores proporções. 

Os testículos apresentam-se com 
um  

aspecto hemorrágico e flácido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram analisados 228 indivíduos, sendo sete exemplares (seis fêmeas e um 

macho) da coleta de março, 104 (64 fêmeas e 40 machos) da coleta de junho, 37 
(23 fêmeas e 14 machos) da coleta de setembro e 80 (63 fêmeas e 17 machos) 
exemplares da coleta do mês de dezembro de 2014.O período de atividade 
reprodutiva variou durante as coletas, sendo mais representativo em setembro e 
dezembro. A maioria dos exemplares analisados são fêmeas, 68,42 % e 31,58% são 
machos. 

Das quatro coletas realizadas a de março foi a única que não apresentou 
indivíduo no Estádio C. No mês de junho apenas um exemplar fêmea estava madura 
(C). No mês de setembro sete fêmeas e um macho, já na coleta  de dezembro 36 
fêmeas e dois machos, este período coincide com maior volume de água nos rios 
(Figura 1). Isso indica que essa população pode estar tendo uma reprodução 
contínua. Para MAZZONI et al., (2002), a relação entre a reprodução contínua da 
população e as condições ambientais poderia ser explicada como uma adaptação 
para maximizar a sobrevivência de jovens, isto é, garantir a manutenção da espécie 
em um ambiente imprevisível. 

 
 
 

 

 
 
FIGURA 01 - Freqüência relativa dos estádios de maturação gonadal (%) de fêmeas 

e machos de Hydrolycus tatauaia no Rio Teles Pires área de influência 
UHE Colíder em quatros coletas realizadas em 2014. Estádios: (A) 
repouso, (B) em maturação, (C) maduro, (D) total ou parcialmente 
desovado (Adaptado de VAZZOLER 1996). 

 
 

A frequência relativa dos estádios de desenvolvimento gonadal, para sexos 
grupados, indica que os indivíduos em maturação (B) ocorreram em todo período de 
estudo.  Não foi coletado nenhum indivíduo maduro (C) em março sendo a 
ocorrência maior em dezembro, seguido de setembro e junho.  Foram observados 
peixes com gônadas esvaziadas (D) em todas as coletas, principalmente em 
dezembro, seguido de setembro e junho (Tabela 1). 
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Segundo BARROS et al., (2011), aspectos da reprodução de peixes, 
baseados na maturação gonadal, têm auxiliado o entendimento ecológico do papel 
desempenhado pelas espécies no ambiente aquático. 
 
 
 

TABELA 1  - Frequência relativa de desenvolvimento 
gonadal para fêmeas e machos 
agrupados. 

  Março Junho Setembro  Dezembro  
Estádio A 0 29 10 11 
Estádio B 6 71 16 22 
Estádio C 0 1 8 38 
Estádio D 1 3 3 9 

 
O IGS variou ao longo dos estádios do ciclo reprodutivo, com valores Mínimo 

de 0,004 e máximo de 17,29.O IHS mínimo de 0,17 e máximo de 29. O índice IGC 
foi analisado em 137 indivíduos, pois o restante não apresentou gordura celômica, a 
variação ficou entre 0,14 e 6,39. 

O IGS teve maior valor no estágio C e B, o que é esperado devido ao 
aumento do volume das gônadas por estar maduras e prontas para desovar.O IHS 
alterou pouco ao longo do ciclo reprodutivo e acompanhou a tendência do IGS com 
maior valor no estádio B e C. O IGC apresentou queda nos estádios de maturação 
gonadal C e D sendo o maior número no estágio B (Figura 2). O que corrobora com 
o resultado do trabalho de THOMÉ et al., (2005) sobre Leporinus taeniatus, onde o 
índice gonadossomático (IGS) acompanhou a maturação das gônadas e o índice de 
gordura celômica (IGC) apresentou menores valores no estágio de 
maturação/maduro, indicando consumo de reservas graxas no período de 
reprodução. Com base nos resultados dos índices analisado o IGS é um bom 
indicador da maturação gonadal para espécie Hydrolycus tatauaia. 
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FIGURA 2 - Índices Gonodossomáticos (IGS), Hepatossomáticos (IHS) e de Gordura 

Celômica (IGC) de indivíduos de Hydrolycus tatauaia no Rio Teles Pires, 
área de influência da UHE Colíder em quatro coletas realizada em 2014. 

 
Para DIAS et al., (1998) a utilização de  indicadores  quantitativos  da  

maturação  gonadal, tais como o índice gonadossomático, tem servido  de 
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parâmetros para a definição de uma escala de maturidade, que é importante para 
compreender o ciclo reprodutivo e prever o comportamento de uma população 
durante o ano. Sabe-se que o ciclo reprodutivo dos peixes passa por diferentes 
fases de desenvolvimento gonadal, pois a gônada, ao amadurecer, sofre profundas 
modificações e pode caracterizar fases durante o seu desenvolvimento.  

Conforme VAZZOLER (1996), nas fases finais, nota-se um acentuado 
aumento no volume e, consequentemente, no peso dos ovários e adicionalmente, o 
IGS é um indicador quantitativo importante utilizado para avaliar o período de 
reprodução da espécie. 
 

CONCLUSÃO 
Conclui-se que o período reprodutivo apresentou um padrão diferenciado da 

maioria das espécies, onde o período de reprodução se enquadra na época da 
piracema. Ocorreu uma variação apresentando reprodução contínua durante os 
meses da pesquisa, indicando que pode ser uma condição da espécie para 
aumentar a população devido a algum estresse ambiental que está ocorrendo neste 
habitat. 
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