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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o índice gonodossomatico das espécies, 
(Leporinus mormyrops, Astyanax spp, Oligosarcus robustus, Prochilodus vimboides, Hartia 
loricariiformis, Hypostomus derbyi, Geophagus brasiliensis, em dois ambientes Loticos (LO) e 
Lênticos (LE), no Rio Norte, situado no Município de Alegre-ES, onde foram construídas duas 
barragens de geração de energia, conhecidas como PCH (Pequena Central Hidrelétrica). Foram 
realizadas cinco coletas, no período de ago/2009 à julh/2010 a cada três meses, em 09 pontos 
amostrais. De cada exemplar foram coletados dados como, tamanho total, peso total, peso das 
gônadas e sexo. Os estágios de desenvolvimento gônadal foram caracterizados macroscopicamente, 
onde os ovários e testículos foram fixados em forma lina 10 % tamponada, para posterior pesagem 
das mesmas no laboratório de microscopia do IFES Campus de Alegre. Durante o período de estudo 
foram capturados 277 fêmeas e 265 machos. Cinco estádios de maturação ovariana foram 
estabelecidos: Imaturo, em maturação, maduro, esgotado e  repouso, com base em observações 
macroscópicas e nas médias dos valores bimestrais dos índices gonadossomático (IGS). 
 
Palavras-chave: PCH, índice gonodossomatico, ambientes lótico e lentico, Astyanx spp. 
 
INTRODUÇÃO 
A utilização de energia limpa tem papel 
fundamental para se manter o ecossistema em 
equilíbrio, dentre fontes de energia limpa se 
destacam as hidroelétricas, uma das fontes de 
energia mais abundantes na natureza. Mas a 
construção de barragens também gera danos 
irreversíveis ao meio ambiente, tais como o 
alagamento me milhares de hectares de áreas 
de cultivadas, matas e áreas urbanas, alem 
das barragens atrapalharem os peixes a 
migrarem para efetuarem sua reprodução ou 
alimentação. As hidroelétricas são grandes 
barragens construídas em grandes rios para 
segurar por mais tempo possível as águas que 
correm no leito dos rios e águas de chuvas, 
transformando assim num processo mecânico, 
água em eletricidade. Também conhecidas 
como PCH (Pequenas Centrais Hidroelétricas) 
elas tem a mesma função que as 
hidroelétricas, porém são construídas em 
pequenos rios e com menor capacidade de 
geração de eletricidade, sendo que estas não 
atingem grandes dimensões de áreas 
alagadas. No ano de 2009 iniciou-se a 
geração de energias através da PCH no 
município de Alegre-ES no Rio Norte, onde 

havia sendo construído desde 2001. O 
fechamento das adufas aconteceu no mês de 
maio de 2009, com aproximadamente 90 
hectares de áreas inundadas pelas duas 
represas que se formaram. Segundo 
(VAZZOLER, 1996) conhecer as estratégias e 
táticas do ciclo de vida dos peixes permite 
compreender melhor como esses se adaptam 
ao ambientes e como interagem com os 
fatores bióticos e abióticos do meio em que 
vivem. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram inventariadas sete espécies pertencentes a 
três ordens (Characiformes, Siluriformes e 
Peciformes) e cinco famílias (Anostomidae, 
Characidae, Prochilodontidae, Loricariidae, 
Cichlidae), foram capturados 277 fêmeas e 265 
machos, comparando assim o índice 
gonodossomatico em dois ambientes lentico 
(formado pelas represas) e lótico (formado pela 
vazão que se tomou depois do fechamento das 
adufas). As espécies amostradas forma Leporinus 
mormyrops (Steindachner, 1875 (Timburé)), 
Astyanax spp (Lambari), Oligosarcus robustus 
(Menezes, 1969 (Bocarra)), Prochilodus vimboides 
(Kner, 1859 (Curimba)), Hartia loricariiformis 



 

 

(Steindachner, 1876 (Viola)), Hypostomus derbyi 
(Haseman, 1911 (Cascudo Pintado)), Geophagus 
brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824 (Acará, Cará)). 
Gráfico 01; Indeces gonodossomaticos das 
espécies no periodo de estudo.    
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Os resultados obtidos no presente estudo nos 
permitem concluir que as espécies da ordem 
Peciformis apresentaram maior atividade 
reprodutiva nos meses de agosto nos dois 
ambientes, as espécies da ordem dos 
Siluriformis também apresentaram maior 
intensidade reprodutiva nos meses de agosto, 
já a ordem Characiformis somente as espécies 
Oligosarcus robustus apresentou-se maduro 
no mês de agosto em ambiente lentico, além 
das espécies, Leporinus mormyrops lentico e 
Prochilodus vimboides nos dois ambientes. As 
espécies obteram períodos reprodutivos 
diferentes com a construção das barragens, 
devido á formação dos ambientes lenticos 
pelas barragens.  
 
CONCLUSÃO 
Os dados coletados ao longo do estudo 
indicam que o comportamento reprodutivo e 
algumas espécies reofílicas são influenciados 
com a mudança de regime lótico para lêntico, 
mediante a construção de barragens nos rios. 
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