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Vale-tudo no aquário

Duelos aquáticos organizados em Botucatu
revelam ameaça enfrentada pelo cará,
peixe brasileiro cujo habitat vem sendo
dominado pelas agressivas tilápias-do-nilo, trazidas ao país na década de 1970
Luiz Gustavo Cristino
luizcristino@reitoria.unesp.br
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À

s 14h do dia 8 de maio a reportagem estava em Botucatu (SP)
no local combinado para assistir
a três duelos. Cada um envolvia uma dupla diferente de adversários, mas sempre
um africano contra um brasileiro. No primeiro confronto, o africano, que era 10%
maior que o brasileiro, dominou a arena
desde o início, mas só depois de 38 minutos começou a perseguir seu oponente
com ferocidade. No segundo embate, os
inimigos tinham o mesmo tamanho e,
ninguém entendeu bem por quê, resolveram não brigar. Mas na terceira luta,

apesar de os adversários terem o mesmo
tamanho, como no duelo anterior, o africano derrotou o brasileiro em apenas 20
minutos. No fim das contas, o resultado
geral foi bastante previsível.
Os africanos em questão são peixes da
espécie Oreochromis niloticus, conhecidos
popularmente como tilápias-do-nilo. Os
primeiros indivíduos foram trazidos ao
Brasil há 40 anos, com nobres objetivos:
incentivar o desenvolvimento da aquicultura e gerar novas oportunidades de
crescimento para pequenos produtores.
Ocorreu, porém, que os animais acaba-

ram escapando dos tanques para os rios.
E dadas sua agressividade e grande capacidade de adaptação, hoje é considerada
uma espécie invasora.
Seu frágil adversário é nativo destas
terras, pertence à espécie Geophagus brasiliensis e atende pelos nomes de cará,
acará-topete ou papa-terra, dependendo
da região. Pode ser encontrado em rios
em toda América do Sul, mas raramente
em feiras e supermercados. É considerado espécie ornamental e com esse fim é
cultivado e exportado.
Quem organizou o evento, a pedido
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OUTROS INTRUSOS

Fotos: Guilherme Gomes

Três espécies invasoras e seus impactos ambientais no Brasil

Caramujo-gigante-africano
(Achatina fulica)
Foi trazido ao país na década 1980 para
substituir o escargot (iguaria francesa)
e ser uma alternativa de negócio para

AQUECIMENTO
O biólogo Rodrigo Barreto examina os
tanques onde são guardadas as tilápias

pequenos proprietários rurais. Entretanto,

ARENAS
Nos aquários onde acontecem as batalhas, cada combatente é previamente mantido
isolado de três a cinco dias, para se acostumar com a presença humana na sala

a ideia de comer caramujo não foi bem
aceita pelos brasileiros. Os criadouros foram
abandonados e o animal acabou escapando
para o ambiente. “Nesse caso, o erro
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peixes brasileiros de água doce, ela é um
peso pesado. A espécie sobrevive com
facilidade numa faixa enorme de temperatura – de 8 °C a 42 °C. Tolera algum
grau de salinidade na água. E não tem
medo de encarar uma boa briga se o que
estiver em jogo for o domínio do local.
O domínio territorial da tilápia é ruim
também para a saúde humana. Isso porque
o cará gosta de comer as larvas do verme
que, uma vez adulto, aloja-se num caramujo e é causador da esquistossomose.
A espécie africana não se interessa pelo
verme nem pelo caramujo, razão pela qual
há cientistas preocupados com o potencial aumento da prevalência desta doença
tropical nos lugares em que, acossados
pelas tilápias, o carás estão em declínio.

Além de bastante agressiva
e facilmente adaptável
a diversas condições
aquáticas, a tilápia-do-nilo
é onívora, disputando o
mesmo nicho ecológico
com várias espécies
nativas, que enfrentam uma
competição para a qual
não estão preparadas

Para combater a pobreza

foi não ter feito nenhum tipo de pesquisa

A tilápia-do-nilo foi introduzida no Brasil
em 1971, segundo registros do Instituto
Hórus de Desenvolvimento e Conservação
Ambiental, órgão que cataloga as espécies invasoras no Brasil e estuda meios
de minimizar os impactos ambientais
gerados por elas.
A iniciativa foi do Departamento Nacional
de Obras contra as Secas (DNOCS), para
fomentar a piscicultura, como parte de
uma política de erradicação da pobreza.
A ideia era criá-la em tanques isolados.
Hoje, porém, todos os Estados, exceto o
Pará, registram sua ocorrência em rios.
O Instituto Hórus classifica a tilápia-do-nilo como espécie invasora “de alto risco”.
“De forma geral, as espécies aquáticas
são de muito difícil controle”, afirma a engenheira florestal Sílvia Ziller, fundadora
e diretora-executiva do Instituto Hórus.
“Mesmo que haja um sistema rígido de
segurança e a construção de tanques distantes de rios – o que dificilmente acontece
–, nenhum país do mundo jamais conseguiu impedir que os peixes escapassem.”
Neste caso, continua Sílvia, a situação
se agrava porque, além de se adaptar facilmente a diversas condições aquáticas,
a tilápia-do-nilo é onívora – come ovos,
animais, insetos, plantas – e extremamente resistente a doenças. “Isso faz com

de mercado para saber se a população
comeria esse tipo de animal”,

Tartaruga-tigre-d’água-americana (Trachemys scripta elegans)

diz Sílvia Ziller, do Instituto Hórus.

Começou a ser trazida do exterior

brasileira, a Trachemys dorbigni.

como animal de estimação há

Mas o impacto da invasora ainda é alto.

seu congênere tropical. “A diferença é

aproximadamente uma década.

A T. dorbigni, nativa do Rio Grande

que, enquanto a fêmea do caramujo nativo

“É um animal que as pessoas compram

do Sul, está ameaçada de extinção

põe de 3 a 5 ovos, a do caramujo-gigante-

quando está bem pequeno, em um

pela presença da espécie americana,

africano põe de 300 a 500. No ambiente seco

aquariozinho, mas ele cresce bastante.

já que as duas são capazes de se

da África, poucos sobreviveriam, mas aqui

Então muitas vezes elas abandonam

reproduzir e gerar uma versão híbrida

quase todos eclodem”, explica Sílvia. Além

o animal em algum lugar na natureza,

que predomina sobre a nativa do

de invadir as casas na Região Sul e ser uma

onde acham que ele vai viver bem”,

Brasil. “Nunca se deve soltar bichos

praga agrícola, o A. fulica tornou-se também

explica Sílvia Ziller. Por ação do Ibama,

de estimação silvestres no ambiente,

um problema de saúde pública, pois é vetor

os criadores não comercializam esta

porque eles têm grande potencial de

de dois agentes causadores de meningite.

espécie, substituindo-a por sua parente

causar algum impacto”, completa Sílvia.

Aqui, o caramujo africano compete com

Abelha-africana (Apis mellifera scutellata)
Em 1956, o Ministério da Agricultura do Brasil pediu para que o geneticista brasileiro
Warwick Kerr trouxesse amostras de abelhas rainhas africanas para o país, a fim de
comparar a produtividade do mel desta espécie com a das abelhas europeias – não
agressivas – já usadas aqui.
Houve o escape acidental de algumas colmeias pouco mais de um mês depois da
Fotos: Guilherme Gomes / wikimedia

da Unesp Ciência, foi um grupo de pesquisadores do Instituto de Biociências
da Unesp em Botucatu, que está interessado no impacto da espécie africana
no ambiente brasileiro. “Há estudos que
associam a redução do número de carás
em determinados locais à presença das
tilápias-do-nilo”, afirma o biólogo Rodrigo
Egydio Barreto. As duas espécies disputam o mesmo nicho ecológico.
Em janeiro, o grupo de Barreto publicou
um artigo na revista PLoS One baseado
numa série de experimentos parecidos
com os assistidos pela reportagem, que
levam à conclusão que o cará está em
maus lençóis, já que só mesmo um rival
do tipo brutamontes para fazer frente à
agressividade das tilápias.
É difícil abrir mão da analogia com
a luta ou o MMA, mas é preciso ao menos relativizá-la, a pedido dos cientistas.
“Não podemos antropomorfizar o comportamento animal”, ressalta Barreto,
que coordenou o estudo. “O que estamos
fazendo é tentar simular no laboratório o
comportamento dos peixes na natureza.
Eles não estão fazendo nada errado ou
violento.” Os animais competem, sim,
mas por recursos naturais, como comida
e território, explica o pesquisador.
E competir com a tilápia-do-nilo não é
para qualquer um. Do ponto de vista dos

chegada dos insetos, que logo se disseminaram pelo continente americano. Os estudos
comparativos não chegaram a resultados conclusivos.
Extremamente agressiva, a espécie africana tem uma picada que pode matar devido
à intensidade das reações alérgicas que provoca. Além disso, esses insetos impedem a
ocupação do interior de troncos de árvores por outros animais, particularmente aves.
Alterações nas plantas nativas também ocorrem em razão da presença da A. mellifera
scutellata. A flor de maracujá, por exemplo, é polinizada pela abelha mamangava, que
costuma ser expulsa pela competidora africana. Pequena, a invasora é capaz de alcançar o
pólen da flor com facilidade, mas não promove a polinização depois que abandona a planta.
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que as espécies nativas de peixes tenham
de enfrentar uma competição para a qual
não estão preparadas”, explica ela.
Contudo, nem todo animal ou planta que vem de fora e chega ao território
brasileiro pode ser considerado invasor,
segundo Sílvia. Quando uma espécie sai
de suas fronteiras ambientais – que não
necessariamente coincidem com as fronteiras políticas –, ela é chamada de espécie exótica.
“Há várias plantas ornamentais que
são exóticas, como as roseiras e as hortênsias, que se desenvolvem sem causar
dano algum”, exemplifica a engenheira
florestal. “Mas quando a espécie exótica
se reproduz numa escala muito grande e
passa a dominar, a modificar a estrutura
do ecossistema e a prejudicar outras espécies, é considerada invasora.”
Muitas vezes a invasão é resultado do
hábito das pessoas de levar animais ou
plantas de um lugar para outro. Costuma
acontecer com sementes, mudas e filhotes de animais. A maioria das espécies
exóticas ou invasoras no Brasil chegou
na época colonial. Mas, além da tilápia-do-nilo, várias outras desembarcaram
aqui no século 20 (veja quadro ao lado).
Carro-chefe da aquicultura

Apesar dos problemas ambientais que criou,
a tilápia-do-nilo tem grande importância
econômica, sendo o peixe mais cultivado
no Brasil. Segundo o último relatório da
FAO (Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura) para o setor, o
país produziu 96 mil toneladas do produto
em 2008, o que representa 33% da aquicultura nacional. “Esta é mais uma razão
para estudá-la”, afirma Barreto.
Ainda segundo a FAO, a tilápia foi a
espécie que mais registrou crescimento
(48%) na aquicultura nacional entre 2003
e 2008. Segundo o biólogo da Unesp, é
justamente sua alta capacidade de adaptação que a torna um negócio tão rentável.
“Em comparação a outros peixes, é extremamente barato mantê-la em tanques
e criadouros”, diz ele.
Também por esse motivo, prossegue o
biólogo, é mais simples estudá-la em laboratório, porque se trata de uma espécie
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Mas há exceções. Sanches já presenciou
uma luta que durou mais de 50 minutos.
Dos seis grupos estudados, em cinco o
resultado foi o mesmo: vitória das tilápias –
mesmo quando elas eram 10% e até 30%
menores que os carás. A agressividade
da espécie africana só foi completamente inibida quando elas encaravam um
cará 50% maior. De forma geral, foram
raros os casos em que as espécies coabitaram o aquário pacificamente. “Às vezes,
mesmo depois de definido o resultado, a
tilápia continuava perseguindo o acará
pelo aquário”, diz Barreto.
Segundo o pesquisador, não costuma
haver morte, embora sempre haja risco.
“Uma vez fizemos experimentos em que
os animais foram deixados por cinco dias
no aquário. Na maioria dos casos, a tilápia matou o cará”, recorda.
VAI ENCARAR?
Apesar de ser menos agressivo, o cará adota a postura de combate, caracterizada
por cores mais claras e eriçamento das nadadeiras, quando é inserido no “ringue”

que requer menos cuidados. “Se houver
queda de energia na universidade que
impeça o abastecimento de oxigênio nos
tanques em um domingo de manhã, por
exemplo, a tilápia passaria pela condição
adversa mais facilmente que as outras espécies, correndo menos risco de morte.”
Para fazer os experimentos que resultaram
no artigo na PLoS One, os pesquisadores
não tiveram dificuldades para adquirir as
tilápias. Já para obter os carás foi preciso
recorrer ao avô do então aluno de gradução
Caio Miyai (atualmente no mestrado). “No
sítio dele há um lago em que esses peixes
são abundantes. Então pegamos lá”, diz o
biólogo, que é coautor do estudo.
As tilápias usadas no estudo eram jovens
e menores que as usadas na aquicultura,
mediam entre 5 cm e 11 cm de comprimento. A decisão de usar indivíduos que
não atingiram a maturidade sexual tem a
ver com o fato de que, nessa fase da vida,
a competição por território é uma razão
importante pela qual o animal se arrisca
numa briga (após a maturidade, ele se arrisca também pelas fêmeas, por exemplo).
As arenas em que os duelos aconteceram eram aquários com capacidade de 20

litros, instalados em uma sala especial,
equipada para aclimatar os peixes. Os
animais são normalmente mantidos em
tanques e não estão muito acostumados
com pessoas. Por isso, quando os combatentes eram levados pela primeira vez à
sala, cada um ficava sozinho num aquário de três a cinco dias. “No fim desse
período, as pessoas que apareciam não
interferiam consideravelmente no comportamento”, explica Barreto.
Uma vez acostumados com o trânsito
humano, era a hora de dar início à competição. Como o objetivo era avaliar a
agressividade das tilápias, o principal
parâmetro investigado pelos pesquisadores foi o tamanho dos combatentes, já
que a dimensão do oponente é essencial
para a decisão do peixe de se engajar ou
não numa luta.
O tamanho corpóreo é muito importante para o resultado do conflito. Há grande
probabilidade de o indivíduo maior ser o
vencedor”, diz Barreto. Os peixes instintivamente compreendem essa regra, e tendem
a recuar diante de adversários maiores. “É
uma lógica que permeia qualquer espécie
animal, inclusive a humana”, afirma ele.

plateia ACADÊMICA
Hoje mestrandos, os biólogos Fábio Sanches (à dir.) e Caio Miyai assistiram às
batalhas entre tilápias e carás para elaborar seus trabalhos de conclusão de curso

Para análise das batalhas, os animais
foram divididos em seis grupos, de acordo
com o comprimento do corpo. Um grupo
tinha duplas de igual tamanho, em dois
havia diferença de 10% de comprimento,
em outros dois a diferença era de 30% e,
por fim, havia um grupo em que os carás
eram 50% maiores que as tilápias.
Os carás e as tilápias eram colocados
no aquário ao mesmo tempo. Segundo o
pesquisador, isso evitava que uma das
espécies tivesse domínio territorial prévio, uma das variáveis determinantes
para a vitória. Com os dois combatentes
no ringue, ligava-se a câmera de vídeo e
os cientistas deixavam a sala, para não
atrapalharem a luta.
Trinta minutos mais tarde, os biólogos
retornavam para separar os animais. Depois de assistirem ao vídeo, contabilizavam cada movimento deles. Para cada
investida do agressor, discriminavam
a direção em que ela ocorria e o lugar
da mordida, se na cabeça, no ventre, na
nadadeira ou na cauda.
“Os peixes também usam o próprio corpo
contra o adversário, jogando-se em cima
dele ou empurrando água. Isso também

é contabilizado”, descreve Barreto. Há
também exibições intimidatórias, antes
do embate propriamente dito, como o
eriçamento da nadadeira dorsal ou a coloração mais clara e brilhante adquirida
pelas escamas.
A briga acaba quando um dos animais
finalmente nada até a superfície. Nesse
momento o corpo do perdedor fica mais
escuro e menos brilhante. É a postura de
submissão, explica o biólogo e mestrando Fábio Sanches, que também assina o
artigo na PLoS One. “Em meia hora, o cenário já costuma estar bem definido”, diz.

Dos seis grupos estudados,
em cinco o resultado foi o
mesmo: vitória das tilápias,
mesmo quando eram
30% menores que seus
adversários. A agressividade
da espécie africana só foi
completamente inibida
quando elas encaravam
um cará 50% maior.

Comissão de ética

O estudo recebeu aprovação da Comissão
de Ética no Uso de Animais do Instituto
de Biociências da Unesp de Botucatu,
ressalta o pesquisador. “Explicamos os
riscos e o estresse causado nos animais
pelo experimento, deixando claro que não
fizemos nada além do necessário para testar hipóteses cientificamente relevantes.”
Por ora, os aquários de luta estão desativados, mas o grupo pretende usá-los
em breve para testar hipóteses que ajudem a compreender o problema da invasão das tilápias-do-nilo e, quem sabe,
propor intervenções. Uma das hipóteses
que vem sendo analisada tem a ver com
a integridade do ambiente onde o invasor se encontra.
“Acreditamos que, em ecossistemas mais
complexos e menos degradados, a tilápia
pode ter menos vantagem na tentativa de
excluir o acará”, diz Barreto. Segundo
ele, a ocorrência de marcas ambientais
ajudaria a delimitar melhor os territórios, podendo aumentar a chance de as
duas espécies coabitarem o lugar pacificamente. Tais marcas são mais comuns
em ambientes mais bem preservados. “Por
enquanto é só uma hipótese. Precisamos
de muitos estudos para confirmá-la, mas
acredito que seja algo possível”, acredita
o biólogo.
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