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Resumo 

O reconhecimento dos padrões longitudinais de riqueza e diversidade da ictiofauna ao 

longo do rio Amazonas não é consensual. A determinação desses padrões regionais de 

composição de espécies depende do tipo de dados biológicos utilizados, se unidades 

taxonômicas ou funcionais. O objetivo deste estudo foi caracterizar a composição e estrutura 

trófica das assembléias de peixes que habitam Paspalum repens (Poaceae) na várzea do rio 

Amazonas e sua distribuição ao longo do rio. Foram amostrados 24 bancos de herbáceas 

aquáticas entre Tabatinga-AM e Almeirim-PA, entre setembro e outubro de 2003. Foram 

coletadas 162 espécies de peixes pertencentes a oito ordens e que foram enquadradas em oito 

categorias tróficas. Ocorre um efeito de adição e substituição de espécies e acredita-se que 

esteja associado a entrada de tributários no canal principal. Sugere-se que essa variação na 

estrutura taxonômica garanta a estabilidade da estrutura funcional que é observada ao longo 

da área.  
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Abstract 

The recognition of longitudinal patterns fish fauna richness and diversity throughout the 

Amazon River is not consensual. The determination of these regional patterns of species 

composition depends on the type of biological data used, if taxonomic or functional groups. 

The objective of this study was to characterize the composition and trophic structure of fish 

assemblages inhabiting Paspalum repens (Poaceae) in the floodplain (várzea) of the Amazon 

River and their distribution along the river. Twenty-three banks of aquatic grass were 

sampled between Tabatinga-AM and Almeirim-Pará, between September and October 2003. 

A total of 162 fish species belonging to eight orders were identified. We suggest that the 

substitution of species throughout the studied area, as well as the functional variations 

observed along the Amazon River, is related to specific conditions found in each bank of 

aquatic grass.  
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Introdução 
A paisagem amazônica é moldada por quatro estruturas geológicas principais: a Cordilheira 

dos Andes a oeste, os Escudos do Brasil Central (ao sul) e das Guianas (ao norte), e a planície 

sedimentar na sua porção central (Dunne et al.,1998). É na planície sedimentar, sob efeito da 

sazonalidade, que se formam as principais áreas alagadas da região: as várzeas. Cobrindo 

uma área de aproximadamente 300.000 km2, essas áreas apresentam como característica 

ecológica marcante a alta produtividade biológica, gerando uma elevada biomassa de peixes 

que é explotada, intensamente, pela pesca (Petrere Jr, 1978; Batista, 1998). Um dos principais 

componentes das várzeas são as herbáceas aquáticas, podendo cobrir até 1/3 do total das 

áreas alagáveis (Goulding et al., 2003), onde crescem ao longo das margens dos rios e lagos 

de água branca (Junk, 1973; Junk et al., 1989; Junk & Piedade, 1993, 1997). 

Vários trabalhos tratam deste biótopo, com informações relativas à composição da 

ictiofauna associada (Araújo-Lima et al., 1986; Meschiatti et al., 2000; Sánchez-Botero & 

Araújo-Lima, 2001), os recursos disponíveis (Dibble et al., 1996; Agostinho et al, 2003; 

Casatti et al., 2003; Pelicice et al., 2005) e o papel desse biótopo no ecossistema (Henderson 

& Hamilton, 1995). Considerando que estas assembléias não são associações aleatórias de 

espécies (cf. Petry et al., 2003), muitas questões precisam ser respondidas acerca dos fatores 

que interferem na composição e estruturação trófica da ictiofauna associadas aos bancos de 

herbáceas aquáticas.  

É sabido que aspectos como estrutura e complexidade do habitat (Grenouillet & Pont, 

2001; Correa et al., 2008), recursos alimentares e variação sazonal do nível da água (Ropke, 

2008), densidade do banco (Pelicice et al., 2005), concentração de oxigênio (Petry et al., 

2003) e distância da margem (Agostinho et al., 2007) têm efeito na estrutura das assembléias 

de peixes em bancos de herbáceas. Contudo, variação na estrutura das assembléias de peixes 

associadas a esses habitats em relação ao gradiente longitudinal do rio representa uma 

abordagem ainda pouco conhecida.  

Padrões longitudinais de distribuição da fauna de peixes fluviais foram primeiramente 

descritos para rios montanhosos em regiões temperadas, onde mudanças abruptas na 

composição da fauna foram observadas em intervalos de distância relativamente pequenos 

(Huet, 1959; Sheldon, 1968; Matthews, 1986; Rahel & Hubert, 1991). Algumas hipóteses 

tentam explicar os mecanismos que estariam dirigindo esse fenômeno.  

Alguns conceitos assumem que a assembléia de peixes reflete mudanças estruturais e 

físico-químicas da cabeceira à foz dos rios. A teoria de Biozonas (Huet, 1959) considera que 

os rios podem ser divididos em zonas ou regiões, cada uma caracterizada pela ocorrência de 
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espécies (ou grupos de espécies) indicadoras, que são substituídas por outros conjuntos de 

espécies da próxima zona ou região. Já o conceito de adição de espécies propõe que 

mudanças na assembléia refletem o aumento da riqueza de espécies em função de uma 

crescente complexidade de habitats, da cabeceira à foz (Sheldon, 1968; Hocutt & Stauffer, 

1975; Evans & Noble, 1979). Vannote et al. (1980) propuseram o Conceito do Rio Contínuo 

(CRC), em que consideram que a substituição de espécies ao longo de um gradiente 

longitudinal e a maximização da diversidade biótica nos trechos médios são resultado de uma 

alta variabilidade ambiental nessas áreas, bem como de mudanças nas relações de 

produtividade do sistema e na abundância dos grupos tróficos funcionais. 

Alguns estudos em rios tropicais e subtropicais (Ibarra & Stewart, 1989; Toham & 

Teugels, 1998; Abes & Agostinho, 2001; Bistoni & Hued, 2002; Hoeinghaus et al., 2004; 

Petry & Schulz, 2006) buscaram explicar a variação longitudinal na ictiofauna com base 

nessas teorias, ou pela combinação delas. Na Amazônia Central o cenário não é diferente, 

onde mais de um efeito já foi percebido na determinação da distribuição da 

ictiofauna.Carvalho (2008) notou um efeito de substituição e adição de espécies em igarapés 

de terra firme, bem como aumento no número de categorias tróficas, no sentido cabeceira-

foz, o que estaria de acordo às previsões do CRC. Claro Jr. (2008), por sua vez, estudando a 

fauna de peixes associada a praias ao longo do sistema Solimões/Amazonas, percebeu uma 

substituição gradual de espécies ao longo do rio; além disso, a observação da comunidade 

pelo prisma funcional foi de encontro às predições do CRC.  

Outro tipo de situação, onde picos localizados de riqueza de espécies de 

Gymnotiformes foram observados junto à foz dos principais afluentes desse mesmo rio, foi 

descrito por Fernandes et al. (2004) como “efeito nodal”. Essa abordagem considera que os 

tributários aumentam a heterogeneidade ecológica do canal principal, resultando num 

acréscimo localizado na diversidade de nichos. O efeito resultante seria um aumento da 

diversidade a jusante das desembocaduras dos principais afluentes, com redução gradual 

desse efeito nos trechos localizados entre as desembocaduras.  

Zuanon et al. (2008), também estudando o sistema Solimões/Amazonas, detectaram 

uma tendência de adição/substituição de espécies ao longo desses rios e, levando em conta a 

ocorrência de espécies exclusivas (principalmente de Characiformes e Siluriformes de 

pequeno porte e baixa capacidade de dispersão, e ciclídeos), propuseram a existência de três 

regiões ou zonas distintas em relação à ictiofauna da várzea.  

Uma delas, descrita como várzea a montante de Manaus, corresponde à região 

compreendida entre Tabatinga e Manaus (AM), e foi caracterizada como um ambiente 
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hidrologicamente mais homogêneo e dominado por afluentes de águas brancas. Essa zona 

seria seguida de uma região intermediária, cobrindo a extensão desde a confluência dos rios 

Negro e Solimões até imediatamente a montante de Almeirim (PA). Nesse trecho o 

Amazonas recebe principalmente afluentes de águas claras, com características físicas e 

químicas diferentes de águas brancas, e abriga um conjunto de espécies de ampla distribuição 

associadas a outras com ocorrência nas zonas adjacentes, localizadas junto à foz desses 

afluentes. Por fim, a região do Baixo Amazonas, incluindo de Almerim até o estuário do rio 

Amazonas, trecho sob influência do regime das marés e que tem como principal característica 

a incorporação de elementos da ictiofauna do estuário, da porção atlântica das Guianas e da 

bacia do rio Tocantins. 

Todos esses resultados reforçam a idéia de que a distribuição da ictiofauna está 

relacionada às características morfológicas, estruturais e de dinâmica hidrológica e sazonal do 

rio Amazonas. Porém, como se depreende das informações apresentadas, o reconhecimento 

desses padrões de riqueza e diversidade da ictiofauna não é consensual: a distribuição das 

espécies de peixes ao longo desse sistema pode ser (i) contínua, (ii) em “pulsos” localizados 

de riqueza, (iii) ou por zonas. Estudos considerando uma ampla escala geográfica se mostram 

necessários para elucidar essas questões. 

Sabe-se também que o reconhecimento de padrões regionais de composição de 

espécies depende do tipo de dados biológicos utilizados, se unidades taxonômicas ou 

funcionais (Hoeinghaus et al., 2006). Por isso, estudos abordando os aspectos tróficos das 

assembléias podem ajudar a elucidar a possível existência de padrões de diversidade ao longo 

da várzea, onde espécies poderiam ser substituídas, mas suas funções ecológicas ou nichos 

seriam mantidos em determinados tipos de ambientes de ampla distribuição geográfica no 

sistema, como os bancos de herbáceas aquáticas.  

No presente estudo, nos propomos a responder às seguintes questões: Como são 

estruturadas as assembléias de peixes associadas a bancos de herbáceas ao longo de um 

trecho do rio Amazonas? Como essas assembléias estão organizadas em nível funcional 

(grupos tróficos) e taxonômico (espécies)? E, finalmente, há padrões detectáveis na 

composição de espécies e na estrutura trófica das assembléias de peixes associados a esses 

bancos de herbáceas aquáticas ao longo do rio? 
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Objetivo geral 
Investigar padrões de distribuição longitudinal da ictiofauna que vive associada a bancos de 

herbáceas aquáticas. 

  

Objetivos específicos 
1 - Determinar a composição taxonômica das assembléias de peixes associadas a herbáceas 

aquáticas ao longo do rio; 

2 - Determinar a estrutura das assembléias de peixes em termos funcionais (grupos tróficos); 

3 - Quantificar a variação longitudinal na estrutura das assembléias de peixes associadas a 

herbáceas aquáticas, quanto à estrutura taxonômica e funcional. 

 

Material e Métodos 
Área de estudo 

O rio Amazonas é um rio de águas brancas, nasce a mais de cinco mil metros acima do nível 

do mar, na Cordilheira dos Andes, no Peru. Dos aproximadamente 6.800km percorridos até o 

mar, 80% estão em território brasileiro. O deságüe de seus tributários dentro do território 

brasileiro resulta em acréscimo de 70% ao volume d’água do rio (Goulding et al. 2003). 

Contudo, no que se refere à topografia, o trecho brasileiro do rio Amazonas é relativamente 

homogêneo, pois se trata de uma região exclusivamente em terras da planície sedimentar. 

Não ocorrem grandes variações de altitude (menos de 300m), a profundidade de suas águas 

na cheia gira em torno 50m, com depressões registradas na região do médio rio Amazonas 

com profundidades superiores a 100m (Goulding, 1997). 

Esse padrão parece garantir um aspecto de uniformidade também em relação às 

assembléias de herbáceas aquáticas nas áreas de várzea desse trecho. Conserva et al. (2008) 

registraram uma similaridade acima de 70% na composição de espécies de herbáceas 

aquáticas ao longo do rio Solimões/Amazonas, sendo Paspalum repens (Poaceae) uma das 

principais espécies em termos de freqüência e abundância. 

O regime de inundação do rio Amazonas é complexo, pois sua dinâmica está 

fortemente ligada à de seus tributários (Goulding, 1997). Porém, em termos gerais, a seca no 

rio Amazonas em território brasileiro ocorre entre os meses de setembro e novembro. Assim, 

a metodologia de coleta pretendeu atenuar a influência de dois importantes fatores que afetam 

a caracterização da comunidade de peixes, a geomorfologia (Gondon et al., 1995; Alan, 
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1997) e a detectabilidade das espécies nas amostragens em função do volume do ambiente 

aquático (Tejerina-Garro et al., 1998). 

 

Amostragem da ictiofauna 

As coletas foram realizadas como parte do projeto “PróVárzea”. As amostras foram obtidas 

entre os meses de setembro e outubro de 2003, em coletas subseqüentes realizadas no sentido 

nascente-foz, num intervalo de 45 dias entre a primeira e última coleta, de modo que todas 

ocorreram no período de vazante/seca. Os pontos amostrais foram definidos de modo a 

cobrirem toda a extensão de várzea do rio Amazonas no Brasil. Para o presente estudo, foram 

consideradas as coletas desde Tabatinga (AM)(Alto Solimões, junto à fronteira com o Peru e 

Colômbia) até Almeirim (PA), totalizando 24 pontos amostrais ao longo de aproximadamente 

3.000 km do rio Amazonas (Figura 1). 

A fauna de peixes foi amostrada em bancos de macrófitas em áreas de várzea 

lacustres com dominância de capim-membeca (P. repens, Poaceae). Cada uma das 24 

amostras foi constituída por um lance de rede de cerco (12m de comprimento por 4m de 

altura, malha de 5mm entre nós opostos). Os exemplares foram imediatamente fixados com 

solução de formalina 10%, e, posteriormente, conduzidos ao Laboratório de Sistemática e 

Ecologia de Peixes da Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA). No laboratório, os táxons presentes em cada amostra 

foram identificados (espécie ou morfotipo), contados, e transferidos para recipientes contendo 

álcool 70%. A identificação das espécies foi revisada com auxílio de chaves de identificação 

e de especialistas na área. A nomenclatura adotada segue Buckup (2007) e Reis et al. (2003). 

Amostras de cada uma das espécies ou morfotipos foram depositadas na Coleção de Peixes 

do INPA. 

Características limnológicas  

Junto a cada banco de herbáceas amostrado, foram tomadas medições, com o uso de sondas 

eletrônicas, da temperatura (°C), condutividade (µS.cm-1) e oxigênio dissolvido (mg/L). 

Amostras de água para análise de material em suspensão (mg/L) também foram coletadas. 

Todos os bancos de herbáceas aquáticas foram georeferenciados com o auxílio de um GPS.  
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A estrutura taxonômica e funcional – obtenção e análise de dados 

Foram consideradas para a análise da estrutura taxonômica das assembléias a riqueza e a 

abundância das ordens, famílias e espécies. Para a caracterização da estrutura funcional das 

assembléias as espécies foram agrupadas segundo categorias tróficas e analisadas em número 

de exemplares e proporção de espécies por categoria trófica. A determinação das categorias é 

explicada em maiores detalhes mais adiante. 

Para verificar o efeito da variação longitudinal na composição e estrutura trófica das 

assembléias de peixes associadas a herbáceas aquáticas ao longo do rio, os pontos de coleta 

foram ordenados em função da variação da composição da ictiofauna por meio de um 

Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), considerando tanto os dados de 

abundância de exemplares como de presença/ausência das espécies e das categorias tróficas. 

Na intenção de estabelecer o número ideal de dimensões a serem consideradas, foi calculada 

a correlação entre a matriz de distâncias original e a elaborada pelo NMDS, além do ajuste, 

que representa o quanto das distâncias originais foi recuperado pela análise. A partir disso, 

foram feitas regressões lineares entre os eixos obtidos nas análises de estrutura da 

comunidade e estrutura trófica e o gradiente longitudinal considerado. 

A matriz de dissimilaridade utilizada na ordenação com os dados quantitativos foi 

construída utilizando o índice de Bray-Curtis, com os valores das amostras previamente 

transformados pelo método de divisão pela soma. A transformação, neste caso, tem o papel 

de balancear a importância de espécies raras e espécies numericamente dominantes (Clarke & 

Warwick, 2001). O índice de Bray-Curtis, quando usado com dados de presença-ausência, é 

equivalente ao índice de Sørensen (Legendre & Legendre 1998). Esta combinação de 

transformação, medidas de distância e técnicas de ordenação constitui uma forma eficiente de 

descrever gradientes ecológicos baseados em dados de ocorrência de espécies (Kenkel & 

Orlóci, 1986; Faith et al., 1987; Minchin, 1987). 

Espécies de ocorrência única (que ocorreram em uma única amostra) foram excluídas 

das ordenações de composição faunística, pois contribuem muito pouco para a detecção de 

padrões de similaridade, e também por poderem ser percebidas como pontos soltos (outliers) 

nas ordenações (Gauch, 1982). Nas análises por categorias tróficas foram utilizadas todas as 

ocorrências, pois nenhuma das categorias apresentou ocorrência única. 

As relações entre as características limnológicas (variáveis independentes) e estrutura 

taxonômica e estrutura funcional (variáveis dependentes) foram investigadas por meio de 

regressões múltiplas multivariadas usando os dois primeiros eixos da NMDS. 



 7

Todas as análises foram realizadas com a utilização do programa estatístico R (R 

Development Core Team, 2007). 

Além disso, a mudança na composição taxonômica (t) e funcional (tF) da comunidade 

ao longo do trecho, isto é, o turnover de espécies, foi estimado conforme Diamond & May 

(1977) com modificações:  

 

 

 

Em que: 

t = turnover; 

extinção = número de espécies (categorias tróficas em tF) subtraídas entre uma amostra e a 

subseqüente;  

imigração = número de espécies (categorias tróficas em tF) acrescidas entre uma amostra e a 

subseqüente; 

n.total = número total de espécies (categoria trófica em tF) na amostra. 

 

A longitude foi usada como medida de distância entre as amostras em razão da 

linearidade da distribuição leste-oeste das amostragens, permitindo assim a preservação da 

informação geográfica contida nesses valores. 

 

Determinação das categorias tróficas 

As espécies foram agrupadas segundo categorias tróficas definidas considerando valores de 

Índice Alimentar (IA) determinado por análise de conteúdo estomacal (dieta).  

Em cada exemplar a ser analisado foi feita um abertura na cavidade abdominal para 

retirada do estômago. Foi então feita uma avaliação visual do grau de repleção estomacal 

(GR), sendo atribuídos os valores percentuais de 10%, 25%, 50%, 75% e 100%; que 

representam o grau de preenchimento dos estômagos (adaptado de Goulding et al., 1988). 

Estômagos vazios ou com conteúdo muito digerido (não identificável) foram excluídos das 

análises.  

O conteúdo estomacal foi analisado com uso de microscópio estereoscópico e 

microscópio óptico, buscando-se a identificação dos itens alimentares ao nível taxonômico 
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mais específico possível. Foram utilizados dois métodos na determinação da dieta das 

espécies: 1) o volume relativo, calculado segundo Soares (1979). De acordo com essa 

metodologia, é feita uma estimativa visual da abundância relativa de cada item. Esse valor é 

então multiplicado pelo grau de repleção (GR) para obtenção de valor do volume relativo 

corrigido de cada item do conteúdo estomacal; e 2) a freqüência de ocorrência (FO), 

determinada utilizando-se o método proposto por Hynes (1950) e Hyslop (1980), segundo a 

fórmula: 

 
Em que: 

FO = Freqüência de ocorrência; 

Ni = número de estômagos com item i; 

N= número de estômagos com alimento 

Por fim, a dieta da espécie foi determinada pelo cálculo do Índice Alimentar (IA) 

(Kawakami e Vazzoler, 1980), que utiliza a combinação dos dois métodos, conforme 

Goulding et al. (1988) e Ferreira (1993), através da fórmula:  

 

 

 

Em que: 

Fi =freqüência de ocorrência do item i. 

Vi = volume relativo do item i. 

A categorias tróficas foram definidas de acordo com a participação do(s) principal(is) 

item(ns) alimentar(es) na dieta, considerando valores de IA ≥ 60% (Ferreira, 1993). Para as 

espécies com número de estômagos insuficiente para a avaliação da dieta, a determinação da 

categoria trófica foi feita com base em informações disponíveis na literatura.  

 

Resultados 

Composição taxonômica  

Foram coletadas 162 espécies de peixes, pertencentes a oito ordens e 32 famílias (Anexo I). 

Characiformes e Siluriformes foram as ordens mais representativas, somando 73% do número 

de espécies coletadas. A maioria das famílias foi representada por menos de 10 espécies, com 
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destaque para Characidae (n = 44, 27%), Cichlidae (n = 21, 13%) e Curimatidae (n= 12,  

7,4%), que foram os mais abundantes. A espécie Ctenobrycon hauxwellianus se destacou 

pela abundância, com 2862 exemplares coletados (21%), seguida de Apistogramma eunotus 

(n=1592, 11%) e Mesonauta festivus (n=1538, 11%); o restante das espécies ficou abaixo de 

6% da abundância total.  

Na 

Figura 2 estão 

representadas a variação da riqueza de espécies e abundância de exemplares ao longo do 

trecho. É possível perceber que essas duas distribuições traçam trajetórias distintas. Nos 

locais 7, 8 e 14 foram coletados o maior número de exemplares e também são esses os locais 

onde foi encontrada a maior riqueza de espécies, contudo essa equivalência não se mantém 

em toda a área amostrada; os locais 6 e 9 se destacam pois aí foram coletados menos da 

metade do número médio de exemplares (n = 228, n = 227, respectivamente) e a riqueza de 

espécies esteve acima da média (n = 32 e n = 34 respectivamente). Já no local 16 foram 

coletadas apenas 23 espécies numa amostra com 1218 exemplares. 

Um número reduzido de espécies esteve presente ao longo de todo contínuo, sendo 

que a maioria apresentou áreas de distribuição mais restritas. Sessenta e sete espécies (41%) 

tiveram ocorrência única; outras 117 espécies (72%) foram encontradas em menos de 20% 

dos locais amostrados (menos de cinco ocorrências); por outro lado, 15 espécies (menos de 

10% da riqueza total) ocorreram em 10 ou mais dos 24 locais amostrados.  

Os dois primeiros eixos do NMDS em relação aos dados quantitativos 

(presença/ausência das espécies) explicaram 81% da variação dos dados (p< 2,2e-16; ajuste= 

0,90) (Figura 3) e foi encontrada uma relação significativa desses dois eixos com a longitude 

(r²= 0,26; p<0,01). Considerando os dados de abundância, os dois primeiros eixos explicaram 

52% da variação (p< 2,2e-16, ajuste= 0,72), e também foi encontrada uma relação significativa 

desses dois eixos com a longitude (r²= 0,37, p<0,001). 
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A taxa de renovação das espécies ocorre sem relação linear com o gradiente 

longitudinal de distância entre os pontos de amostragem (r²= 0,013 p= 0,6152) (Figura 4); sua 

variação é alta ao longo do trecho e oscila em torno de uma média de 1.2%. Os maiores 

valores de substituição de espécies foram observados próximos a desembocadura de 

afluentes, a começar pelos trechos próximos da região de Coari, local 5 (1.7) e local 6 (1.8), 

que ocorrem após a entrada do rio Tefé e bem próximo aos rios Coari e Urucu, 

respectivamente. Em Itacoatiara e Santarém (locais 15 e 19, n=1.7) que comparam 

taxocenoses bem próximos ao rio Madeira e Negro e também após a entrada do rio Tapajós, 

foram observados os maiores valores de turnover. 

Estrutura trófica 

O número de espécies que tiveram sua dieta analisada representou aproximadamente 40% da 

ictiofauna associada aos bancos de herbáceas aquáticas (64 espécies). Um total de 127 itens 

alimentares, de oito grupos, foi identificado compondo a dieta (Tabela 1). 

A partir dos resultados do cálculo do Índice Alimentar para cada espécie (Tabela 2), os 

peixes foram agrupados em oito categorias tróficas: 

1. Carnívoros: consumidores de material de origem animal, com predominância de 

camarões. 

2. Herbívoros: espécies que consumiram plantas superiores, exclusivamente ou em 

associação com perifiton. 

3. Insetívoros: espécies que tiveram a maior parte da alimentação foi composta por 

insetos aquáticos. 

4. Invertívoros: espécies em consumiram uma combinação de insetos aquáticos, insetos 

não identificados e outros invertebrados aquáticos, sem predominância de nenhum 

desses grupos. 

5. Onívoros: espécies que consumiram diferentes combinações de categorias de 

alimentos (animais e vegetais), sem predominância de nenhuma delas. 

6. Algívoros: espécies que se alimentaram principalmente de algas, unicelulares ou 

filamentosas. 

7. Piscívoros: espécies que se alimentaram principalmente de peixes. 

8. Zooplanctívoros: espécies que consumiram majoritariamente Cladocera e Copepoda. 
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Nenhuma das espécies com estômago analisado foi classificada como detritívora. As 

espécies enquadradas nessa categoria trófica foram assim classificadas de acordo com 

registros da literatura. 

Grande parte da ictiofauna que ocorre em bancos de Paspalum repens no Amazonas, 

dentro do trecho considerado, não exibe preferência alimentar. Mais de 20% das espécies 

foram classificadas como onívoras (n=36) e outros 12% como invertívoras (n=20). A 

despeito disso, estão também entre as categorias mais ricas algumas que são bastante 

seletivas troficamente: os insetívoros e os piscívoros, com 20 e 19 espécies aí enquadradas, 

respectivamente.  

Quando analisada a representatividade das categorias por local é possível entender como 

a estrutura trófica está disposta os longo do trecho (Figura 6). Essa distribuição aparenta uma 

tendência constante. Ocorreram em média oito categorias tróficas por amostra, de modo que a 

maioria delas foi encontrada ao longo de toda a extensão amostrada do rio Amazonas. A 

proporção de espécies em cada categoria trófica também se mantém. Na maioria dos locais 

amostrados os herbívoros são os mais ricos, representando mais de 20% das espécies em cada 

local. Já entre os algívoros e detritívoros ocorreram o menor número de espécies, foram 

representados em média por menos de 5% das espécies de cada local. As outras categorias 

ocorreram com representatividade em número de espécies em média semelhante ao longo do 

trecho. 

Apesar dessa disposição longitudinal equivalente, algumas particularidades merecem ser 

destacadas. Nos dois últimos pontos, onde foi coletado o menor número de espécies, 

conforme já ilustrado na 

Figura 2, a 

estrutura trófica se torna bem distinta: os carnívoros assumem papel de destaque e ocorre um 

número reduzido de categorias tróficas. É importante notar também que não foram coletados 

detritívoros entre Parintins e Santarém. Além disso, os zooplanctívoros apresentam um 

acréscimo de espécies quase que linear conforme nos aproximamos dos locais mais a jusante. 
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Em relação a abundância, as categorias tróficas apresentaram picos espacialmente 

localizados. Os piscívoros, zooplanctívoros, insetívoros e algívoros tiveram seus maiores 

valores em trechos na região de Coari, no terço a montante do trecho estudado; já os 

invertívoros e onívoros apresentaram o maior número de exemplares em trechos logo a 

jusante de Manaus. Os herbívoros e carnívoros mostraram tendências opostas, sendo os 

herbívoros mais abundantes nos trechos mais a montante, e os carnívoros mais abundantes a 

jusante. A abundância dos detritívoros, entre os locais em que ocorrem, variou pouco ao 

longo do trecho.  

A ordenação das amostras com base na proporção de riqueza por categoria trófica 

apresentou 86% da variação explicada pelos dois primeiros eixos da análise de NMDS (p= 

2,2e-16; ajuste=0,53) mas não houve relação significativa entre a estrutura trófica e a 

distribuição espacial das amostras ao longo do rio Amazonas com esses dois eixos (r²= 0,027; 

p= 0,43). A ordenação das amostras considerando a abundância de exemplares por categoria 

trófica teve 83% da variação explicada nos dois primeiros eixos (p= 2,2e-16; ajuste=0,84), e 

também não foi constatada uma relação significativa entre esses eixos e a distribuição 

espacial das amostras ao longo do rio (r²= 0,2041; p= 0,01542).  

A variação na estrutura trófica ao longo do contínuo, medida pelo turnover funcional, 

ocorreu em escala bem reduzida em relação aquela observada pela estrutura taxonômica se 

mantendo estável ao longo do contínuo (Figura 4). Grandes oscilações na estrutura 

taxonômica parecem se refletir numa maior estabilidade na estrutura funcional.  

 

Variáveis ambientais 

A temperatura apresentou oscilação entre 28,1 e 36 °C; o oxigênio teve média de 3,51 mg/l, 

com um intervalo de 0,4 mg/l e 8,01 mg/l e a condutividade oscilou entre 17,4 µS/cm a 195,4 

µS/cm (Anexo II). Não foi encontrada relação significativa entre a estrutura da comunidade e 

as características limnológicas consideradas, quer seja em termos taxonômicos ou funcionais 

(Tabela 3).  

Discussão 
Os grandes rios são vistos como sistemas distintos, com diferentes conjuntos de 

características ecológicas em relação às secções da bacia hidrográfica mais próximas às 

cabeceiras, e pode não ser adequado extrapolar para esses sistemas conceitos propostos  com 

base nos trechos superiores das bacias (Sedell et al., 1989). As características longitudinais 

dos ecossistemas fluviais dos grandes rios são, antes, definidas por variações na extensão de 
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suas planícies de inundação e a sua interação com a floresta inundada (Hynes, 1975, 

Welcomme, 1979; Ward & Stanford, 1983; Pautou & Decamps, 1985; Bravard et al., 1986; 

Amoros et al., 1987; Junk et al., 1989). 

Não existem barreiras que possam provocar uma distinção marcada desses dois aspectos 

planície de inundação ao longo do Amazonas. Contudo, há uma variação significativa no 

padrão de interação do rio com a floresta inundável ao longo dos seus dois últimos 2000 km 

(Mertes, 1996), pois a deposição de sedimento ocorre de maneira heterogênea ao longo do 

trecho (Dunne et al., 1998). A dinâmica de sedimento e as mudanças na posição do(s) 

canal(is) do rio na planície de inundação ao longo do tempo resultaram em uma topografia 

intricada, que forma longos e estreitos lagos de ferradura nas secções superiores do 

Amazonas, enquanto os trechos mais a jusante são caracterizados por canais obstruídos pela 

lenta construção da planície inundável dominada pela deposição de bancos de areia e argila 

(Mertes et al., 1996). 

A deposição consecutiva desses materiais resulta em uma alta conectividade hidrológica 

dos corpos d’água na planície de inundação, o que poderia se refletir na estrutura das 

assembléias de peixes, pois a natureza e intensidade dessa conectividade contribuem para a 

heterogeneidade espacial, o que resulta em altos valores de diversidade beta (Rodriguez & 

Lewis, 1997; Amoros & Bornette, 2002). Entretanto, os maiores valores de substituição de 

espécies (turnover) observados no presente estudo foram encontrados tanto nos trechos 

iniciais quanto nos últimos quilômetros amostrados, de modo que se provocadas por 

variações no padrão de interação do rio com a floresta inundada, as diferenças no turnover 

encontrado devem ter tido a interferência de outros fatores. 

Os tributários também podem ser uma importante fonte de entrada de sedimentos para o 

rio principal, podendo ser os grandes responsáveis pela heterogeneidade física do canal 

principal (Rice et al., 2006). De fato, altas taxas de substituição de espécies foram 

encontradas em pontos correspondentes a entrada de afluentes, e não só os principais, vale 

mencionar. Além dos rios Madeira, Negro, Tapajós, que muito frequentemente têm uma 

riqueza de espécies particular associada a cada tipo de água, os rio Tefé, Coari e Urucu 

parecem ter interferido também na renovação de espécies. Desse modo, acredita-se que há 

um padrão de substituição e adição de espécies ao longo do trecho, influenciado pela entrada 

de tributários. 

A dinâmica da conectividade dos ambientes de várzea ao longo dos anos se torna 

determinante também para o aspecto funcional das planícies de inundação, mais 

especificamente, na troca de matéria e nutrientes inorgânicos e também na alternância das 
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fases de produção e transporte (Amoros & Bornette, 2002). As áreas com grande número de 

ilhas e bancos com vegetação ao longo do rio Amazonas correspondem às áreas com maior 

migração lateral dos canais no terreno (Mertes, 1996). Essas áreas, que reconhecidamente 

contribuem para o aumento da produtividade da vegetação ripária na floresta inundada, 

podem modificar os padrões funcionais longitudinais que são previstos para corpos d’água 

menores (Vannote et al., 1980; Bayley & Petrere, 1989; Junk et al., 1989). Isso se reflete não 

apenas no aumento da área de contato entre a planície de inundação e o rio, mas também na 

velocidade da corrente que é um grande fator na estruturação dos bancos de herbáceas 

aquáticas (Chambers, 1991). 

A oscilação observada no turnover funcional, entretanto, ocorreu de maneira distinta, da 

variação taxonômica. Numa escala bem mais reduzida, a variação na estrutura trófica ao 

longo do trecho atinge picos e vales quase que exclusivamente invertidos àqueles observados 

na estrutura taxonômica, isso aponta a duas conclusões principais. Uma delas é que a 

perspectiva funcional de avaliação da comunidade é bem mais resiliente que a taxonômica na 

região avaliada, isto é, as alterações na fisiogeografia que ocorrem na área não são suficientes 

para provocar diferenças na estrutura trófica ao longo do trecho, mas são sim o bastante para 

provocar um padrão de adição e substituição de espécies.  

Além disso, essa oscilação e substituição de espécies ao longo do contínuo parece 

evidente que é justamente a oscilação e substituições de espécies é que assegura a 

estabilidade funcional, o que torna a diversidade taxonômica o pilar da manutenção dos 

processos de transporte de energia pela cadeia trófica na região. 

Diferenças no número de categorias tróficas resultam em diferenças na transferência de 

energia por causa dos efeitos sobre as vias alternativas no controle trófico (Hairston & 

Hairston, 1993). Dentro dessa perspectiva, os trechos amostrados abaixo do rio Xingu seriam 

os menos eficientes ecologicamente, pois apresentaram um menor número de categorias 

tróficas. Contudo, já foi demonstrado que ambientes altamente produtivos aliados a 

mudanças na composição da comunidade podem produzir efeitos pouco previsíveis na 

estruturação trófica (Leibold et al., 1997). 

Conforme mencionado por Zuanon et al. (2008), houve uma simplificação dos bancos de 

macrófitas tanto em tamanho como em composição nos trechos mais a jusante do rio. Esses 

locais a leste do rio Xingu estão sob influência das marés, o que pode representar mais um 

fator de instabilidade, resultando bancos menos complexos estruturalmente naquele trecho, 

que por sua vez resultaria em assembléias de peixes com menos categorias tróficas. Esses são 

fatores que reconhecidamente interferem na distribuição dos peixes em herbáceas aquáticas 
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(Weaver et al., 1997; Grenouillet & Pont, 2001; Thomaz et al., 2008). Além disso, habitats 

mais complexos oferecem maior diversidade de nichos, permitindo a partição de recursos e a 

coexistência (Grenouillet & Pont, 2001). Portanto, essa aparente redução da densidade dos 

bancos, da diversidade das espécies e também da complexidade estrutural dos bancos pode 

ter desencadeado a diminuição no número de categorias tróficas observado nos dois locais 

amostrados a jusante do rio Xingu.  

Características limnológicas como pH, oxigênio, turbidez e profundidade afetam a 

distribuição de peixes nas planícies inundáveis tropicais (Junk et al., 1997; Rodriguez & 

Lewis, 1997; Tejerina-Garro et al., 1998). As características limnológicas estudadas neste 

trabalho apresentaram variações consideráveis em comparação a outros trabalhos realizados 

na região (Prado, 2004; Petry et al., 2003), com oxigênio dissolvido atingindo valores 

reduzidos e limitantes para algumas espécies (Almeida-Val et al., 1996). Esse é um fator que 

pode afetar também a distribuição vertical das espécies dentro dos bancos (Sanchéz-Botero & 

Araújo-Lima, 2001).  

Claro Jr. (2008) encontrou variação nesses aspectos físico-químicos ao longo dos 

ambientes de praia na várzea do rio Amazonas. Esse autor verificou uma correspondência 

entre o gradiente de condutividade e a posição dos locais de amostragem ao longo do trecho 

do rio, resultando em variação na estrutura das assembléias de peixes nas praias ao longo da 

várzea, relacionada especialmente aos detritívoros. De acordo com aquele autor, esse efeito 

seria provocado pela entrada dos grandes tributários com distintos tipos de água, 

especialmente a jusante da desembocadura do rio Negro. 

Contudo, no presente trabalho não houve tal correspondência e tampouco foi observada 

uma relação significativa entre a estrutura geral das assembléias e as características 

limnológicas consideradas, quer seja do ponto de vista funcional ou taxonômico. Petry et al. 

(2003) verificaram que gradientes de temperatura e condutividade interferiram  nas estruturas 

taxonômica e funcional da assembléia de peixes associados a herbáceas, exercendo efeito 

principalmente sobre os detritívoros e piscívoros. No entanto, segundo esses autores, aspectos 

físicos como cobertura e complexidade do banco de herbáceas foram responsáveis pela maior 

parte da variação observada nas assembléias. As herbáceas aquáticas e organismos associados 

normalmente têm um forte efeito na qualidade da água dentro dos bancos (Carpenter & 

Lodge 1986; Esteves, 1998). Oxigênio dissolvido, temperatura e pH são alguns dos fatores 

mais afetados (Agostinho, et al., 2007). 
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Tabela 1. Itens alimentares agrupados identificados nos estômagos analisados. 

Grupo Item alimentar 
Camarão  Crustáceos da ordem Decapoda 

Detrito orgânico matéria orgânica semi-decomposta, de origem 
vegetal ou animal 

Insetos aquáticos 

Belostomatidae (Hemiptera)  adulto 
Corixidae  (Hemiptera) adulto 

Mesoveliidae (Hemiptera) adulto 
Nepidae  (Hemiptera) adulto 

Notonectidae (Hemiptera) adulto 
Pleidae (Hemiptera) adulto 

Elmidae (Coleoptera) adulto 
Collembola adulto 

Glossosomatidae (Trichoptera) larva 
Helicopsychidae (Trichoptera) larva 

Ceratopogonidae (Diptera) larva 
Chaoboridae (Diptera) larva 

Chironomidae (Diptera) larva 
Corethrellinae (Diptera) larva 

Culicidae (Diptera) larva 
Psychodidae (Diptera) larva 

Corydalidae (Megaloptera) larva 
Dysticidae (Coleoptera)  larva 

Hydrophilidae (Coleoptera)  larva 
Lepidoptera larva 

Aeshnidae (Odonata) larva 
Gomphidae (Odonata) larva 
Libellulidae (Odonata) larva 

Baetidae (Odonata) larva 
Caenidae (Odonata) larva 

Polymitarcydae (Odonata) larva 
Euthyplociidae (Ephemeroptera) larva 

Plecoptera (Odonata) larva 
Chironomidae (Odonata) pupa 

Ephemeroptera ovo 

Invertebrados terrestres 

Hymenoptera adulto 
Isoptera adulto 

Chironomidae adulto 
aracnídeos (Araneae) adulto 

Material vegetal folhas, raízes, sementes e fragmentos vegetais 

Outros invertebrados aquáticos 

microcrustáceos (Conchostraca, Ostracoda, 
Brachiura)  

ácaros aquáticos (Hydracarina)  
espículas de esponja (Porifera) 
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Peixes 

Moenkhausia lepidura 
Apistogramma eunotus 
Hemigrammus pulcher 

Nannostomus sp 
Curimatopsis sp 

Characidae 
Ciclidae 

Ageneiosidae 
Gymnotiformes 
Characiformes 

Fragmentos de peixes  

Algas 
 algas perifíticas (Chlorophyceae, 

Euglenophyceae, Bacillariophyceae)  

fitoplâncton (Cyanobacteria) 
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Tabela 2.  Classificação trófica e composição da dieta das espécies analisadas expressa pelo Índice Alimentar. N: número de exemplares analisados; ALG: 
algas; CAM: camarão; DET: detrito; ISA: insetos aquáticos; ISNI: insetos não identificados; IVT: invertebrados terrestres; IVA: outros invertebrados 
aquáticos; OUT: outros; PEI: peixes; VEG: material vegetal; ZOO: zooplâncton. Em negrito os valores de índice Alimentar que determinaram a classificação 
trófica da espécie. Espécies apresentadas em ordem alfabética. 

Espécie N Categ. Trófica ALG CAM DET ISA ISNI IVT IVA OUT PEI VEG ZOO 
Acaronia nassa 26 Onívoro 2.29 0.60 0.00 47.45 1.75 0.00 0.47 0.00 0.67 44.58 2.18 
Amblidoras sp 12 Onívoro 47.06 0.00 0.00 14.41 4.04 0.00 16.58 0.00 0.00 9.91 8.00 
Anadoras grypus 10 Onívoro 19.61 8.82 0.00 35.29 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 35.29 0.00 
Aphyocharax alburnus 10 Zooplanctívoro 0.40 0.00 0.00 34.50 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 63.07 
Apistogramma eunotus 37 Zooplanctívoro 0.00 0.07 0.00 30.68 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 4.36 64.87 
Brachyhypopomus pinnicaudatus 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 
Brachyhypopomus sp 21 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 53.06 3.16 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 43.33 
Caquetaia spectabilis 11 Carnívoro 0.00 92.97 0.00 0.00 4.58 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cichlasoma amazonarum 65 Herbívoro 0.90 0.00 0.02 19.86 1.92 0.44 0.02 0.00 5.23 71.07 0.54 
Corydoras hastatus 10 Zooplanctívoro 0.00 0.00 0.00 32.40 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 67.36 
Crenicichla inpa 10 Piscívoro 0.00 0.00 0.00 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 16.67 0.00 
Crenicichla reticulata 22 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 79.11 1.79 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 16.28 
Crenuchus spilurus 10 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ctenobrycon hauxwellianus 52 Zooplanctívoro 0.26 0.00 0.00 8.38 0.80 0.01 0.19 0.22 0.00 13.98 76.17 
Curimatopsis cripticus 10 Algívoro 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Curimatopsis macrolepis 10 Algívoro 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Curimatopsis microlepis 10 Algívoro 84.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.63 1.22 
Cyphocharax festivus 10 Algívoro 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cyphocharax spiluropsis 10 Algívoro 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Eigenmannia limbata 10 Zooplanctívoro 0.08 1.98 0.00 24.62 0.11 0.00 1.35 0.00 0.00 5.88 65.98 
Eigenmannia macrops 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 93.83 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 1.50 3.99 
Eigenmannia virescens 21 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 51.62 0.00 0.00 9.03 0.00 0.00 1.08 38.27 
Gymnocorymbus thayeri 20 Zooplanctívoro 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.05 0.21 0.00 2.42 67.31 
Hemigrammus levis 10 Herbívoro 1.56 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 77.71 13.64 
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Hemigrammus pulcher 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 99.51 0.00 
Tabela 1. Continuação.              
Heros sp1 20 Herbívoro 0.08 0.00 0.08 1.48 3.04 0.00 0.27 0.00 0.13 85.09 9.84 
Heterocharax sp1 5 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 33.33 33.33 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 23.33 
Hoplias malabaricus 23 Piscívoro 0.00 11.95 0.00 4.86 2.22 0.00 0.79 0.00 79.30 0.00 0.87 
Hyphessobrycon eques 15 Zooplanctívoro 0.00 0.00 0.00 26.55 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 72.15 
Hypoptopoma sp1 7 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 12.19 0.00 0.00 86.34 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hypopygus sp1 13 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Hypselecara temporalis 10 Invertívoro 0.00 0.00 0.00 16.13 21.51 0.00 1.08 0.00 0.00 25.81 35.48 
Laetacara curviceps 40 Herbívoro 0.17 0.00 0.00 13.45 17.54 0.00 1.53 0.00 0.94 61.34 5.04 
Leporinus fasciatus 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 6.25 
Leporinus friderici 10 Herbívoro 0.02 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.62 1.94 
Loricariichthys nudirostris 10 Algívoro 87.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.73 0.00 
Mesonauta festivus 192 Herbívoro 0.51 0.00 0.04 17.37 3.24 0.11 0.09 0.00 0.82 69.81 8.00 
Moenkhausia collettii 21 Insetívoro 0.03 0.00 1.88 66.60 3.30 0.00 0.87 0.00 0.00 16.07 11.25 
Moenkhausia cotinho 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 76.88 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.61 22.15 
Moenkhausia dichroura 10 Onívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.86 47.14 
Moenkhausia gracilima 10 Onívoro 10.33 0.00 0.00 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.48 28.17 
Moenkhausia lepidura 29 Zooplanctívoro 0.19 0.00 0.00 7.96 0.10 0.35 1.66 0.07 0.00 8.85 80.84 
Mylossoma aureum 11 Algívoro 75.11 0.00 0.00 8.97 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 14.83 0.92 
Nannostomus eques 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
Nannostomus harrisoni 10 Zooplanctívoro 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.58 85.58 
Odontostilbe fugitiva 32 Zooplanctívoro 8.46 0.00 18.78 2.66 0.00 0.00 0.16 1.18 0.00 0.76 68.00 
Parapteronotus hasemani 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 80.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 0.00 
Prionobrama filigera 25 Invertívoro 0.08 0.00 0.00 37.44 15.41 0.07 1.69 0.00 0.00 1.07 44.25 
Pterophyllum scalare 27 Onívoro 0.92 0.00 3.41 30.99 1.36 0.23 0.00 0.06 0.17 35.99 26.87 
Pygocentrus nattereri 10 Piscívoro 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 15.28 0.00 
Pyrrhulina brevis 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 91.67 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 1.67 
Pyrrhulina laeta 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 37.15 0.00 0.00 0.00 61.76 0.31 
Pyrrhulina sp 11 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 97.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 
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Pyrrhulina vittata 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
Tabela 1. Continuação.              
Rhytiodus microleps 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 
Roeboides affinis 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 95.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 
Schizodon fasciatus 20 Herbívoro 4.05 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 95.87 0.01 
Serrapinus sp 5 Onívoro 32.02 0.00 11.86 41.14 0.00 0.00 0.56 3.67 0.00 6.00 4.74 
Serrasalmus rhombeus 10 Piscívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.84 1.16 0.00 
Serrasalmus robertsoni 10 Piscívoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 
Serrasalmus spilopleura 10 Piscívoro 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 98.36 0.00 0.49 
Steatogenys elegans 10 Insetívoro 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sternopygus macrurus 10 Onívoro 0.13 23.84 0.00 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 25.09 44.67 0.00 
Triportheus flavus 10 Herbívoro 0.00 0.00 0.00 13.91 0.00 5.67 2.42 0.00 0.00 77.10 0.91 
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Figura 1. Localização dos pontos amostrais na Bacia Amazônica. Indicados pelas estrelas 
amarelas, de oeste para leste respectivamente, as cidades de Tabatinga, Manaus e 
Almeirim. Fonte: Satélite TERRA, em http://onearth.jpl.nasa.gov. 

 

Figura 2. Riqueza (linha) e abundância (colunas) das espécies de peixes associadas a 
bancos de herbáceas aquáticas ao longo do rio Amazonas. Locais: 1 = Tabatinga, 24 = 
Almeirim.  
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Figura 3.  Ordenação das amostras da ictiofauna associada a bancos de herbáceas 
aquáticas ao longo do rio Amazonas, em termos de composição taxonômica, para dados de 
presença e ausência (a) e abundância (b) (Amostras: 1 = montante, 24 = jusante; NMDS, 
Índice de Bray Curtis).  
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Figura 4. Taxa de renovação das espécies de peixes (turnover) considerando 
atributos taxonômicos (t taxonômico) e funcionais (t funcional) associadas a 
bancos de herbáceas aquáticas ao longo do rio Amazonas, do trecho mais a 
montante (Tabatinga, AM = -69,33848) para jusante (Santo Antonio, em 
Almeirim, PA = -51,38401).  
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Figura 5. Número de espécies (linha) e de indivíduos (coluna) coletadas por categoria 
trófica associadas a bancos de herbáceas aquáticas ao longo do rio Amazonas. 

 

 

Figura 6. Riqueza de espécies e abundância das de indivíduos por categoria trófica de 
peixes associadas a bancos de herbáceas aquáticas ao longo do rio Amazonas. Locais: 1 = 
Tabatinga, 24 = Almeirim.  

 



 24

Tabela 3. Valores de r, p e F como resultado das regressões entre as variáveis limnológicas 
e a estrutura trófica e taxonômica das assembléias de peixes associadas aos bancos de 
herbáceas aquáticas no rio Amazonas. 

Regressão Oxigênio Temperatura Condutividade

r 0.003925 0.000324 0.01069
p 0,7712 0.9335 0.6307
F 0.0867 0.00713 0.2377
r 1.64E-01 0.091 0.2025
p 0.049 0.15 0,027

F 4.327 2.22 5.585
r 0.1475 0.1129 0.009404
p 0.06392 0.1084 0.6522
F 3.806 2.801 0.2088
r 0.07258 0.1717 0.005
p 0.203 0.441 0.7194
F 1.77 4.56 0.1324

Estrutura trófica

Abundância 

Proporção de riqueza 

Estrutura taxonômica
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Figura 7. Variação da Condutividade (a), Temperatura (b) e Oxigênio dissolvido (c) ao 
longo do trecho. 
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Anexo I – Lista de espécies 

Ordem  Número 

Família  total de  

Espécie exemplares 

  
Clupeiformes  

Engraulididae  
Lycengraulis batesii (Günther, 1868) 1 

   
Characiformes  

Acestrorhynchidae  
Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794) 2 
Acestrorhynchus sp. 4 

   
Anostomidae  

Abramites hypselonotus (Günther, 1868) 1 
Laemolyta proxima (Garman, 1890) 1 
Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) 65 
Leporinus friderici (Bloch, 1794) 41 
Leporinus trifasciatus Steindachner, 1876 4 
Pseudanos trimaculatus (Kner, 1858) 2 
Rhytiodus argenteofuscus Kner, 1858 9 
Rhytiodus microlepis Kner, 1858 31 
Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829 259 

   
Characidae  

Aphyocharax alburnus (Günther, 1869) 16 
Aphyocharax sp.2 1 
Astyanax sp.2 3 
Chalceus erythrurus (Cope, 1870) 2 
Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870) 2862 
Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908 212 
Hemibrycon jabonero Schultz, 1944 1 
Hemigrammus belottii (Steindachner, 1882) 7 
Hemigrammus levis Durbin, 1908 62 
Hemigrammus pulcher Ladiges, 1938 152 
Heterocharax sp.1 5 
Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) 311 
Hyphessobrycon sp.1 13 
Hyphessobrycon sp.3 24 
Leptagoniates pi Vari, 1978 9 
Metynnis argenteus Ahl, 1923 1 
Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844) 15 
Microschemobrycon melanotus (Eigenmann, 1912) 16 
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Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882) 278 
Moenkhausia cotinho Eigenmann, 1908 9 
Moenkhausia dichroura (Kner, 1858) 68 
Moenkhausia gracilima (Eigenmann, 1908) 10 
Moenkhausia lepidura (Kner, 1858) 151 
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829) 69 
Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) 3 
Phenacogaster pectinatus (Cope, 1870) 1 
Prionobrama filigera (Cope, 1870) 158 
Pygocentrus nattereri Kner, 1858 23 
Roeboides affinis (Günther, 1868) 101 
Roeboides myersii Gill, 1870 8 
Serrasalmus "pedunculo preto" 47 
Serrasalmus "robertsoni" 3 
Serrasalmus altispinis Merckx, Jégu & Santos, 2000 8 
Serrasalmus compressus Jégu, Leão & Santos, 1991 9 
Serrasalmus elongatus Kner, 1858 2 
Serrasalmus hastatus Fink & Machado-Allison, 2001 2 
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 21 
Serrasalmus sp.1 1 
Serrasalmus spilopleura Kner, 1858 27 
Stethaprion sp.1 1 
Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816 33 
Triportheus albus Cope, 1872 15 
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) 1 
Triportheus elongatus (Günther, 1864) 81 

   
Cheirodontinae  

Odontostilbe fugitiva Cope, 1870 417 
Serrapinnus sp. 96 

   
Crenuchidae  

Crenuchus spilurus Günther, 1863 10 
   
Curimatidae  

Curimatella alburna (Müller & Troschel, 1844) 4 
Curimatella meyeri (Steindachner, 1882) 20 
Curimatella sp.1 1 
Curimatopsis crypticus Vari, 1982 10 
Curimatopsis evelynae Géry, 1964 96 
Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876) 321 
Cyphocharax festivus Vari, 1992 45 
Cyphocharax spiluropsis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 34 
Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) 1 
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Psectrogaster falcata (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 1 
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858) 4 
Psectrogaster sp.1 2 

   
Cynodontidae  

Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816) 1 
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 3 

   
Erythrinidae  

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 263 
   
Gasteropelecidae  

Thoracocharax stellatus (Kner, 1858) 7 
   
Hemiodontidae  

Hemiodus thayeria Böhlke, 1955 1 
   
Lebiasinidae  

Copella nattereri (Steindachner, 1876) 6 
Nannostomus eques Steindachner, 1876 12 
Nannostomus harrisoni (Eigenmann, 1909) 13 
Nannostomus sp.1 1 
Pyrrhulina brevis Steindachner, 1876 18 
Pyrrhulina laeta (Cope, 1872) 28 
Pyrrhulina vittata Regan, 1912 10 
Pyrrhulyna sp. 28 

   
Prochilodontidae  

Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 6 
Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841) 27 
Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes, 1817) 1 

   
Siluriformes  

Aspredinidae  
Bunocephalus sp.1 15 

   
Auchenipteridae  

Ageneiosus sp.2 2 
Ageneiosus sp.3 8 
Trachelyopterus coriaceus Valenciennes, 1840 33 
Trachelyopterus galeatus "curto" 114 
Trachelyopterus galeatus "longo" 2 

   
Callichthyidae  
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Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 33 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 3 
Megalechis personata (Ranzani, 1841) 4 

   
Doradidae  

Amblydoras sp.1 37 
Anadoras grypus (Cope, 1872) 33 
Nemadoras sp. 14 
Oxidoras eigenmanni Burgess, 1989 5 
Pterodoras lentiginosus (Eigenmann,1917) 8 
Scorpiodoras sp.1 2 

   
Heptapteridae  

Rhamdia sp.1 1 
   
Loricariidae  

Ancistrus sp.1 1 
Hypoptopoma sp.1 7 
Hypoptopoma sp.2 25 
Hypopygus sp.1 44 
Hypostomus sp.2 1 
Liposarcus pardalis (Castelnau, 1855) 17 
Loricariichthys nudirostris (Kner, 1853) 10 
Rineloricaria castroi Isbrücker & Nijssen, 1984 1 
Squaliforma emarginata (Valenciennes, 1840) 3 

   
Pimelodidae  

Pimelodus sp1 9 
Pimelodus sp6 1 
Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 1 
Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840) 2 

   
Pseudopimelodidae  

Batrochoglanis raninus (Valenciennes, 1840) 1 
Microglanis sp.1 1 

   
Gymnotiformes  

Apteronotidae  
Adontosternarchus clarkae Mago-Leccia, Lundberg & 

Baskin, 1985 14 
Adontosternarchus sp2 3 
Parapteronotus hasemani (Ellis, 1913) 16 
Sternarchogiton nattereri (Steindachner, 1868) 1 
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Gymnotidae  
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 1 
Gymnotus sp.1 3 
Rhamphichthys sp.1 12 

   
Hypopomidae  

Brachyhypopomus pinnicaudatus (Hopkins, 1991) 162 
Brachyhypopomus sp.2 300 
Brachyhypopomus sp.8 8 
Steatogenys elegans (Steindachner, 1880) 19 

   
Loricariidae  

Oxyropsis sp 1 
   
Sternopygidae  

Eigenmannia limbata (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903) 33 
Eigenmannia macrops (Boulenger, 1897) 9 
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) 711 
Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 17 

   
Cyprinodontiformes  

Rivulidae  
Pterolebias longipinnis Garman, 1895 10 
Rivulus sp.2 1 

   
Beloniformes  

Belonidae  
Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843) 5 

   
Cyprinodontiformes  

Poeciliidae  
Poecilia sp.1 6 

   
Synbranchiformes  

Synbranchidae  
Synbranchus madeirae Rosen & Rumney, 1972 12 
Synbranchus sp. 60 

   
Perciformes  

Cichlidae  
Acarichthys heckelii (Müller & Troschel, 1849) 1 
Acaronia nassa (Heckel, 1840) 73 
Apistogramma eunotus Kullander, 1981 1591 
Apistogramma gephyra Kullander, 1980 212 
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Apistogramma sp.4 14 
Astronotus crassipinnis (Heckel, 1840) 8 
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) 1 
Caquetaia spectabilis (Steindachner, 1875) 21 
Chaetobranchopsis orbicularis (Steindachner, 1875) 4 
Chaetobranchus semifasciatus Steindachner, 1875 1 
Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831 4 
Cichlasoma amazonarum Kullander, 1983 381 
Crenicichla inpa Ploeg, 1991 32 
Crenicichla regani Ploeg, 1989 1 
Crenicichla reticulata (Heckel, 1840) 88 
Heros sp.1 48 
Hypselecara temporalis (Günther, 1862) 41 
Laetacara curviceps (Ahl, 1923) 659 
Mesonauta festivus (Heckel, 1840) 1538 
Pterophyllum scalare (Schultze, 1823) 83 
Satanoperca jurupari (Heckel, 1840) 9 

   
Gobiidae  

Eleotris pisonis (Gmelin, 1789) 11 
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Anexo II- Localização dos pontos de amostragem e suas características 
limnológicas. 
Pontos Código Latitude Longitude Temperatura (°C) Oxigênio (mg/l) Condutividade (µS/cm)
Tbt02.09 1 -3.95889 -69,33848 31.64 3.51 93.3
Lsanti05.09 2 -3.15375 -67,97883 30 1.24 97.6
ResLuiz06.09 3 -2.71645 -66,80359 33.2 3.6 116.2
Fboa08.09 4 -2.47399 -66,15474 30.9 1.79 195.4
tefe11.09 5 -3.62449 -64,19049 31.7 2.33 58.3

Coari12.09 6 -3.8986 -63,42690 30 4.19 81.9
Coa13.09 7 -3.8527 -63,46850 28.9 3.72 142.9

Coa14.09 8 -3.91479 -62,85401 28.1 0.89 97.5
Uruc15.09 9 -3.96425 -61,96368 30 2.5 87.1
ComBSuc16.09 10 -3.65812 -61,49109 33 2.54 154
refeli17.09 11 -3.6482 -61,46934 30.4 1.27 131.7
manac17.09 12 -3.59262 -60,83586 33.4 6.95 84.4
mao18.09 13 -3.27798 -60,27626 36 7.45 130.9
Itq21.09 14 -3.16607 -59,32196 29.9 3.07 27.4

Ita23.09 15 -3.3087 -58,70950 32.4 3.8 91.3
Uru24.09 16 -2.41834 -57,50286 35 3.01 93.7

Par25.09 17 -2.53969 -56,52970 34.3 8.01 64.2
Obd27.09 18 -2.1007 -55,28928 33.6 4 85.7

LgRec26.09 19 -2.06622 -55,95952 33 3 92.5
San30.09 20 -2.51116 -54,32840 31.3 2.7 34.1
Pra04.10 21 -1.85545 -53,71500 28.4 0.4 123
Alm05.10 22 -1.74143 -53,17078 34.5 6.2 94.1
Alm07.10 23 -1.16899 -51,81090 29.8 2.8 17.4
SAnt08.10 24 -0,40607 -51,38401 29.9 5.3 44.6  


