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Sinopse:
Com o intuito de verificar a contribuição ictioplanctônica nos rios Madeira e
Amazonas, foi avaliada a distribuição, composição taxonômica e diversidade em
quatro meses de coleta (novembro de 2009 a fevereiro de 2010). As análises
mostraram que o rio Madeira é mais rico em número de espécies, a abundância de
ictioplâncton variou entre os rios, entre os meses de coleta e entre os estágios de
desenvolvimento ontogênico.
Palavras-chave: Composição taxonômica, ictioplâncton, rio Madeira, rio
Amazonas, diversidade.
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RESUMO

A perda da diversidade é um dos principais danos causados ao ambiente pela construção de
reservatórios e está relacionada tanto ao desaparecimento de hábitats terrestres pelo
alagamento, quanto às mudanças produzidas no hábitat aquático. Tais mudanças refletem-se,
sobretudo, na disponibilidade alimentar e na reprodução das espécies ícticas, levando a uma
notável alteração estrutural das comunidades aquáticas em relação às originais. Este trabalho
teve com objetivo estimar a riqueza e caracterizar a composição do ictioplâncton no rio
Madeira e no rio Amazonas. Foram realizadas coletas mensais durante o período de novembro
de 2009 a fevereiro de 2010, utilizando-se rede de ictioplâncton do tipo cônica de malha 350
µm com fluxímetro acoplado à boca e um deflator tipo trenó para estabilizá-la e conduzi-la ao
fundo, as amostras foram fixadas em formol 10%. Simultaneamente, foram coletadas
amostras de água para a obtenção da temperatura, do oxigênio dissolvido, de pH, da
condutividade elétrica e da turbidez. A abundância de ovos e larvas foi padronizada em 50m3
de água filtrada. Em laboratório, as amostras foram triadas e as larvas identificadas ao menor
nível taxonômico possível e separadas pelo grau de flexão da notocorda. Foram coletadas 180
amostras resultando na captura de 464 ovos e 165.207 larvas. Verificou-se que dentre as
variáveis ambientais analisadas o pH e a condutividade elétrica foram mais elevados no rio
Amazonas enquanto que a turbidez foi mais elevada no rio Madeira. As maiores densidades
de ovos e larvas ocorreram no mês de janeiro para o rio Amazonas e o rio Madeira e, no mês
de fevereiro para o rio Amazonas à jusante. Foram encontradas larvas de dezesseis famílias,
as famílias mais abundantes foram Hemiodontidae (44,2%) para o rio Amazonas, Characidae
(34,2%) para o rio Madeira e Curimatidae (29,7%) para o rio Amazonas à jusante. Durante o
período de estudos indivíduos de todos os estágios estiveram presentes, contudo os estágios
de pré-flexão e larval vitelino apresentaram valores mais elevados. A composição taxonômica
foi semelhante entre os locais estudados. Para o rio Amazonas e rio Madeira a similaridade foi
menor (0,635) do que entre o rio Madeira e o rio Amazonas à jusante (0,755). O rio Madeira,
maior tributário do rio Amazonas, é utilizado como sítio migratório e reprodutivo de várias
espécies de peixes da região amazônica, sendo importante a manutenção da integridade deste
para a preservação da diversidade e incremento pesqueiro.

Palavras-chave: rio Madeira, ictioplâncton, distribuição, composição e diversidade.
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ABSTRACT

The loss of diversity is one of the main damage to the environment caused by the construction
of the reservoirs and it is related to the disappearance of terrestrial habitats by flooding, and
the changes produced in the aquatic habitat. These changes reflect, above all, in the
availability of food and in the reproduction of the fish species, leading to a remarkable
structural change on aquatic communities in relation to the originals. This study aimed to
estimate the richness and characterize the composition of the ichthyoplankton on the Madeira
River and the Amazonas River. Monthly collections were conducted from November 2009 to
February 2010, it is using net of ichthyoplankton of the conical type of mesh 350 µm with
fluxgate connected to the mouth and a deflator type sled to stabilize it and lad it to the bottom,
the samples were preserved in formol 10%. Simultaneously, water samples were collected for
the obtaining of the temperature, dissolved oxygen, pH, electric conductivity and turbidity.
The abundance of fish eggs and larvae was standardized for 50m3. In the laboratory samples
were screened and larvae identified to lowest possible taxonomic level and separated but the
degree of flexion of notochord. There were collected 180 samples resulting in the capture of
464 eggs and 165.207 larvae. It was found that among the environmental variables analyzed
the pH and electric conductivity were highest in the river Amazonas while the turbidity was
highest in the river Madeira. The largest densities of eggs and larvae happened in the month
of January for the rivers Amazonas and Madeira and, in the month of February for the river
Amazonas downstream. Larvae were found of sixteen families, most abundant families were
Hemiodontidae (44,2%) for the river Amazonas, Characidae (34,2%) for the river Madeira
and Curimatidae (29,7%) for the river Amazonas downstream. During the period of studies
individuals of all the stages were present, but the stages of preflexion and yolk-larval showed
values highest. The taxonomic composition was similar among the sites studied. For the river
Amazonas and river Madeira similarity was lower (0,635) than between the river Madeira and
river Amazonas downstream (0,755). The river Madeira, largest tributary of the river
Amazonas, is used as reproduction site by several fish species of the Amazonica region, thus
the maintenance of their integrity is important for the preservation of diversity and
enhancement of fishery.

Key words: river Madeira, ichthyoplankton, distribution, composition and diversity.
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1- INTRODUÇÃO
O conhecimento da ecologia do ictioplâncton é importante na determinação de locais
de desova e de crescimento das formas jovens, além de fornecer indicações sobre o período
de reprodução (Nascimento e Araújo-Lima, 2000; Nakatani et al., 2001). A composição do
ictioplâncton é um reflexo da atividade reprodutiva dos peixes em um determinado rio ou em
sua bacia de drenagem e, esta atividade dá aos ambientes de reprodução um “status” especial
porque eles representam áreas de equilíbrio ecológico, onde estão atuando vários fatores que
propiciam o sucesso das proles no sentido de sua sobrevivência (Vazzoler, 1996).
A maioria das espécies de peixes de água doce apresenta uma periodicidade sazonal
na reprodução, relacionada às condições favoráveis que maximizam a fecundação e o
desenvolvimento de sua prole (Agostinho et al., 2004). Contudo, o período e a amplitude em
que ocorre a reprodução da comunidade íctiica variam entre as diferentes bacias
hidrográficas, pois estes são afetados pelas variáveis ambientais localmente (Humphries et
al., 1999; Winemiller, 2004). Na bacia amazônica o período de enchente dos rios é
fundamental para a atividade reprodutiva de muitas espécies de peixes, principalmente de
Characiformes e Siluriformes sendo que Perciformes e Clupeiformes também reproduzem
em outros períodos hidrológicos (Araujo-Lima & Oliveira, 1998).
O importante é que os peixes se reproduzem em períodos do ano e locais onde suas
larvas estejam aptas a usufruírem dos recursos do meio ambiente após a utilização de suas
reservas endógenas contidas no vitelo. Daí a importância das larvas colonizarem locais onde
existam recursos alimentares suficientes e adequados ao seu consumo (Leite, 2000).
Buscando entender os peixes amazônicos em suas estratégias reprodutivas, Goulding
(1980) observou que os peixes da bacia amazônica apresentam pelo menos dois tipos
distintos de migrações, e estas migrações são diretamente relacionadas com as características
hidroquímicas dos rios que permitem aos juvenis se desenvolverem em regiões mais
produtivas. No caso, os rios com as características hidroquímicas mais favoráveis ao
desenvolvimento das larvas na Amazônia são aqueles denominados rios de águas brancas
(Sioli, 1984).
Com o intuito de verificar a importância dos corpos de água da bacia amazônica para
a reprodução dos peixes locais, Lima (2002) testou e confirmou a hipótese de Goulding
(1980) de que os rios de águas brancas são os mais importantes como locais de reprodução.
A escolha por rios mais ricos em nutrientes para procederem à desova, está intrinsecamente
relacionada com a capacidade destes rios em sustentar uma grande biomassa de vegetais
1

onde se desenvolvem invertebrados, principalmente em suas áreas de inundação mais
próximas ao canal do rio, onde seus jovens se alimentam para posterior dispersão (Leite,
2004; Leite e Araújo-Lima, 2000, 2002).

Os estudos efetuados com o ictioplâncton em ambientes aquáticos continentais ainda
são escassos, destacando-se no Brasil os trabalhos de Araújo-Lima (1984), Petry (1989),
Nascimento e Araújo-Lima (1993), Oliveira (2000, 2003) e Leite (2000), Leite et al. (2007)
para a Amazônia Central; Severi (1997), Nascimento e Nakatani (2005) para o Pantanal; e
Nakatani et al. (1994, 1997), Baumgartner et al. (1997, 2003) e Bialetzki et al. (1998, 1999 e
2002) Nascimento e Nakatani (2006) para a região do alto rio Paraná. Estes últimos foram
desenvolvidos em áreas de reservatórios que possuem características bem diferenciadas
daquelas a serem praticadas no rio Madeira.
O presente estudo apresenta uma investigação sobre a composição, distribuição e
abundância de ovos e larvas de peixes no rio Madeira e no rio Amazonas em regiões situadas
a montante e a jusante da foz do rio Madeira. Considera-se essa área como de influência
indireta das Hidrelétricas instaladas no rio Madeira em sua região de corredeiras.

2- OBJETIVOS:

2.1 - Objetivo Geral:

Descrever e estimar a contribuição ictioplanctônica dos rios Madeira e Amazonas
através do aporte de ovos e larvas de peixes, visando caracterizar a importância deste
tributário na formação dos futuros estoques pesqueiros da região amazônica.

2.2 - Objetivos Específicos:

1. Descrever a composição taxonômica das larvas de peixes nos rios Madeira e
Amazonas na área de confluência dos dois rios;
2. Estimar a abundância de ovos e larvas de peixes entre os rios Madeira e
Amazonas em um período de enchente de novembro/2009 a fevereiro/2010;
3. Verificar a distribuição espacial dos ovos e larvas de peixes entre os locais de
coleta.
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3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1- Área de Estudo
O rio Madeira é o último grande tributário da margem direita do rio Amazonas, no
estado do Amazonas. O vale do Madeira engloba aproximadamente 1,4 milhões de Km2,
cobrindo cerca de 20% da bacia amazônica. Seus formadores encontram-se em território
boliviano e peruano, com nascentes distando até 3.300 km da sua desembocadura no rio
Amazonas, no Brasil, sendo responsável por 15% de toda descarga do rio Amazonas no
Atlântico (Goulding et al., 2003).
Ao longo de sua estrutura relativamente linear, o rio Madeira comporta subunidades
diferenciadas (Souza Filho et. al., 1999). À montante da cachoeira do Teotônio, este rio
apresenta-se mais túrbido, com um canal fortemente encaixado, afluentes com planície
alagável estreita e dinâmica sazonal típica de igarapés. Os afluentes da margem direita
drenam um embasamento cristalino, enquanto que os afluentes da margem esquerda drenam
terrenos terciários. A jusante da cachoeira de Santo Antônio, o rio apresenta áreas típicas de
planície de inundação, tornando-se mais largo e menos encaixado, assemelhando-se, em
parte, a áreas de planícies inundáveis da Amazônia Central. (Sioli, 1984; Souza-Filho et al.,
1999).
O rio Madeira é o único afluente do Amazonas cujos tributários drenam todos os três
principais tipos de áreas de drenagem para a bacia amazônica, que corresponde aos flancos
Andinos, o maciço brasileiro desnudado e antigo, e as terras baixas do terciário cobertas por
florestas. Mas é a primeira destas três áreas que controla a hidroquímica do Madeira
(Goulding, 1979).
A captação de água da bacia do rio Madeira pode ser considerada atípica em relação
às demais bacias hidrográficas da Amazônia. Seus afluentes são de pequena importância
quanto à descarga hídrica, estando o regime de cheia e vazante relacionado com o clima da
região andina do leste da Bolívia. O seu regime hidrológico é caracterizado por um período
de águas baixas, de julho a outubro, e um período de águas altas, de fevereiro a maio. As
vazões mínimas do ano ocorrem com maior freqüência em setembro, enquanto que as
máximas verificam-se nos meses de março e abril (Bernardi et al.,2009).
A área de estudo (Figura 1) encontra-se situada na região inferior do rio Madeira bem
nas proximidades de sua confluência com o rio Amazonas. Foram determinados três locais
3

de coleta, sendo um localizado no rio Madeira e dois localizados no rio Amazonas (o
primeiro à montante e o segundo a jusante da confluência com o rio Madeira). Estes locais
foram denominados de Amazonas (03º27’51,7’’S, 058º95’31,8’’W); rio Madeira
(03º44’25,4’’S, 058º 79’56,4’’W) e, Amazonas jusante (03º38’13,8’’S, 058º 63’64,1’’W).

Fonte: google.maps.com/2009.

Figura 1: Mapa com os locais de coleta nos rios: Amazonas (AM), Madeira (FM) e
Amazonas jusante (MAM).
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3.2- Amostragem:
A amostragem foi realizada no período de enchente do ciclo hidrológico (2009-2010)
na Amazônia Central. Iniciou-se em Novembro de 2009 e se estendeu até Fevereiro de 2010.
Cada um dos locais de coleta foi subdividido horizontalmente em três pontos de
coleta (margem direita, centro da calha e margem esquerda). As coletas foram realizadas no
período diurno, durante cinco dias consecutivos em cada mês, entre os meses de
Novembro/2009 e Fevereiro/2010.
Os ovos e larvas de peixes foram coletados com rede de ictioplâncton do tipo cônica
com 350 μm de malha,
Ø 0,3 m e 2 m de comprimento equipada com um fluxímetro
mecânico da marca General Oceanics na sua extremidade anterior e um copo coletor na outra
extremidade. A rede foi estabilizada por um deflator metálico pesando cerca de 20 kg, e
armada na lateral da canoa e foram realizados arrastos verticais da coluna d’água até uma
profundidade aproximada de 6 m. Para reduzir a fuga das larvas da rede, a canoa foi mantida
contra a correnteza a uma velocidade de ± 1m.s-1 durante 12 minutos por arrasto.
O material coletado foi acondicionado em garrafas plásticas devidamente
identificadas e, fixado em uma solução de formalina a 10%. Para cada local de coleta o perfil
topográfico do rio foi caracterizado através de um ecobatímetro e, os parâmetros físicoquímicos da água foram medidos com aparelho multiparamétrico da marca Hanna
Instruments e a turbidez com um turbidímetro da mesma marca.
Os dados do local, como: coordenadas geográficas, data, hora, fluxímetro (inicial e
final), oxigênio dissolvido na água (mg/L); condutividade (µS); temperatura (ºC), turbidez
através do turbidímetro (NTU) e pH foram registrados em planilha.

3.3- Processamento das Amostras:
No Laboratório de Ecologia de Peixes II (Ictioplâncton), da Coordenação de
Pesquisas em Biologia Aquática do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, as
amostras foram triadas manualmente com o auxílio de um estéreo-microscópio (10 x) e
depois transferidas para frascos pequenos com tampa em solução de formalina 4%
tamponada com CaCO3, devidamente etiquetados com o código do ponto, data e local de
coleta.
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Os ovos foram separados das larvas e quantificados. Não foi possível identificar os
ovos, pois existe uma grande complexidade para a identificação dos ovos mesmo em nível
de ordem tornando-se inviável esta tentativa neste momento.
As larvas foram quantificadas e analisadas detalhadamente, identificadas ao nível de
família, de gênero e, em alguns casos, até espécie, mediante a comparação de características
básicas de cada larva como padrões de pigmentação, características morfométricas e
merísticas, com seqüências de desenvolvimento de espécies do mesmo gênero, desenhos das
séries de desenvolvimento morfológico e comparação com espécies já identificadas por
especialistas (Araújo-Lima, 1984, 1985, Araújo-Lima & Donald, 1988; Nascimento e
Araújo-Lima, 1993; Nakatani et al., 2001, Leite et al. 2007). Em alguns casos não foi
possível identificar a espécie ou separar espécies pertencentes a um mesmo gênero. Em
função dessas dificuldades, foi adotado o táxon família para padronizar as análises desse
estudo.
As larvas foram divididas em quatro estágios, obedecendo a sequência de
desenvolvimento da nadadeira caudal e seus elementos de suporte, segundo Ahlstrom et al.,
(1976) modificado por Nakatani et al. (2001): 1) larval vitelino – estágio compreendido entre
a eclosão e o início da alimentação exógena (olho completo ou parcialmente pigmentado,
abertura do ânus e da boca); 2) pré-flexão – estágio que se estende desde o início da
alimentação exógena até o início da flexão da notocorda com o aparecimento dos elementos
de suporte da nadadeira caudal; 3) flexão – estágio que se caracteriza pelo início da flexão da
notocorda, com o aparecimento dos elementos de suporte da nadadeira caudal, até a
completa flexão da mesma, aparecimento do botão da nadadeira pélvica e início de
segmentação dos raios das nadadeiras dorsal e anal; 4) pós-flexão – estágio que se
caracteriza pela completa flexão da notocorda, segmentação dos raios das nadadeiras dorsal
e anal, até a completa formação dos raios da nadadeira peitoral, absorção da nadadeira
embrionária e o aparecimento de escamas.
Os ovos e larvas foram separados de acordo com os locais de coleta e os pontos de
proveniência (margens ou centro). Após esta avaliação, os dados foram lançados em uma
planilha Excel para estimativa da densidade de ictioplâncton e depois analisados.
Para estimar a densidade de ictioplâncton foi necessário o valor do volume de água
filtrado, obtido a partir da área da boca da rede e do fluxo da água medido pelo fluxímetro.
Isso foi feito através da fórmula (Nakatani et al. 2001):
V= a.n.c
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Onde:
V =volume de água filtrada (m3);
a = área da boca da rede (m2);
n = número de rotações do fluxímetro;
c = fator de calibração do fluxímetro.
A partir do volume de água filtrado, calculou-se a densidade de ovos e larvas de cada
gênero por 50 metros cúbicos de água filtrada (número de larvas/50m3, baseado no trabalho
de Tanaka (1973) e modificado por Nakatani et al. (2001). Usando-se a seguinte expressão:
Y=(x/V).50
Onde:
Y = número de ictioplâncton por 50m3;
x = número de ictioplâncton coletado;
V =volume de água filtrada (m3).

3.4- Análise dos Dados:
Para caracterizar a estrutura da comunidade das larvas nos três locais amostrados,
foram empregadas medidas de diversidade representadas pelos índices de diversidade de
Shannon-Weaver e equitabilidade de Pileou (J), utilizando-se o programa estatístico PAST
version 1.98 (Paleontolocial Statistics software package for education and data analisis). .
Segundo Begon et al.,(2007),esse índice é calculado obtendo-se, para cada espécie, a
proporção total de indivíduos em relação ao total da amostra. Para a equitabilidade, os
valores variaram entre 0 e 1, sendo que para valores superiores a 0,5, foi considerado que os
indivíduos estavam bem distribuídos na comunidade.
A similaridade entre locais foi analisada através do índice de similaridade de Jaccard,
utilizando-se o programa estatístico PAST version 1.98 (Paleontolocial Statistics software
package for education and data analisis).
Foram realizados os cálculos de freqüência de ocorrência para os taxa encontrados
nos três locais amostrados, e comparados em relação aos locais e meses do ano. Foi
analisada a normalidade e homocedasticidade dos dados relativos às abundâncias de ovos e
larvas, e verificadas as diferenças entre meses, locais, aplicando-se o teste de contraste de
médias e análise de variância, segundo as recomendações de Zar (1996).
Foi empregado o teste paramétrico ANOVA one-way, para verificar diferenças
significativas entre as concentrações de ovos e larvas nos rios Madeira e Amazonas. Para
7

verificar as diferenças significativas entre os pontos de coleta (centro e margens do rio) e
meses (novembro 2009 a fevereiro 2010) foi utilizada ANOVA fatorial, adotando um índice
de significância de 95%. O teste foi aplicado utilizando-se programas estatísticos de software
livre.

4 - RESULTADOS
4.1 – Distribuição do Ictioplâncton por local, por mês e por ponto de coleta
Durante o período de estudo foram coletadas 180 amostras, todas apresentaram ovos
e/ou larvas. Nestas amostras, foram capturadas 165.207 larvas e 464 ovos, com a seguinte
distribuição: 126.651 larvas e 168 ovos para o rio Amazonas; 13.494 larvas e 213 ovos para
o rio Madeira; 25.062 larvas e 83 ovos para o rio Amazonas jusante.
4.1.1. Caracterização ambiental
Dos cinco parâmetros físico-químicos avaliados dois (O2 e temperatura) não
apresentaram diferença entre os rios Madeira e Amazonas, com oxigênio variando entre 5,9
e 7,4 mg/L e temperatura variando entre 28 e 31oC . O pH apresentou seus maiores valores
no rio Amazonas, com diferenças significativas entre os locais amostrados (ANOVA:
F=3,3907; p<0,05; Figura 2A). A condutividade apresentou-se mais elevada no rio
Amazonas, (ANOVA F=33, 171; p < 0,05; Figura 2B) e a turbidez foi maior no rio Madeira
(ANOVA F=116,60; p<0,05; Figura 2C).
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Figura 2: Variação dos parâmetros ambientais em relação aos rios. (A) Valores de pH
obtidos nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas jusante; (B) Valores de Condutividade
obtidos nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas jusante e (C) Valores de Turbidez obtidos
nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas jusante ( O = média; barras = intervalo de
confiança).
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4.1.2. Abundância de Ovos
Foram coletados 464 ovos nos quatro meses de amostragens, representando 0,28% do
ictioplâncton total coletado nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas jusante. A densidade
de ovos variou mensalmente nos locais de coleta. No rio Amazonas a menor densidade foi
observada no mês de dezembro com 11,52 ovos/50m3 e a maior ocorreu no mês janeiro com
629,74 ovos/50m3. No rio Madeira, a menor densidade ocorreu no mês de novembro com
4,92 ovos/50m3 e a maior foi observada no mês de janeiro com 246,49 ovos/50m3. No rio
Amazonas jusante, a menor densidade ocorreu no mês de novembro com 1,55 ovos/50m3 e a
maior foi observada no mês de fevereiro com 441,58 ovos/50m3 (Figura 3).
Foi verificada distribuição uniforme dos ovos no canal dos rios quando se comparou
margem esquerda, centro e margem direita (ANOVA F= 0,7967; p > 0,05). Não houve
diferença na sua abundância entre os meses de coleta nos três locais amostrados (ANOVA
F= 2,2898; p > 0,05). Nestes, a maior abundância foi registrada no mês de janeiro para os
rios Amazonas e Madeira e fevereiro para o rio Amazonas jusante (Figura 3).
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Figura 3: Densidade média de ovos de peixes nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas
jusante no período de novembro2009 a fevereiro 2010.
4.1.3. Abundância de Larvas
Foram capturadas 165.207 larvas distribuídas nos quatro meses de amostragem,
representando 99,72% do ictioplâncton total coletado nos rios Amazonas, Madeira e
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Amazonas jusante. A densidade de larvas totais variou mensalmente em cada rio e entre os
rios. No rio Amazonas a densidade total de larvas variou de 19.208,89 a 237.038,16
larvas/50m3, no rio Madeira, de 1.803,53 a 10.968,18 larvas/50m3 e no rio Amazonas jusante
variou de 6.362,99 a 48.778,55 larvas/50m3, sendo que as maiores densidades de larvas
foram registradas no rio Amazonas (Figura 4). Comprovou-se que a distribuição de larvas
não foi homogênea e variou em relação aos locais de coleta ( ANOVA F= 6,2134; p < 0,05).
Foi registrada a ocorrência de larvas em todos os meses amostrados, com uma maior
abundância no mês de janeiro para o rio Amazonas (ANOVA F= 5,8349; p < 0,05) e para o
rio Madeira (ANOVA F= 2,3753; p > 0,05) e, no mês de fevereiro para o rio Amazonas
jusante (ANOVA F= 1,3335; p > 0,05), sendo as menores abundâncias verificadas nos meses
de fevereiro para o rio Amazonas e novembro para os rios Madeira e Amazonas jusante
(Figura 5). Apesar da elevada abundância de larvas encontradas em janeiro nos rio
Amazonas e Madeira e fevereiro no rio Amazonas jusante como mostra a Figura 5, não foi
registrada diferença significativa entre os meses e os locais amostrados, pois em ambos
observou-se este mesmo comportamento (ANOVA F= 1,8449; p > 0,05).
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Figura 4: Densidade de larvas totais de peixe nos locais de coleta (rios Amazonas, Madeira e
Amazonas jusante). (□ =média; barras = intervalo de confiança).
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Figura 5: Densidade média de larvas de peixes nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas
jusante no período de novembro2009 a fevereiro 2010.
4.1.4. Abundância por Família
Entre os meses de coleta, foram encontradas larvas de desesseis famílias (Figura 6 A,
B e C). A família Heptapteridae foi exclusiva para o rio Amazonas com menos de 1% do
total de larvas, Auchenipteridae foi exclusiva para o rio Madeira também com menos de 1%
do total de larvas e, as famílias Achiridae e Belonidae foram exclusivas para o rio Amazonas
jusante. As cinco famílias mais abundantes para o rio Amazonas foram: Hemiodontidae
(44,2 %), Curimatidae (38,5%), Characidae (10,0 %), Pristigasteridae (3,0 %) e
Anostomidae (1,6 %) (Figura 6 A), para o rio Madeira foram: Characidae (34,2 %),
Hemiodontidae (22,5 %), Pimelodidae (17,8%), Curimatidae (14,9 %), e Pristigasteridae (4,0
%) (Figura 6 B) e, para o rio Amazonas jusante, as cinco famílias mais abundantes foram:
Curimatiae (29,7%), Hemiodontidae (26,1%), Characidae (22,3%), Pimelodidae (8,8 %) e
Pristigasteridae (7%) (Figura 6 C).
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Figura 6: Distribuição percentual de larvas totais em nível de família (A) no rio Amazonas,
(B) no rio Madeira e (C) no rio Amazonas jusante, entre novembro 2009 e fevereiro 2010.
4.2 – Abundância de Larvas por Estágio de Desenvolvimento
Foram encontradas larvas em todos os estágios de desenvolvimento ao longo dos
quatro

meses

amostrados.

Houve

diferença

significativa

entre

os

estágios

de

desenvolvimento em cada rio amostrado, com elevada abundância de larvas nos estágios de
pré-flexão e larval vitelino, respectivamente (ANOVA F= 15.8443; p < 0,05) (Figura 7 A, B
e C).
Nos quatro meses observou-se o mesmo padrão de dominância dos dois primeiros
estágios quando relacionados com os demais estágios de desenvolvimento (ANOVA:
F(6;95)= 13,19; P> 0,05). No rio Amazonas, as larvas em larval vitelino e pré-flexão
representaram 91,48% do total, no rio Madeira estes mesmos estágios perfizeram 75,64 % do
total de larvas amostradas e no rio Amazonas jusante estes estágios perfizeram 96,7% do
total de larvas amostrados (Figura 7 A, B e C).
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Figura 7: Distribuição porcentual da densidade total de larvas entre os quatro estágios de
desenvolvimento (A) no rio Amazonas, (B) no rio Madeira e (C) no rio Amazonas jusante,
entre novembro 2009 e fevereiro 2010.

4.3 – Composição Taxonômica do Ictioplâncton
Das 165.207 larvas capturadas nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas jusante,
91,4% pertenciam à ordem Characiformes, 3,9% à ordem Siluriformes, 3,7% à ordem
Clupeiformes e. 0,9% à ordem Perciformes. Larvas das ordens Tetraodontiformes,
Beloniformes, Pleuronectiformes e Gymnotiformes compreenderam 0,05% do total. Dentre
as famílias identificadas, as que apresentaram maior número de táxon foram os Pimelodidae
(19 taxa), e os Characidae (10 taxa). As demais famílias apresentaram entre um a cinco taxa
(Tabela 1).
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Tabela 1: Composição taxonômica e densidade média (indivíduos/50m3) das larvas de peixes
coletadas no período entre novembro 2009 e fevereiro 2010 nos rios Madeira e Amazonas.
AMAZONAS
Grupos Taxonômicos

MD

C

MADEIRA
ME

MD

C

AMAZONAS JUSANTE
ME

MD

C

ME

F. O.
(%)

BELONIFORMES
** Belonidae

33,02

*CHARACIFORMES

215,95

2336,08

**Anostomidae

966,15

93,17

937,65

241,99 493,23

612,95

408,75 6566,08 192,37 26,94

1374,41 210,23 184,37

568,20

760,61 3078,18

28,73

23,20

19,90

Rhytiodus microlepsis
Rhytiodus sp.

2,47

1,17

159,10

Schizodon fasciatus

58,67

108,42

10,89

1,71

9,91

1,87

6,00

**Characidae

206,14

37,12

350,43

72,84

224,59

90,49

260,72

2,53

2,72

7,88

1,89

5,17

3,14

31,29

Brycon sp.

1,37

Colossoma macropomum

3,59

Mylossoma aureum

42,35

Mylossoma duriventre

12,17

Mylossoma sp.

175,19

12,43

38,06
1,69

0,26
93,05

16,45
0,86

1,23

0,69

0,87

5,43

1,47

0,46

63,80

72,46

3,09

16,37

0,21
0,38

9,40

7,34

10,50

26,98

36,67

4,92

2,32

0,32

3,16

3,04

11,32

16,77

23,12

3,04

1,07

0,33

247,12

51,76

46,28

107,43

113,67

346,21

8,40

3,18

Piaractus brachypomus

8,84

6,89

6,27

34,97

Salminus sp.

6,83

319,08

Triportheus angulatus
Triportheus auritus

0,66
0,56

0,84
0,72

0,05

0,87

0,93

1,68

1,62

0,61

0,02

Triportheus spp.

132,59

262,84

123,02

25,92

28,72

25,08

35,06

76,69

7,79

1,61

**Curimatidae
Potamorhina
altamazônica

448,51

16,57

247,36

42,56

40,81

54,21

639,35

56,37

39,98

3,56

3,15

2,52

8,69

2,12

3,50

26,22

0,70

3,96

1,99

0,12

1,21

2,25

0,03

32,86

24,63

45,83

99,23

155,38

25,84

14,00

0,61

9,62

0,085

Potamorhina latior
Potamorhina sp.

2,17

2,61

1066,38 2443,94 2346,05

Psectrogaster amazônica
Psectrogaster rutilóides
Psectrogaster sp.
**Cynodontidae

6,52
2,17

0,72

380,91

663,70

0,020
808,86

1,89

Cynodon gibbus
Rhaphiodon vulpinus

3,82

**Hemiodontidae

92,18

Anodus elongatus

868,31

Anodus spp.

853,27

Hemiodus microlepsis

37,75

Hemiodus spp.

36,69

**Prochilodontidae
Prochilodus nigricans

2,60

10,40
94,01

18,54

225,08

23,33

22,06

3,88

5,08

3,34

4,24

16,45

2,06

2,85

1,84

3,20

2,69

0,80

16,37

102,90 140,59

87,83

3,14

10,93

180,76

1,98

10,42

11,40

6,73

8,025

26,43

25,20

6,91

3,23

29,08

342,13

136,43

55,94

101,43

17,93

1,58

120,71

136,19

1,47

22,55

35,40

64,05

30,31

6,22

0,90

2,08

15,13

5,21

6,52

8,28

10,47

17,31

14,25

3,88

4,17

0,10

1,11

12,41

*GYMNOTIFORMES

6,10

8,33

1,54
0,18

0,81

1,04
13,65

4,68
0,057
0,301

30,17

Semaprochilodus insignis
Semaprochilodus sp.

10,33

0,61
1,69

25,06

2,25

0,23
0,06

2,26

4,32

1,81

2,26

1,73

0,12
0,14

CLUPEIFORMES
Pristigasteridae
Pellona sp.

302,82

74,64

28,65

13,93

11,05

15,64

91,62

132,02

3,18

1,51
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Continuação da Tabela 1:
AMAZONAS
Grupos Taxonômicos

MADEIRA

AMAZONAS JUSANTE

F. O.
(%)

MD

C

ME

MD

C

ME

MD

C

ME

**Sciaenidae

67,56

0,51

54,38

6,22

2,41

18,90

29,03

763,18

0,69

2,12

Plagioscion spp.

36,74

107,90

19,11

6,59

5,21

7,69

3,79

52,61

1,88

0,54

PERCIFORMES

Plagioscion squamosissimus

2,79

0,09

0,46

0,01

PLEURONECTIFORMES
**Achiridae
*SILURIFORMES

49,79

30,64

254,38

**Auchenipteridae

25,19

72,90

1,98

Tatia spp.
1,48

Cetopsis spp.

2,29

** Heptapteridae

0,95

**Pimelodidae

21,75

Aguarumichthys sp.

0,80

1,72

4,78

0,90

13,87

5,08

97,88

398,94

29,65

4,49
1,79

**Cetopsidae

56,77

0,18

15,36

0,41
0,58

5,17

13,23

2,28

4,99

0,042
0,93

1,44

0,11
0,02

1300,75

40,29

60,23

129,87

133,14

135,09

18,41

9,99

4,15
0,01

Bathypotamichthys spp.

3,14

Brachyplatystoma capapretum

1,21

0,03

5,08

0,29

Brachyplatystoma juruensis

3,29

0,27

Brachyplatystoma platynemum

2,20

0,18

Brachyplatystoma spp.

8,45

Brachyplatystoma vaillantii

1,80

7,83

14,54

13,65

14,71

7,52

1,90

3,77

6,09

9,47
7,17

22,43

25,13

8,14

6,85

14,56
4,49

Calophysus macropterus

3,59

0,72

Hypophthalmus spp.

15,08

9,48

Megalonema sp.

1,10

Pimelodus altissimus

4,00

Pimelodus spp.

14,72

3,96

27,24

23,64

8,96

10,66

0,23

3,03

1,89

0,10

8,18

10,15

12,37

7,31

379,04

0,17
0,25
1,93

8,65

5,51

40,20

3,30

2,85

Pseudoplatystoma fasciatum
4,44

Sorubim lima

1,67

4,73

Sorubim spp.

16,48

172,49
2,33

64,88

19,32

Pseudoplatystoma tigrinum

1,42

0,32
0,03

1,26

8,19

**Trichomycteridae

8,65

0,85

Sorubimichthys planiceps

21,52

0,06

Pinirampus pirinampu
Pseudoplatystoma spp.

8,08

0,07

10,97

22,10

46,34

4,82

12,70

43,09

9,63

13,95

37,96

17,21

1,53

25,85

41,19

34,48

83,43

45,31

179,07

15,75

2,26

4,27

7,17

10,22

26,72

18,94

15,82

28,16

25,57

14,61

4,42

4,54

3,33

4,82

0,42
1,34
0,24

4,23

1,35

1,84

0,18

1,16

4,07

0,34

1,34

2,68

0,10

TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae
Colomesus asellus

9,15

2,60

* Identificadas somente em nível de ordem, ** identificadas somente em nível de família
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Foram estimados para cada local amostrado, a riqueza, abundância, dominância,
diversidade e equitabilidade, utilizando-se os dados totais obtidos no período de
novembro/2009 a fevereiro/2010 (Tabela 2).
Com base nestes resultados, foi constatado que o rio Madeira apresenta a maior
riqueza, a maior diversidade (H’) e equitabilidade (J), o que permite salientar que este local
apresenta a maior uniformidade na distribuição das espécies. A equitabilidade encontrada no
rio Madeira demonstra que sua maior diversidade em relação aos outros locais é explicada e
corresponde a 68% da diversidade.

Tabela 2: Riqueza, Abundância, Índices de Dominância, Diversidade de Shannon-Weaver e
Equitabilidade dos locais de coleta.

Rio
Amazonas
Madeira
Amazonas
jusante

Riqueza Abundância Dominância
40
46

124.538
12.018

0,28
0,10

Diversidade
Shannon
1,63
2,62

40

22.491

0,14

2,34

Equitabilidade
J
0,44
0,68
0,63

A análise de similaridade qualitativa (Jaccard) referente ao período de amostragens
teve a finalidade de detectar as possíveis relações entre os diferentes locais amostrados
(Tabela 3). Esta análise foi utilizada com o intuito de evidenciar a semelhança entre os locais
segundo a presença ou ausência de espécies.
Os maiores valores de similaridade em torno de 0,80 foram registrados entre os rios
Amazonas e Amazonas jusante, seguidos pelos rios Madeira e Amazonas jusante em torno
de 0,76 de similaridade. Os rios Amazonas e Madeira mostraram os menores valores de
similaridade qualitativa, em torno de 0,64.
Tabela 3: Matriz de similaridade ictioplanctônica (Jaccard) entre os locais de coleta.

Amazonas
Madeira
Amazonas jusante

Amazonas
1
0,635
0,795

Madeira

Amazonas Jusante

1
0,755

1
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5 – DISCUSSÃO

Durante os quatro meses estudados, os resultados revelaram elevada abundância de
ictioplâncton nos locais amostrados. O rio Amazonas apresentou a maior abundância de
ictioplâncton, representando 90,25 % do total amostrado, em contrapartida, o rio Madeira
representou apenas 9,75% do total amostrado. Chama-se a atenção ao fato de que justamente
de janeiro a fevereiro o rio Amazonas estava aumentando seu nível de forma contínua
influenciando também no aumento do nível do rio Madeira assegurando às espécies locais a
possibilidade de surgimento de áreas de dispersão para os seus juvenis. O comportamento de
maior atividade reprodutiva na época de enchente nos rios da Amazônia Central é bem
documentado e os melhores exemplos deste comportamento podem ser observados nos
trabalhos efetuados com algumas espécies migradoras (Ribeiro, 1983; Vazzoler, 1996;
Lowe-McConnell, 1999).
Em outras regiões tropicais também ocorre a sincronização entre as mudanças
sazonais e a reprodução dos peixes de formas a garantir condições favoráveis para o
desenvolvimento de ovos e larvas de peixes (Baumgartner et al., 1997; Nakatani et al., 1997;
Severi, 1997).
Quando o nível dos rios da Amazônia sobe sem interrupções bruscas, denominadas
localmente como “repiquete” os peixes migradores de pequeno a médio porte entram em
atividade reprodutiva. Uma sequência de eventos acontece com a subida do nível das águas
dos rios dentre elas o aumento na oferta de alimentos para as larvas e juvenis iniciais dos
peixes (Junk, 1983). Ao consumir as reservas vitelínicas, as larvas necessitam estar em
ambientes onde possam encontrar refúgio e alimentos em quantidade e de qualidade
suficientes à sua manutenção (Leite, 2000; 2002). A qualidade das presas assume uma
importância fundamental tendo em vista que as larvas e juvenis já apresentam padrões de
seletividade alimentar (Silva, 2004).
Dessa forma, as espécies de peixes locais onde existe um regime hidrológico bem
definido, com pequenas alterações de ano para ano no sentido de atraso ou avanço da subida
ou descida do nível das águas, desenvolveram essa estratégia de reproduzir nos primeiros
meses de subida do nível das águas e os Characiformes de médio a grande porte e
Siluriformes de pequeno porte (Araujo-Lima e Oliveira, 1998) elegeram esta época do ano
para a sua reprodução mais em função da sobrevivência de suas larvas.
Observando os nossos resultados, verifica-se que tanto no rio Madeira quanto no rio
Amazonas, a abundância de ovos e larvas de peixes aumentou em janeiro/2010, justamente
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quando o nível das águas ultrapassou o limite de 20 metros, nível considerado por
Bittencourt e Amadio (2007) como marco do início de enchente.
Com relação aos parâmetros físico-químicos, a condutividade elétrica é aquela que
mais se relacionou positivamente com a quantidade de larvas. Por outro lado, essa variável
representa a concentração de nutrientes nos ambientes aquáticos e, sendo as várzeas áreas de
deposição destes nutrientes é justamente nestes ambientes onde existe a maior oferta de
alimento e abrigo (Junk, 1973). A vegetação exuberante que cresce nas áreas de várzea,
principalmente as herbáceas aquáticas, serve de suporte a uma microflora e microfauna
amplamente consumida pelas larvas de peixes (Leite 2000, 2002; Silva, 2004).
Entende-se que essas condições altamente favoráveis aos juvenis impulsionam os
adultos a reproduzirem em sincronia com a subida do nível das águas pelas facilidades
oferecidas aos seus jovens e coincidentemente, no rio Amazonas foi observada alta
condutividade elétrica na água em comparação aquela observada no rio Madeira podendo
esse parâmetro ser muito importante como indicador da época e local de reprodução dos
peixes. Entretanto, embora os locais amostrados representem áreas muito próximas
geograficamente, o rio Madeira apresentou uma turbidez elevadíssima quando comparada
com a turbidez do rio Amazonas. A turbidez do rio Madeira é conseqüência da grande carga
de sólidos em suspensão transportada por este rio para o rio Amazonas, na ordem de bilhões
de toneladas por ano (Bernardi et al.,2008).
No rio Amazonas Hemiodontideos e Curimatideos juntos representaram mais de 82%
das larvas coletadas e os Characideos representaram menos de 10%. No rio Madeira ambas
Hemiodontideos e Curimatideos juntos representaram menos de 37% do total enquanto nesse
rio os Characideos representaram 34%. Em termos gerais a turbidez influenciou
negativamente na abundância de Hemiodontidesos e Curimatideos no rio Madeira. É bem
provável que este fator exerça algum tipo de inibição sobre os Curimatideos e os
Hemiodontideos e favoreça aos Characideos, que foram os mais abundantes no rio Madeira.
Por outro lado, a turbidez parece não afetar a abundância de larvas como as de
Siluriformes, principalmente aquelas da família Pimelodidae que foram abundantes no rio
Madeira.
Um aspecto que deve ser levado em consideração é a capacidade de percepção das
presas pela maioria das larvas de Siluriformes. Já nesta fase, a localização de suas presas se
dá pelos barbilhões que são bem desenvolvidos e servem como acessórios na atividade
alimentar. Daí surge uma explicação plausível de larvas desta ordem serem abundantes no
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rio Madeira. Entretanto, esta suposição não exclui a possibilidade destas larvas também
obterem sucesso no rio Amazonas.
Quanto ao pH e Oxigênio os dois rios sempre apresentaram pH próximo a
neutralidade e grande disponibilidade de oxigênio. A maior diferença observada nos valores
de pH em ambientes amazônicos se dá entre rios com áreas de drenagem muito distintas, por
exemplo entre o rio Negro com pH em torno de 4,4 (Oliveira, 2003) enquanto que no rio
Amazonas e na maioria dos rios de água branca os valores de pH oscilam entre 6 e 8
(Esteves, 1988 apud Wanderley, 2010).
Quando se compara dois rios de água branca, como é o caso do rio Madeira e o rio
Amazonas, as diferenças neste parâmetro são muito pequenas embora no rio Amazonas o pH
atribua uma maior alcalinidade à água no período estudado do que no rio Madeira onde
também o pH foi superior a 7. O que se pôde observar é que a abundância das larvas
aumentou nos dois rios quando os valores de pH oscilaram entre 7,25 e 7,35 respectivamente
para o rio Madeira e o rio Amazonas.
A temperatura apresentou uma amplitude típica para a região, não havendo variação
súbita deste parâmetro nos quatro meses amostrados e nos rios Amazonas e Madeira, a qual
poderia implicar uma variação nas taxas de oxigênio na água (Vazzoler, 1996) e
conseqüentemente afetar a abundância de ovos e larvas nestes dois rios.
Os valores obtidos para o Oxigênio Dissolvido também não se mostraram
importantes no período estudado para a abundância de larvas comparando-se os dados do rio
Madeira e do rio Amazonas. As amostragens foram realizadas no canal principal desses rios
com característica de forte movimentação da água e boa oxigenação e por isso esse
parâmetro não demonstrou principal associação com a abundância larval.
A predominância de larvas de Curimatidae e Hemiodontidae no rio Amazonas faz
com que a participação das larvas das outras famílias no próprio rio pareça insignificante.
Porém, mesmo excluindo o total de indivíduos destas duas famílias do total capturado no rio
Amazonas, houve uma diferença de 9040 a mais das demais famílias nesse rio ao se
comparar o restante com todas as larvas capturadas no rio Madeira.
Estes resultados, além de caracterizarem o rio Amazonas como um grande
transportador de larvas de Hemiodontidae e Curimatidae, evidenciam a imponência do
mesmo em relação ao rio Madeira. O rio Amazonas transportou 90% de todas as larvas
capturadas nos dois rios. Estes dados podem ser explicados pela diferença no tamanho da
planície de inundação entre os estes dois rios e também pelo tamanho das bacias de captação
(Goulding, et. al., 2003).
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Enquanto o rio Amazonas capta 49% da descarga total líquida da bacia amazônica até
aquele ponto, o rio Madeira representa apenas 15% deste total no mesmo setor (Goulding, et.
al., 2003). Em relação à planície de inundação, o rio Madeira possui uma planície de
inundação pequena quando comparada com aquela do rio Amazonas (Goulding et al., 2003).
Inicialmente, tanto as larvas de Curimatideos como de Hemiodontideos são
predadoras. Assim que começam a alimentar-se na natureza, elas comem pequenos rotíferos
e pequenos invertebrados aquáticos para depois adotarem como observado em Leite (2000)
para as larvas de peixes com características semelhantes. Em todas as situações onde se
estudou a alimentação inicial de larvas na Amazônia Central, o ambiente de várzea foi
fundamental para o desenvolvimento inicial da maioria dos Characiformes migradores e
também para as larvas de alguns Siluriformes.
Chama-se a atenção para a baixa quantidade de ovos observada tanto no rio Madeira
quanto no rio Amazonas. Essa informação é importante porque indica que algumas espécies
de peixes estão reproduzindo em áreas muito próximas da região de foz do rio Madeira com
o rio Amazonas. Nossas amostragens foram efetuadas ao longo do dia e não ao anoitecer.
Petry (1989) relata que ao comparar a abundância de ovos entre o período do dia e da noite
observou maior abundância à noite. Assim, o autor indica que a abundância de ovos a noite
reflete o comportamento da maioria das espécies migradoras que elegem o período noturno
para desovar segundo informações de pescadores.
Ainda relatando a presença de ovos de peixes no ambiente, Araujo-Lima (1984)
também encontrou baixa densidade de ovos em amostras diurnas, citando como causa o
curto período de incubação dos ovos que provavelmente eclodem ao amanhecer. Embora não
se tenha uma explicação bem embasada, sugere-se que o comportamento dos peixes em
reproduzirem no período noturno esteja relacionado como uma estratégia de evitar
predadores. A elevada temperatura da água ao longo do dia também poderia explicar a
estratégia de reprodução no período noturno.
A maioria das larvas capturadas encontrava-se nos estágios larval vitelino e em préflexão. Nestas fases de desenvolvimento as larvas apresentam uma movimentação passiva
porque se mantêm na coluna d´água realizando pequenos movimentos ao serem levadas pela
correnteza rio abaixo ou em direção às margens, comportando-se mais ou menos como os
sedimentos com uma tendência a acumular-se no rio em suas áreas de deposição (Cañas,
2007). A sobrevivência das mesmas depende do sucesso em alcançarem as margens em
ambientes de várzea na presença de herbáceas aquáticas onde terão abrigo e alimentação
(Araújo-Lima & Oliveira, 1998).
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Por outro lado, também foram encontradas larvas em estágios mais avançados. Essas
larvas, em sua maioria pertenciam a Pimelodideos, Sciaenideos e Clupeídeos. Os
Characídeos em estágios mais avançados pertenciam ao gênero Brycon. Todas essas larvas
apresentam boca de tamanho avantajado em relação as demais larvas (Leite & Araujo-Lima,
2002) com maiores chances de sobreviver no canal do rio ou alimentando-se de outras larvas
ou de outros organismos disponíveis neste ambiente.
Vários autores têm considerado o canal principal de rios de planícies de inundação
como berçários para algumas espécies de peixes (Petry, 1989; Araújo-Lima e Oliveira, 1998;
Lima e Araújo-Lima, 2004). Os padrões de distribuição espacial dos estágios iniciais de
desenvolvimento dos peixes são influenciados por uma combinação de fatores bióticos,
como por exemplo, a abundância sazonal de larvas e adultos, comportamento larval e
preferências ambientais; e abióticos, como temperatura, turbidez, condutividade, dentre
outros (Norcross & Shaw, 1984 apud Santin, 2007).
O rio Madeira na região de foz com o rio Amazonas e o próprio rio Amazonas são
importantes locais para reprodução e transporte de larvas de peixes de muitas espécies
representantes de varias ordens e famílias e seguem um padrão semelhante àqueles
observados em outras áreas da Amazônia.
Os locais de coleta estudados revelaram que a composição das espécies que utilizam
estes ambientes para a reprodução é constituída por oito ordens, onde houve o domínio dos
Characiformes estando de acordo com a composição da ictiofauna da região. O domínio dos
Characiformes foi demonstrado por outros autores: Araújo-Lima e Oliveira (1998) relataram
a abundância de 39,5% no rio Solimões/Amazonas; Lima e Araújo-Lima (2004) nos rios de
águas clara, branca e negra na bacia amazônica, encontraram a abundância de 63,8%;
Baungartner (2001), na planície de inundação do alto rio Paraná encontrou 42,3% e Severi
(1997), encontrou ~ 32,25% no rio Cuiabá, na região do pantanal mato-grossense .
Oliveira e Ferreira (2008) demonstraram que o rio Negro, apesar de ser físicoquimicamente diferente dos rios de água branca da região mostrou-se como um ambiente
importante para a reprodução de um grande número de espécies de peixes com dominância
dos Clupeiformes com dominância de Engraulidae (55,39%) e dos Siluriformes com os
Pimelodidae representando 30,45%. Chama-se a atenção a esse fato porque realmente
representa um resultado diferenciado daquele obtido para os estudos efetuados em rios de
águas brancas mostrando o grau de especialização reprodutiva dos Engraulideos que são bem
menos representativos em rios de águas brancas. Nestes ambientes o Clupeiformes mais
abundantes pertencem à família Pristigasteridae.
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A diversidade ictioplanctonica encontrada nos rios Amazonas, Madeira e Amazonas
a jusante, revelou uma relativa homogeneidade. Entretanto, o rio Madeira apresentou maior
diversidade quando se comparou com o rio Amazonas. Merona (1981) apud Marciano
(2005) mencionou que a diversidade estava associada com a variedade de habitats e que
tamanho, variedade, sobreposição de nichos, estabilidade do ambiente, sucessão ou tempo
geológico, produtividade e acúmulo de biomassa são todos fatores que podem interferir na
diversidade.
O valor encontrado para o rio Amazonas não indica baixa diversidade das espécies,
mas indica que no rio Madeira há uma maior diversidade de espécies representadas pelas
larvas. O ponto situado a jusante dos dois rios reflete uma diversidade mais próxima ao rio
Madeira do que do rio Amazonas indicando a entrada de larvas de peixes do rio Madeira
para o rio Amazonas mesmo admitindo-se que a participação de larvas do rio Madeira
represente apenas 10 a 15% do total de larvas encontradas naquela região.
Os rios Madeira e Amazonas jusante apresentaram valores mais elevados de
equitabilidade, o que sugere alta uniformidade nas proporções do número de
indivíduos/número de espécies dentro da comunidade ictioplanctonica. A baixa
equitabilidade do rio Amazonas é bastante influenciada pela dominância de Hemiodontideos
e Curimatideos. A equitabilidade é diretamente proporcional à diversidade e, antagônico à
dominância (Uhl & Murphy, 1981 apud Ferreira Júnior et al.,2008).
Também foi observada maior similaridade entre as faunas dos rios Madeira e
Amazonas foi devida à maior participação das espécies de médio a grande porte,
especialmente as migradoras. Estas têm a capacidade de realizar grandes deslocamentos e
dispersar suas larvas por longas distâncias, características que permitem a sua ampla
distribuição, e conseqüentemente podem ter influenciado na maior similaridade entre as
faunas destes rios. De acordo com Kent & Coker (1992) apud Ferreira Júnior et al., 2008,
valores maiores ou igual a 0,5 indicam alta similaridade. No caso dos rios, segundo esse
conceito a similaridade analisada entre os locais de coleta pode ser considerada
relativamente alta.
Através dos resultados obtidos neste trabalho para a abundância de ovos e larvas e
composição ictioplanctonica será possível estabelecer parâmetros para futuros estudos
comparativos servindo de orientação para análises e estudos complementares, planos de
manejo ou qualquer outra iniciativa voltada para o conhecimento e a preservação do
ambiente aquático. Os levantamentos do ictioplâncton também são importantes para um
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correto diagnóstico dos impactos dos represamentos sobre a ictiofauna (Nakatani et al.,
1997).
A investigação do rio Madeira nos permitiu levantar dados através da análise e
amostragem mostrando o quanto é essencial a sua conservação considerando o contexto
geral de uma bacia hidrográfica. O rio Madeira, em toda a sua dimensão, através dos
resultados obtidos confirmou ser um importante local para a reprodução das espécies de
peixes migradores na planície de inundação do rio Amazonas, apesar de só representar cerca
de 10% do total de larvas coletas.
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