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Sinopse:

Este trabalho analisa parâmetros biológicos de três espécies de peixes da

família Anostomidae e suas variações na escala espaço-temporal. As espécies se

diferenciaram quanto ao padrão de respostas a essas variações, agrupando-se

conforme o grau de ajuste biológico ao pulso sazonal de inundação.
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Resumo

9

9  Utilizando dados provenientes de três diferentes projetos nos lagos do Rei
®  (1986, 1987 e 1988), Inácio (1990 e 1991) e Catalão (2000 e 2001) foram
^  analisados parâmetros biológicos das espécies Schizodon fasciatum (aracu
^  comum), Rhytiodus microlepis (aracu pau de negro) e Leporinus friderici (aracu

cabeça gorda) buscando observar padrões de respostas comuns destas
9  especies nos lagos de várzea da Amazônia Central, em relação á variação
9  espaço-temporal. Os parâmetros biológicos analisados foram: estrutura em
^  comprimento, proporção sexual, amplitude do período reprodutivo,
^  comprimento médio de 1» maturação sexual, relação peso-comprimento e fator
9  de condição. A denominação "aracus" utilizada na pesca comercial, inclui

espécies distintas quanto ao padrão de respostas às variações ambientais
analisadas, o que indica a necessidade de definição de estratégias
diferenciadas na elaboração de um manejo pesqueiro. De forma geral,
observou se que Schizodon fasciatum e Rhytiodus microlepis desenvolveram

9  ciclos biológicos mais ajustados ao pulso de inundação, em função de um
padrao de alimentação fortemente sazonal. Leporinus friderici apresentou um
padrao diferenciado, tipicamente generalista, de ampla distribuição geográfica
e mais ligada a rios que drenam ambientes de terra firme, com ciclo biológico

^  menos ajustado às variações do pulso de inundação. O tamanho de 1®
■O maturação sexual foi o parâmetro mais fortemente influenciado pelas variações

espaciais para as três espécies, enquanto os demais parâmetros variaram
conforme a área de vida da popuiação. A atividade pesqueira pode ter relação
com as variações encontradas nos parâmetros de Rhytiodus microlepis, que
mesmo não sendo importante comercialmente, parece reagir aos impactos da
pesca sobre as populações das outras duas espécies.
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Abstract

%  Population parameters of three anostomid species; Schizodon fasciatum,
®  Rhytiodus microlepis and Leporinus friderici from three "varzea" lakes in Central
^  Amazon: Lago do Rei (sampied during 1986, 1987 and 1988). Lago do Inácio
^  (sampied during 1990 and 1991) and Lago do Catalão (sampied during 2000
^  and 2001) were analyzed aiming to find a possible pattern regarding temporal

and spatial variation. The parameters considered were: length structure, sex-
ratio, period of reproduction, length at first sexual maturity, weight-length
relationship and condition factor. The three species considered here are

^  commonly known as "aracus', and this denomination, used in the local
%  commercial fisheries, needs to be carefully revised as it includes different
®  species that present different responses to the environmental variables
^  analyzed during this study, and as so, there is a clear need to establish distinct
^  fishing management for the three species. In general. Schizodon fasciatum and
^  Rhytiodus microiepis showed that biological events were closely related to the

flood pulse, probably due to a strong seasonal autochthonous feeding pattern
exhibited by these two species. Leporinus friderici. on the other hand. did not
present clear variation with the flood pulse and it seemed to depend more on
the disponibility of allochthonous food rather than the osciliation of the flood
itself. The length at first sexual maturity was the parameter that showed the
most strong relation to the spatial differences in the lakes whereas the others
showed variation that could tie linked to the area that the population uses.
Even though R. microiepis is not important in the local commercial fisheries. its
parameters may have varied as a result of the fishing effort upon the other two
sp6CÍ6s and th© impact producsd by this activity.

IV



m

%

®
^  Abstract
^  . IV
^  Lista de Figuras..
iwi . VII

Lista de Tabelas
^  XI

índice

Resumo.

'T-.

^  1. Introdução ^
{(^ 2. Objetivo geral ^
^  2.1. Objetivos específicos ^
^  S.Área de estudo

10
^  3.1. Os lagos de várzea . ̂
^  10
^  3.2.As espécies

4. Material e Métodos
15

4.1. Obtenção das amostras
^  ̂

4-2. Obtenção dos dados biológicos
5.Análise dos dados ^ g

19
5.1. Definição dos períodos hidrológicos
5.2.Aspectos demográficos 2o

^  5.2.1.Abundância das espécies nos lagos 20
J  5.2.2. Estrutura de comprimento 20

5.2.3.Proporção sexual 2-|
5.3.Aspectos biológicos 2-)
5.3.1 .Amplitude do período reprodutivo 21
5.3.2.Comprimento médio de primeira maturação sexual 22
5.3.3.Relação entre o peso e o comprimento 24
5.3.4. Fator de condição 24
6. Resultados

26

6.1 .Aspectos demográficos 20
6.1.1. Abundância das espécies nos lagos 26
6.2. Schizodon fasciatum 27
6.2.1 .Estrutura de comprimento 27

V



'  1

r-

6.2.2. Proporção sexual

6.2.3.Amplitüde do período reprodutivo 29
6.2.4.Comprimento médio de primeira maturação gonadal 31
6.2.5. Relação entre o peso e o comprimento 32
6.2.6.Fator de condição

32
6.3.Rhytiodus micro/epis

6.3.1 .Estrutura de comprimento. -e

6.3.2.Proporção sexual

^  6.3.3.Amplitude do período reprodutivo 33
^  6.3.4,Comprimento médio de primeira maturação gonadal 40

3-5. Relação entre o peso e o comprimento 40
6.3.6.Fator de condição

^
QA.Leporinus fríderici.

44
6.4.1 .Estrutura de comprimento 44

^  6.4.2.Proporção sexual

6.4.3.Amplitude do período reprodutivo 47
6.4.4.Comprimento médio de primeira maturação gonadal 49
6.4.5.Relação entre o peso e o comprimento 49

^  6.4.6.Fator de condição
TV 6.5. Tabelas c.
'  54

7. Discussão
71

^  8. Considerações finais.. 00
(TV

^  9. Referências Bibliográficas 34

VI



^  Lista de Figuras

%

^  Figura 1. Localização da área de estudo.
,10

Figura 2: Valores mensais médios das cotas medidas entre 1984 a 1991 e
1996 a 2001, com seus respectivos valores máximos e mínimos 17

Figura 3: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos lagos do Rei e Catalão,
durante todo o período de estudo

Figura 4: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de

1

^  exemplares de Schizodon fasciatum capturados em cada ciclo hidrológico no
^  lago do Rei em 1986 e 1987 28

lago Catalão, em 2000 e 2001

■  «

Figura 6: Freqüência de ocorrência de cada estádio de maturação sexual de
Schizodon fasciatum por período hidrológico em cada ciclo hidrológico 30

n

Figura 7: Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação peso-
comprimento dos exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos três
lagos estudados

Figura 5. Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Schizodon fasciatum capturados em cada ciclo hidrológico no

32

^  Figura 8 A. B e C: Valores do fator de condição (Kn) de Schizodon fasciatum
os fatores; Total (A), Fêmeas (B), Machos (C) da

população

VII



•9

9

9

t

1

'  1

Figura 8 D, E e F: Valores do fator de condição (Kn) de Schizodon fasciatum
entre os sexos, lago do Rei (D), lago do Inácio (E). lago do Catalão (F)%

9

9

OS
^  Figura 8 G: Valores do fator de condição (Kn) de Schizodon fasciatum entre
%  ciclos hidrológicos (G)

^  Figura 9; Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
^  exemplares de Rhytiodus microlepis capturados no lago do Rei e no lago do

Catalão, durant© todo o paríodo de estudo 30

9  Figura 10: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
^  exemplares de Rhytiodus microlepis no lago do Rei, em 1986 e 1987 37

Figura 11: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
2  exemplares de Rhytiodus microlepis capturados no lago Catalão em 2000 e

2001
f)
O

Figura 12; Freqüência de ocorrência de cada estádio de maturação sexual de
Rhytiodus microlepis por período hidrológico e ciclo hidrológico 39

Figura 13 - Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação peso-
comprimento dos exemplares de Rhytiodus microlepis capturados nos três
lagos estudados

41

Figura 14 A, B e C: Valores do fator de condição (Kn) de Rhytiodus microlepis
para os fatores; Total (A), Fêmeas (B), Machos (C) da
população

42

VIU



%

2  Figura 14 D, E e F: Valores do fator de condição (Kn) de Rhytiodus microlepis
^  entre os sexos, lago do Rei (D), lago do Inácio (E). lago do Catalão (F)

9  43

9
Figura 14 G: Valores do fator de condição (Kn) de Rhytiodus microlepis entre

%

%

1%

11^

n

O

^  1

o

r\

OS ciclos hidrológicos (G)

Figura 15: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
exemplares de Leporinus friderici capturados nos lagos do Rei e Catalão,

%  durante todo o período de estudo
45

Figura 16. Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
0  exemplares de Leporinus friderici capturados em cada ciclo hidrológico no lago

do Rei, 1986e 1987....
46

Figura 17. Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
^  exemplares de Leporinus friderici capturados em cada ciclo hidrológico no lago
^  Catalão em 2000 e 2001

46

O  Figura 18; Freqüência de ocorrência de cada estádio de maturação sexual de
Leporinus friderici por período hidrológico e ciclo hidrológico 4q

Figura 19: Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação peso-
comprimento dos exemplares de Leporinus friderici capturados nos três lagos
estudados

50

Figura 20 A. B e 0: Valores do fator de condição (Kn) de Leporinus friderici
para os fatores; Total (A), Fêmeas (B), Machos (C) da
população

IX



%

m

m

m

9

%

(B

0

0

0

O

0

O

A

' )

n

o

o

«0-

Figura 20 D, E e F: Valores do fator de condição (Kn) de Leporinus fríderici
entre os sexos, lago do Rei (D), lago do Inácio (E), lago do Catalão (F)

52

Figura 20 G: Valores do fator de condição (kn) de Leporinus friderici entre os
ciclos hidrológicos (G)



%

m

(§

1^

r

Lista de Tabelas

^  Tabela 1: Ciclos hidrológicos baseados nos valores médios mensais da cota do
®  rio Negro no porto de Manaus ^

Tabela 2. Valores de captura em número de indivíduos e bíomassa total (g) e
respectivas porcentagens de captura para as três espécies de Anostomídeos
no total para cada lago

Tabela 3: Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
padrão dos exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos diferentes
locais e períodos amostrados 55

Tabela 4. Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Schizodon
fasciatum nos diferentes locais e ciclos hidrológicos 55

Tabela 5. Freqüência de machos e fêmeas de Schizodon fasciatum e resultado
do teste G para as capturas por lago e por ciclo hidrológico 56

^  Tabela 6: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento para as
^  capturas totais de Schizodon fasciatum e resultado do teste G para as capturas

por lago 50

n  Tabela 7: Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe
de comprimento de e resultado do teste G para as capturas no lago do Rei....57

XI



ê

t

#

%

m

m

#  Tabela 8: Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe
J  de comprimento e resultado do teste G para as capturas no lago do Inácio em

1990e1991
it 57

9^  Tabela 9: Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe
^  de comprimento e resultado do teste G para as capturas no lago Catalão, em
9  2000 6 2001

9
(ê

^  Tabela 10; Número de fêmeas imaturas e adultas de Schizodon fasciatum para
m  cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
@  maturação sexual no lago do Rei (UDUPA), onde A é o intervalo (cm) da classe
^  de comprimento e B é a média do intervalo 58

0

^  Tabela 11: Número de fêmeas imaturas e adultas de Schizodon fasciatum para
2  cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
^  maturação sexual no lago do Inácio (UDUPA). onde A é o intervalo (cm) da
^  classe de comprimento e B é a média do intervalo 59

Tabela 12: Número de indivíduos imaturos e adultos de Schizodon fasciatum
capturados por amostra para cada classe de comprimento e os resultados do
método UDUPA para a estimativa do comprimento de primeira maturação
sexual para o lago do Catalão gg

n
f'V

<rv

Tabela 13: Análise de variância do fator de condição (Kn) da espécie
Schizodon fasciatum entre os lagos, fêmeas e machos gg

^  Tabela 14: Análise de variância do fator de condição (Kn) de Schizodon
fasciatum entre sexos para cada lago

60

xn



%

%

t

<»

%

%

%

10

0

0

r.

r-

Tabela 15: Teste de Tukey para os valores de fator de condição (Kn) entre os
ciclos hidrológicos para Schizodon fasciatum

60

Tabela 16: Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
padrao dos exemplares de Rhytiodus micmlepis capturados nos diferentes
locais e períodos amostrados

60

Tabela 17: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Rhytiodus
microlepis nos diferentes locais e ciclos hidrológicos 50

Tabela 18: Freqüência de fêmeas e mactios de Rhytiodus microlepis e
resultado do teste G para as capturas por local e ciclo hidrológico 61

Tabela 19: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
^  Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas por lago 61
0

0

O  Tabela 20: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no iago do Rei

O

O

n^  Tabela 21: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no lago do Inácio

62

Tabela 22: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no lago Catalão

63

xin



m

<ê

m

m

m

#^  Tabela 23; Número de fêmeas Imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
^  cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
<9 maturação sexual no lago do Rei (UDUPA)
#

®  Tabela 24: Número de fêmeas imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
^  cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
^  maturação sexual no lago do Inácio (UDUPA)
®
^  Tabela 25: Número de fêmeas imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
^  cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
^  maturação sexual no lago Catalão (UDUPA) 04
m

Tabela 26: Análise de variância do fator de condição (Kn) da espéde Rhytiodus
^  microlepis entre os lagos, fêmeas e machos 04

^  Tabela 27: Análise de variância do fator de condição (Kn) de Rhytiodus
-  microlepis entre sexos para cada lago g5

Tabela 28: Teste de Tukey para os valores de fator de condição (Kn) entre os
ciclos hidrológicos para Rhytiodus microlepis 05

^  Tabela 29: Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
^  padrão dos exemplares de Leporirrus friderici capturados nos diferentes locais
(r\ e períodos amostrados...

65

^  Tabela 30: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Leporinus
friderici nos diferentes locais e ciclos tiidrológicos gc

Tabela 31: Freqüência de fêmeas e mactios de Leporinus friderici e resultado
do teste G para as capturas por lago e por ciclo hidrológico gg

XIV



(è

m

#

#

<»

<9

m

9

«§

9

9

Tabela 32: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Leponnus fnderici e resultado do teste G para as capturas por lago 66

Tabela 33: Freqüência de fêmeas e machos de Leponnus fnderici por classe de
^  comprimento e resultado do teste G para as capturas nos diferentes ciclos
^  hidrológicos no lago do Rei

67

Tabela 34: Freqüência de machos e fêmeas de Leporinus friderici por classe de
®  comprimento e resuitado do teste G para as capturas nos diferentes ciclos

hidrológicos no lago do Inácio
tÇ 67

Tabela 35: Freqüência de machos e fêmeas por classe de comprimento de
^  Leponnus friderici e resultado do teste G para as capturas nos diferentes ciclos
^  hidrológicos no lago Catalão

68

^  Tabela 36: Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporinus friderici para
cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de primeira
maturação sexual no lago do Rei (UDUPA) 53

^  Tabeia 37: Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporinus friderici para
^  cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de primeira
f) maturação sexual no lago Inácio (UDUPA) go
.■n

^  Tabela 38: Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporinus friderici para
cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de primeira
maturação sexual no lago Catalão (UDUPA)

Tabeia 39: Análise de variância do fator de condição (Kn) da espécie Leporinus
friderici entre os lagos, fêmeas e machos

69

XV



%

%

#

#
^  Tabela 40: Análise de variáncla do fator de condição (Kn) de Leporinus friderici
9  entre sexos para cada lago

m
^  Tabela 41: Teste de Tukey para os valores de fetor de condição (Kn) entre os
^  ciclos hidrológicos para Leporinus friderici. 70

9

9

©

©

©

A

(O

XVI



»

(»

m

9

9

9  1. Introdução
9

9  A dinâmica das áreas alagávels na Amazônia
9

9  A maioria dos rios de grande e médio porte possuem áreas adjacentes

^  periodicamente alagáveis que, em conjunto com a calha principal, constituem

^  08 sistemas denominados rios-planícies de inundação (Junk et ai, 1989). Na

®  Amazônia, as extensas planícies de inundação às margens dos rios de águas

^  brancas, influenciadas pela dinâmica das águas, são denominadas "várzeas".

®  As várzeas cobrem uma área de 60.000 km^, constituídas de terras férteis que
®  se enriquecem a cada ano com os nutrientes oriundos dos Andes e que nelas

^  são depositados (Junk, 1997; Sioli, 1984). Essas áreas vêm sendo estudadas

^  por diversos autores, que destacam sua importância para o ecossistema

^  aquático, acompanhando as transformações decorrentes da atividade humana

^  (Goulding, 1979; Forsberg et ai, 1988; Funch et a/.,1989; Goulding, 1989; Junk

^  et ai, 1989; Ayres, 1995).

Mudanças físicas e químicas na qualidade da água acompanham as

^  variações do nível hidrológico. Na cheia, o brusco aumento na velocidade da

agua promove a elevação da turbidez (Junk et al., 1983). A dimensão das

áreas de refúgios e a oferta de alimento alóctone aumentam, mas em

contrapartida a concentração de oxigênio é brutalmente reduzida pela

desestratificação e altas taxas de decomposição da vegetação alagada

modificando a distribuição e abundância das espécies (Vieira, 1982; Holanda

1982). Durante a seca, com a redução da área alagada e a diminuição da

1
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velocidade da corrente, a coluna d'água torna-se estratificada permitindo uma

%  melhor oxigenação do epilímnio e mesolímnio, junto a menores taxas de
9̂  decomposição no sistema (Esteves, 1998). As áreas de refúgio diminuem e, de
®  maneira geral, há uma menor oferta de alimento alóctone e redução da área
m
^  para crescimento de macrófitas aquáticas.

^  A combinação de características geomorfológicas e do grau de deposição

®  dos sedimentos provenientes dos processos de erosão das cabeceiras dos
rios, produz um mosaico complexo de biótopos, que têm em comum

inundações periódicas, mas distintos quanto à estrutura do solo, fertilidade,

altura e escoamento da água (Ayres, 1995). Segundo Souza (2000), diferentes

í0 formas de lagos e suas distâncias em relação ao rio, conferem

^  heterogeneidade espacial e barreiras físicas que influenciam a produtividade
^  biológica.

As alterações cíclicas observadas no ambiente geralmente não são

catastróficas, e a vida aquática está adaptada a tirar vantagem da alternância

de condições de cheia e seca, tornando-se um ambiente favorável ao

^  desenvolvimento e manutenção dos organismos. Junk et al. (1989) relatam que

em áreas de várzea, o pulso de inundação é a maior força controladora dos

organismos vivos, produzindo ciclos de invasão e recuo da água na planície.

As estratégias de vida dos organismos que vivem nas planícies de
r;

inundação estão intimamente relacionadas às mudanças sazonais do

ambiente. Os peixes exibem um amplo espectro de respostas biológicas
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®  associadas à alternância de cheia e seca, em decorrência das modificações
^  sazonais, abióticas e bióticas, no meio aquático. Na várzea, os fatores

^  abióticos, como os relacionados ao nível da água, parecem ser mais

®  importantes no controle do tamanho das populações de peixes do que os

^  fatores bióticos com suas interações (Lowe-McConnell, 1999). Welcomme

^  (1979) e Lowe-McConnell (1999) descreveram várias estratégias desenvolvidas

#  pelos peixes em resposta às condições oferecidas nas diferentes fases do ciclo

^  de enchente e vazante.

m
Respostas biológicas da ictiofauna

^  As alterações na qualidade da água decorrentes das variações sazonais

^  do pulso de inundação podem resultar em situações desfavoráveis para
algumas espécies de peixes. Para sobreviver nessas condições as espécies

©
^  desenvolveram adaptações, que podem ser morfo-fisiológicas e

^  comportamentais (comportamento migratório), que os permitem usufruir dos

benefícios da cheia e escapar das desvantagens da seca. Podem também

ocorrer adaptações nos processos biológicos, onde as espécies otimizam o

aproveitamento dos recursos disponíveis em cada fase do ciclo (Menezes &

Vazzoler, 1992).

^  Considerando as adaptações nos processos biológicos, existem variáveis

biológicas que nos dão indicações de como os organismos se comportam e

mantém suas populações nos ambientes em que vivem. O ambiente pode agir

sobre as populações naturais interferindo nas taxas de natalidade, crescimento
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®  e mortalidade (Agostinho, 1985). Parâmetros biológicos como a estrutura em
(9 comprimento dos organismos podem refletir as condições ambientais nas quais

^  a população se desenvolveu, proporcionando indicações sobre época e

®  intensidade do recrutamento, número e tamanho relativo das coortes íou

classes etárias) que coexistem, tamanho máximo que a espécie atinge naquele

^  ambiente e até indicações sobre a taxa de crescimento. O sucesso reprodutivo

^  depende primeiramente da fecundidade, mas também da oportunidade do

^  carreamento dos ovos e larvas da calha do rio para a várzea e das condições

®  ambientais onde os jovens se estabelecerão (Araújo-Lima, 1990; Petry, 1989).
A  ~^  A proporção sexual entre os vários grupos etários ou entre as diferentes

classes de comprimento determina o estado reprodutivo atual da população e

^  indica o que poderá ser esperado para o futuro (Odum, 1985). Variações neste

parâmetro podem otimizar a energia armazenada para a reprodução; por

^  exemplo, se um único macho pode garantir a fecundação de várias fêmeas,

^  f- ■ •^  então seria vantajoso para a população produzir fêmeas. Por outro lado,

n  diferenças na proporção em classes de comprimento podem sugerir que a

^  mortalidade está atuando de forma diferenciada entre machos e fêmeas e

^  indicar se há maiores taxas de crescimento para um dos sexos (Vazzoler,
1996).

r-,

r-.

O tamanho de primeira maturação sexual é uma interação genòtipo-

ambiente e indica como a população está respondendo aos impactos ou à

abundância da espécie num determinado período ou local, possibilitando uma
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conveniente situação de equilíbrio entre as populações no ecossistema

(Santos, 1982; Vazzoler et al., 1997). É um parâmetro fundamental na

administração de estoques pesqueiros, por fornecer subsídios à normatização

e regulamentação da pesca, controlando a mortalidade precoce e, quando

associada a outras informações, esclarece importantes aspectos da dinâmica

populacional (Agostinho, 1985).

O fator de condição (Le Cren, 1951), é um indicador quantitativo do grau

de bem estar do peixe, baseando-se na relação peso/comprimento. Reflete

condições alimentares recentes e pode apresentar variações na escala

espacial e temporal. A variação do fator de condição pode estar relacionada

^  não apenas ao acúmulo de gordura, mas também à suscetibilidade às

^  mudanças ambientais, ao grau de repleção do estômago e ao desenvolvimento

^  gonadal, particularmente dos adultos (Vazzoler & Vazzoler, 1965; Barbieri et al

^  1983; Paiva et aí., 1985; Barbieri & Verani, 1987). Quando a relação
O^  peso/comprimento é estimada para uma espécie, as variações encontradas no

^  fator de condição podem indicar o uso diferencial dos recursos disponíveis no

ambiente, entre locais, sexos, jovens e adultos.

Peixes e pesca na Amazônia

O conhecimento empírico do pescador sobre a biologia dos peixes faz da

pesca uma arte, considerada uma vocação dos povos amazônicos e tem seu

sucesso estrategicamente baseado na dinâmica das águas. É uma das

principais atividades econômicas, tanto dos grandes centros como das



•  comunidades mais afastadas da região e 90% da captura provém dos
W

m  ambientes de várzea (Junk & Honda, 1976). A pesca comercial é

^  . X.^  caracteristicamente multiaparelhada e multiespecífica, e o pescador experiente

^  sabe onde pescar, quais são os aparelhos mais eficientes e que espécies

(1^ poderão ser capturadas em cada fase hidrológica (Petrere, 1978; CIênclaHoje,

1990; Batista. 1998).

n

A produção pesqueira desembarcada em Manaus inclui 95 nomenclaturas

para referir-se a uma variedade de 39 grupos de peixes encontrados na

produção desembarcada. Dentre os peixes desembarcados e pouco comuns

no descarte, encontram-se os representantes da família Anostomidae. Os

aracus, como regionalmente são conhecidos, recebem essa denominação

^  única, e estão entre as 10 espécies de peixes mais capturadas na Amazônia

Central (Petrere Jr., 1978; Smith. 1979; Batista, 1998). A origem desse

^  pescado é múltipla, ou seja, os peixes que recebem esta denominação no

desembarque pesqueiro provém de diferentes ambientes, principalmente dos

O  lagos na região de Manaus.

O  A família Anostomidae inclui cerca de 10 gêneros e 110 espécies restritas
O

à América do Sul, ocorrendo em regiões tropicais, com representantes em

todas as bacias hidrográficas. São relativamente bem conhecidos do ponto de

vista taxonômico mas ainda existem grandes lacunas de conhecimento sobre a

biologia e comportamento destas espécies, principalmente em relação ao ciclo

de vida (Géry, 1961; 1977; Santos & Jegu, 1996).



•  Por ser uma família diversificada e ocorrer em vários ambientes e
^  diferentes bacias hidrográficas, tem representantes importantes para estudos
#^  de teorias ecológicas como a de refúgio (Renno et a/., 1989) e deriva gênica

®  (Garavello et al., 1991; Chernoff et ai., 1991). Além disso, estudos recentes
íi
^  desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em

®  ambientes de várzea, envolvendo projetos no lago do Rei, lago do Inácio e lago
#  Catalão, registraram essas três espécies entre as mais freqüentes das

^  comunidades de peixes desses ambientes, compondo uma parcela significativa

®  de biomassa na pesca experimental. Neste sentido, os aracus Schizodon

^  fasciatum e Rhytiodus microlepis, com hábito alimentar herbívoro, fazem parte

^  do grupo de espécies forrageiras que sustentam a biomassa dos piscívoros,

como verificado por Almeida (1994 apud Ferretti et ai, 1996). Apesar do baixo

valor nutricional de sua dieta herbívora e da dependência da sazonalidade para

se alimentarem, posicionam-se no início da cadeia trófica, podendo minimizar a

energia perdida através dos níveis tróficos. Leporínus friderici, por sua vez é

um peixe onívoro, hábito que contribui para sua ampla distribuição geográfica,

com poucas informações disponíveis sobre as populações da Amazônia.

As espécies Schizodon fasciatum, Rhytiodus microlepis e Leporínus

friderici apresentam importância ecológica e na pesca comercial e de

subsistência. Definir seus parâmetros biológicos e relacioná-los ás variações

espaço-temporais, buscando padrões, podem fornecer informações que

ajudam a elucidar de que forma este grupo utiliza os ambientes e como

respondem ás suas variações. Esse conhecimento poderá ser utilizado como
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•  ferramenta para viabilizar medidas para o manejo das espécies. Atualmente, na
^  pesca comercial o grupo recebe uma única categoria de pescado, denominada

J  aracus, e as informações sobre os parâmetros biológicos fornecerão indicativos
#  que informem a necessidade de serem ou não tratadas de forma diferenciada

^  ao se estabeiecer estratégias que garantam a sustentabilidade da pesca.
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2. Objetivo Geral

®  Identificar parâmetros biológicos relacionados a três espécies de peixes
^  da família Anostomidae ( Schizodon fasciatum, Rhytiodus microlepis e

Leporínus fríderici) em três lagos de várzea da Amazônia Central.

m
m
m
®

descrição dos seguintes parâmetros biológicos

^  - estrutura em comprimento;

2.1. Objetivos específicos

1) Definir as populações de Schizodon fasciatum, Rhytiodus microlepis e

Leporínus fríderici em lagos de várzea da Amazônia Central, por meio da

- proporção sexual;

- amplitude do período reprodutivo;

- comprimento médio de 1® maturação sexual;

-  relação peso/comprimento

-  fator de condição;

2) Relacionar as variações espaço-temporais dos lagos e os parâmetros

biológicos dessas espécies;

3) Verificar se há um padrão nas respostas biológicas dessas três espécies

de Anostomídeos ás variações espaciais e interanuais dos ciclos hidrológicos

dos três lagos, permitindo agrupá-las ou não, para um manejo pesqueiro.



3. Áreas de estudo
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Figura 1 Localização da área de estudo e dos lagos onde foram realizadas as
amostragens (circundados por elipses). Fonte: Global Rain Forest Mappinq Proiect
Amazon Basin, 1995. ^ -

3.1. Os lagos de várzea

Foram utilizados para este trabalho, dados provenientes de três lagos de
várzea próximos à Manaus, estudados durante as atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) entre
os anos de 1986 e 2001. Estes ambientes, aparentemente, são utilizados para
a reprodução de muitas espécies de peixes e possivelmente oferecem local de



criadouro (Cox-Fernandes, 1997). Apresentam diferenças quanto à área de

alagamento, diâmetro e profundidade, grau e tipo de ação antrópica, e

diferentes formas de conexão com a calha do rio principal.

O lago do Rei é um lago permanente que ocupa a área central da Ilha do

®  Careiro, uma Ilha de aluvião, localizada na margem esquerda do rio Amazonas
#
^  após sua confluência com o rio Negro (S03°05' - 03®127 W59®50') a 30 Km de

Manaus. A superfície do lago variou entre 24 e 123 km^ de área alagada entrem

m

í® os períodos de seca e cheia (Merona & Bittencourt, 1993). Apresenta apenas

^  um canal principal em conexão com o rio: o paraná do Rei, com

^  aproximadamente 20 km de comprimento e 35 metros de largura, profundidade

entre 2 e 12 metros, variando com o período hidrológico. Em cheias

^  pronunciadas, o lago pode transbordar e conectar-se ao rio. Na seca, o acesso

ao paraná do Rei é Interrompido pelos bancos de macròfitas aquáticas

{Eichornia crassipes e Echinochioa polystachya) (Petry, 1989). Um autor

^  anônimo (1988) apresenta a Ilha do Careiro composta por 32% de águas

Interiores, 15% de florestas, 29% de outras vegetações e 24% de área de

^  cultura e pastagens. A comunidade local está concentrada na Vila do Careiro,

não havendo moradores na parte Interna da Ilha, na região do lago do Rei

O lago do Inácio fica na margem esquerda do rio Sollmões, localizado na

saída da cidade de Manacapuru, aproximadamente 80 km a montante da sua

confluência com o rio Negro (S03°16'/W60°57'). Está conectado com o rio

Sollmões por um canal e sua superfície varia entre 5 e 9 km^; a profundidade

11
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#  máxima é de 4 a 10 m, de acordo com a intensidade do pulso de inundação.
9  Somente no pico de cheia, quando tudo é inundado, a água branca flui para o

sistema por todos os lados (Saint-Paul et al., 2000).#

(§

#

O lago Catalão é um sistema fluvio-lacustre, localizado a 5 km de Manaus

#  (S03°09'48"/ WSO" 54'27"), formado no encontro de dois tipos de águas da
#
^  Amazônia, as brancas do Solimões e as pretas, do rio Negro que misturam-se

em diferentes graus ao longo do ciclo hidrológico. A entrada de água ocorre por

®  canal, conectando o lago ao sistema Solimões-Amazonas.
#
,(p Na região do Catalão, o canal Xiborena corta sua área, indo do rio
#^  Solimões ao rio Negro. Apresenta cerca de 6 km de extensão, com cerca da 15

largura durante a cheia e completamente seco na estiagem. O canal

Pirapora está conectado ao Solimões e Xiborena, porém mantém-se fechado a

^  maior parte do ano com condições lacustres. Existe um furo, o Foz do Solimões
®  canal temporário entre o Catalão e o rio Amazonas, aparecendo

^  durante um período do ano com grande quantidade de capim flutuante, na

subida das águas, por três a quatro meses. Durante a cheia desenvolvem-se

O  bancos de Paspaium repens, Echinochioa polystachia, Eichornia crassipes e

Oríza perennis às margens de furos, lagos e paranás (Rapp Py-Daniel et al.

2001).

Segundo a líder comunitária, Sra. Raimunda (comunicação pessoal), a

comunidade flutuante que lá vive conta com aproximadamente 300 habitantes

onde cerca de 1/3 são crianças. Vivem da pesca de subsistência

12
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#

#  comercializam hortaliças cultivadas nas áreas de várzea, durante a baixa das
#
0  águas. Poucos comercializam pescado mas o consomem todos os dias.

#
^  3.2. As espécies

«

#

As espécies escolhidas pertencem aos principais gêneros de aracus da

Amazônia. Dentre elas duas espécies são comercialmente as mais importantes

(§ desse grupo, explorados em lagos de várzea (Goulding, 1980); Schizodon

^  fasciatum (Agassiz, 1829) e Leporinus friderici (Bloch, 1794). Rhytiodus

®  microlepis (Kner, 1859) não é uma espécie importante no desembarque
w

(p pesqueiro. Esses aracus podem ser encontrados em diversos tipos de

^  ambientes, desde leito de grandes rios, lagos e em alguns casos (Lfrideríci) até

'9 em corredeiras.

Schizodon fasciatum (Agassiz, 1829)
#

^  Tem ampla distribuição e é comum em toda a Amazônia, destacando-se

na pesca comercial por seu porte. Coloniza rios e lagos de várzea e possui

J  4. -^  adaptações morfológicas para se alimentar basicamente de raízes de

^  macrófitas e capim flutuante (Santos, 1980a).

Espécie herbívora, caracteriza-se por apresentar quatro faixas

transversais ao longo do corpo e uma mácula na base da nadadeira caudal

(Ferreira et al., 1998). Atinge cerca de 400 mm de comprimento total; forma

cardumes e é comum nos desembarques e mercados pesqueiros. Existem

estudos sobre sistemática e morfologia (Santos, 1980a), sobre a formação dos

anéis de crescimento em escamas relacionados à flutuação do nível da água

/rs

rn
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9

®  (Fabré e Saint Paul, 1997), hábitos allmentares e reprodutivos (Santos, 1980b;
#  1982).

•
(H Rhytiodus microlepis (Kner, 1859)

^  Esta espécie tem distribuição geográfica mais restrita, limitando-se a

algumas sub-bacias da região amazônica. Existem somente dois estudos

®  disponíveis sobre a espécie; um sobre alimentação e outro sobre a taxonomia
9
H  (Santos 1980 a; 1980 b), e pouco se sabe sobre sua importância comercial.

9
^  Ê uma espécie herbivora, possui padrão de colorido muito variado entre

'  indivíduos jovens e adultos, mas com 75 mm de comprimento padrão já

®  apresenta características de adulto, perdendo as faixas transversais e ficando o
9^  corpo colorido com um marrom escuro na porção dorsal (Paulino, 2001),

^  Leporinus fríderici (Bloch, 1794)

^  de L fríderici (Gery, 1978; Renno et al., 1989; Garavello et aí., 1992) devido à

^  sua ampla distribuição no território brasileiro e sul-americano, sendo citada

psra as bacias Amazônica e Paraná-Paraguai, além de bacias costeiras do
O

Nordeste. São conhecidas variações nos caracteres morfométricos entre as

populações dos diferentes locais.

atingindo tamanhos em torno de 350mm de comprimento total.

Vários autores têm se preocupado com a diferenciação das populações

É uma espécie onivora, ingerindo alimentos de origem vegetal e animal

provenientes da planície alagável (Andrian et al., 1994). Caracteriza-se por

apresentar corpo fusiforme, duas máculas na lateral do corpo, uma logo abaixo

14
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'• da nadadeira dorsal e a segunda próxima ao pedúnculo caudal (Ferreira et

0  a/., 1998). Atinge tamanhos em torno de 300 mm de comprimento total e é

pouco comum nos desembarques e mercados pesqueiros, mas importante na

que envolvam aspectos de sua biologia. Os estudos existentes envolvem

#

•  alimentação da população ribeirinha.
#

#  Dentre os aracus é o mais bem estudado para outras bacias, mas suas
#
/H populações são distintas sendo que, para a Amazônia, não existem estudos

#

m

#  variações geográficas nas bacias Paraná-Paraguai, Amazônica, e do rio Meta,

^  na Colômbia (Garavello et al., 1991; 1992), além de inventários taxonômicos

^  como para o rio Uatumã (AM), onde Santos & Jegu (1996) relatam que as

variações nos caracteres sugerem um conjunto de variedades ou mesmo

^  podendo-se tratar de espécies crípticas.

4. Material e métodos

4.1. Obtenção de amostras

As amostras foram obtidas durante as atividades de três diferentes

projetos de pesquisa.

- Projeto 1: "Condições ecológicas e econômicas da produção de uma ilha de

várzea: ilha do Careiro", no lago do Rei, entre Fevereiro de 1986 e Maio de

1988, com coletas bimestrais;

15



- Projeto 2: " The Neotropical floodplain forest; relation between físh and

enviroment no lago do Inácio, entre Março de 1990 e Setembro de 1991, com

coletas trimestrais;

- Projeto 3: "Ecologia do Ecótono Catalão", no lago Catalão, entre Setembro de

1999 a Setembro de 2002, com coletas mensais.

Estes projetos foram desenvolvidos por pesquisadores do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), sendo o projeto Catalão

acompanhado pessoalmente desde seu início, enquanto que as informações

sobre os demais projetos foram provenientes de banco de dados.

As espécies a serem estudadas, Rhytiodus microlepis, Schizodon

fasciatum e Leporinus fríderici foram escolhidas baseando-se na abundância e

freqüência de ocorrência nas capturas ao longo dos períodos de coleta.

Utilizou-se para todos os ambientes uma bateria de 10 malhadeiras de 30,

40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120 mm entre-nós opostos, com valores

totais de área de captura diferenciados para cada ambiente.

Para avaliar o parâmetro amplitude do período reprodutivo, em função dos

períodos hidrológicos, Fernandes (2001) apresenta a definição de enchente,

cheia, vazante e seca, a partir da curva dos valores médios diários do nível da

água (cota) no porto de Manaus, que será utilizada neste trabalho:

ENCHENTE: nível do rio ascendente, entre as cotas 20 e 26 metros

CHEIA: cota superior a 26 metros

VAZANTE: nível do rio descendente, entre as cotas 26 e 20 metros

SECA: cota inferior a 20 metros

16
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Os níveis da água referentes à estação hidrológica de Manaus (Fig.2)

foram escolhidos por esta ser uma estação que se caracteriza de forma

adequada as variações hidrológicas ocorridas nos lagos em estudo.

32
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28.0027.93

19,88 20,12
1714 19i29 21,55

18,09 17,31

14

1R R7 17,96 16,81
15,47

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ano

Figura 2: Valores mensais médios das cotas medidas entre 1984 a 1991

e 1996 a 2001, com seus respectivos valores máximo e minimo de cada ciclo.

A definição dos ciclos hidrológicos permitiu agrupar os meses em períodos

hidrológicos, organizando as análises (Fig.2; Tab.1).

4.2. Obtenção de dados biológicos

Nesta seção são descritos os procedimentos realizados para a obtenção

dos dados biológicos no lago Catalão, tendo sido obtidos de forma semelhante

pelas outras equipes para os demais lagos.

Os peixes capturados no lago Catalão foram acondicionados em caixas

de isopor com gelo, em sacos plásticos devidamente etiquetados, contendo
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#

•  informações sobre o local de amostragem, data e horário de coleta
#
^  Transportados até o laboratório da Coordenação de Pesquisas em Biologia

*  Aquática - CPBA, os exemplares foram identificados até o nível de espécie,
•  enumerados e em seguida medidos e pesados:

#  - comprimento padrão em milímetros (mm): a distância desde a ponta do
#
^  focinho até a última vértebra, na base dos raios caudais medianos, medido com

m
9

9

9

%  decigramas, medido com uma balança Marte modelo AS 5500 com precisão de
9
^  0,01 grama.

9
Apos este processo, em cada exemplar foi realizada uma incisão

9

9

9  de desenvolvimento gonadal, segundo a escala descrita por Vazzoler (1996)
9^  modificadas para as espécies da região Amazônica. Esta modificação

9  subdivide os indivíduos no estádio "em maturação" (único na escala original)

em maturação inicial e maturação avançada, em função das diferenças

ictiômetro;

- peso total de cada indivíduo inteiro, em gramas, com aproximação em

abdominal, para identificação macroscópica do sexo e, para fêmeas, do estádio

9 observáveis durante o desenvolvimento ovocitário.

A identificação macroscópica dos estádios de maturação gonadal das

fêmeas foi realizada considerando-se aspectos como tamanho, transparência

coloração, consistência, vascularização superficial dos ovários e também a

presença e tamanho dos ovócitos.
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9

#

Estádios de maturação gonadal para as fêmeas

-  Imaturo: ovários virgens, filamentosos, translúcidos e sem sinais de

vascularização. Não é possível observar ovócitos a olho nú.

-  Maturação iniclal: ovários maiores, intensamente vascularizados,

geralmente de cor rósea com ovócitos em desenvolvimento, visíveis a olho nú.

#  mas pequenos, de forma que o ovário não se apresente totalmente distendido

A  e túrgido.

%  cavidade celomática, mas não há liberação com leve pressão do abdome.
'i^

^  - Em reprodução: os ovários contém os ovócitos mas aapresentam-se menos

- Maturação avançada: os ovários apresentam-se túrgidos e bastante

distendidos com ovócitos maduros e grandes, ocupando cerca de 2/3 da

túrgidos pois já se iniciou a liberação dos ovócitos, observanda sua saída com

^  leve pressão no abdôme.

^  - Esvaziado: ovários flácidos, hemorrágicos e com membranas distendidas,

^  sem os ovócitos ou com poucos ovócitos grandes e dispersos.

^  ' Em repouso: gônadas recuperadas para iniciar o próximo ciclo de

^  maturação, finas e firmes, de cor rósea. Apresentam-se maiores e menos

delgadas que os ovários dos indivíduos imaturos.

O mesmo procedimento foi utilizado por outras equipes, para os
/-

^  exemplares coletados nos lagos do Rei e Inácio.
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m

m

9

m

m

m

m

9

9

9

9

9

Os dados obtidos dos exemplares do Catalão, bem como dos outros dois

projetos, encontram-se armazenados em banco de dados do Microsoft Access

97.

9  5. Análise dos dados

^  5.1. Definição do cicio hidroiógico

m A denominação "ciclos hidrológicos" estabelecida neste trabalho,

considera o início de um ciclo no 1® dia de enchente (1° valor de cota acima de

26), terminando no dia do último valor de cota do rio que antecede a cota 26

#  (final da seca) (Fig.2; Tab.1).
m

^  5.2. Aspectos Demográficos

0^ 5.2.1. Abundância das espécies e esforço de pesca

^  Em função da existência de diferenças nas dimensões das malhadeiras
^  utilizadas nos três lagos estudados, estimou-se a porcentagem em número de

indivíduos e biomassa (g) das espécies em cada lago, observando-se a

^  participação de cada uma nas comunidades estudadas. No lago do Rei, a área

^  de captura foi de 1000 m^, por 24 horas, para todos os períodos. Para o lago
^  do Inácio, a área de malhadeiras diferenciou-se entre os períodos de vazante e

seca (777 m^) e enchente e cheia (1444 m^). No Catalão a área armada total foi

^  de 409,7 m^ por um período de 24 horas em dois pontos, totalizando assim um

esforço estimado em 819,4 m^ por 24 horas de pesca.

5.2.2. Estrutura em comprimento

Dados individuais de comprimento padrão foram agrupados em classes

de 10 milímetros, calculando-se a freqüência relativa (%) de cada classe para
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#

cada local e ciclo hidrológico, segundo a metodologia descrita por Vazzoler

(1996). Os resultados são apresentados na forma de histogramas de

m

m

•

m

^  freqüência e estatística descritiva (médias, medianas, modas e amplitude da

•  variação do comprimento, desvio padrão e erro padrão). Com a finalidade de

^  avaliar se há diferenças entre o total capturado em cada lago ou entre os ciclos

hidrológicos dentro de cada lago, na distribuição das classes de comprimento,

utilizou-se estatística não paramétrica, Kolmogorov-Smirnov (Sokal & Rohlf,

1969; Zar, 1999) para duas amostras, assumindo a=0,05. Neste caso, a

'9 hipótese nula é de que a estrutura em comprimento não se modifica do

^  primeiro para o segundo ciclo hidrológico em cada local.

#  No lago do Inácio, por problemas de ordem técnica, não foi possível

9  armar as malhadeiras abaixo de 64 mm entre nós no ano de 1990 (64 a 120

mm). Este fato impediu as comparações entre os ciclos de 1990 e 1991,

m  optando-se por excluí-lo desta análise.

9  5.2.3. Proporção sexual

^  As freqüências relativas de fêmeas e machos foram calculadas para o

9  total de indivíduos capturados em cada lago, em cada ciclo hidrológico e por

^  classe de comprimento. Para verificar se as proporções obtidas de fêmeas e
machos concordam com os valores esperados de 1:1 foi utilizado o teste G

^  (Zar, 1999)

Onde:

G=2*ZFo*ln Fo/Fe

Fo= freqüência observada

^  Fe= freqüência esperada

ln= logarítmo natural

Aplicando-se o teste para esta situação temos:

G= 2((Fo*ln(Fo/Fe)) + (Mo*ln (Mo/Me)))

Onde:
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Fo= número de fêmeas observadas

Fe=número de fêmeas esperadas

Mo= número de machos observados

Me=número de machos esperados

O valor crítico de G para oc=0,05 é 3,84.

5.3. Aspectos biológicos
m
^  5.3.1. Amplitude do período reprodutivo

Para verificar a amplitude do período de desova de cada espécie,

calculou-se a distribuição de freqüências relativas de fêmeas nos diferentes

estádios de maturação gonadal, para cada período do ciclo hidrológico, em

'H cada local, organizadas numa seqüência temporal. A inspeção gráfica dos

®  resultados permite delimitar a amplitude do período reprodutivo (Vazzoler,
^  1996), que estaria delimitado entre os períodos de maior ocorrência de fêmeas

em estádio de maturação avançada e na sua ausência, a ocorrência de fêmeas

ü  esvaziadas.

m

<1^ 5.3.2. Comprimento médio de 1^ maturação sexual

Entende-se por comprimento médio de 1® maturação sexual (L50) aquele

com o qual 50% dos indivíduos apresentam gônadas em desenvolvimento, ou

^  seja, iniciaram o ciclo reprodutivo. O comprimento com o qual todos os

indivíduos estão aptos a se reproduzir é representado por L100 (Vazzoler,

1996). Para estimar este parâmetro, reuniu-se dados de todo o período de

coletas para cada local, estimando-se ai® maturação de cada espécie para

cada lago.

Para obtenção desse parâmetro foi utilizado o método desenvolvido por

Udupa (1986) e aplicado por Sperman-Karber, escolhido por ter seus cálculos

baseados em logaritmos da média das classes de comprimento em centímetros

das fêmeas (ou machos) capturadas (os). Este método verifica qual é a
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m

probabilidade de retirar uma fêmea (ou macho) adulta (o) da amostra de cada

classe de comprimento. A expressão matemática para este cálculo é:

M= XL + (X/2) - (X* E PL)

onde:

XL= log da média da última classe de comprimento;

X= incremento médio para cada classe de comprimento;

PL= somatória de p*q/n-1, onde p é a probabilidade de ocorrer uma fêmea

madura na amostra e q é a probabilidade de não ocorrer.

As tabelas em anexo com os cálculos pelo método de UDUPA trazem as

colunas:

^  A=intervalos das classes de comprimento (cm)
^  B=médias das classes de comprimento
m

Log 10 B= Log 10 das médias das classes
m

Amostras-número total de fêmeas capturadas para a respectiva classe de

comprimento
0.

m

0  lmaturas=número de fêmeas imaturas capturadas nas amostras

^  Adultas=número de fêmeas adultas capturadas na amostra

^  QL (probabilidade de ocorrer uma fêmea imatura na amostra)=1-PL

^  Onde PL é a probabilidade de ocorrer uma fêmea adulta na amostra

Y= PL*QL/n-1

^  O comprimento médio de 1® maturação sexual é dado pelo antilog (m) =

M e o intervalo de Confiança (10) é dado por:

10= Log 10 B da última classe ± 1,96 VX* ZY

Este método apresenta duas vantagens: calcula o intervalo de confiança

para o comprimento médio de 1® maturação sexual obtido, e não exige captura

de fêmeas (ou machos) maduras (os) (em maturação avançada ou reprodução)
23



para estimar o parâmetro, assumindo que, se o indivíduo apresenta qualquer

outro estádio que não seja imaturo, pode ser considerado adulto. Este método

^  só permite trabalhar valores em centímetros e, sempre que possível, as

#  amostras foram trabalhadas em intervalos de um centímetro. Em alguns casos

(lago do Inácio) foi necessário trabalhar com intervalos maiores (de dois

centímetros), devido ao menor número de amostras para cada classe.

^  Escolheu-se trabalhar com as fêmeas por estas terem seus estádios gonadais
H  mais facilmente definidos que os estádios dos machos.

# Os dados do lago do Rei e Catalão permitiram agrupar as fêmeas em

classes de um centímetro; já para o lago do Inácio foi necessário agrupá-las de

#  dois em dois centímetros, devido ao menor número de exemplares capturados

#  por classe de comprimento. Este procedimento foi mantido para as três
^  espécies trabalhadas.
m

#^  5.3.3. Relação entre o peso e o comprimento

A relação entre o peso total (Pt), como variável dependente, e o

comprimento padrão (Cp) como variável independente, foi estimada para cada

^  uma das espécies, utilizando-se todos os exemplares capturados e pesados
individualmente nos três projetos. As constantes a e b foram obtidas pela

^  regressão linear aplicada aos dados logaritimizados; um teste t foi aplicado

^  para detectar possíveis diferenças entre os valores de b encontrados e os
^  esperados para crescimento isométrico (b=3).

^  Esta relação entre o comprimento padrão do peixe (mm) e o peso (g) para

^  cada uma das espécies é dada por;

^  Pt= a* Cp •>

Onde:

Pt = Peso total (g)

Cp = Comprimento padrão (mm)
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a e b = parâmetros estimados por melo do método dos mínimos quadrados,

após transformação logaritmica dos dados:

Log 10 Pt = Log 10 (a) + ò * Log 10 (Cp)

A  5.3.4. Fator de condição
#
^  O fator de condição é a relação entre o peso real do peixe capturado e o

m  peso estimado, obtido através dos coeficientes a e b da relação peso-
comprimento encontrada para cada espécie. Este parâmetro indica o grau de

bem estar do peixe, por meio das diferenças encontradas entre o peso real e o

^  esperado para os indivíduos, evidenciando-as entre os lagos, entre machos e

0  fêmeas, para machos e fêmeas em cada lago e geral por ciclo hidrológico,

^  buscando detectar variações que possam refletir acúmulo de gordura,
A

desenvolvimento gonadal e alterações ambientais.

Le Cren (1951) sugere o cálculo pela equação:

m  Kn = Pt/a*Cp''
^  Onde:

m

m
ae b = constantes na relação peso-comprimento

m  Cp = comprimento padrão (mm)

^  Para testar diferenças significativas entre o fator de condição, utilizou-se

^  uma análise de variância entre o total para cada espécie, em cada lago e entre

as fêmeas e machos de cada lago com teste a posteriori para amostras

diferentes (teste de Tukey). Entre machos e fêmeas de cada espécie, dentro de

cada lago aplicou-se o teste t de Student, todos efetuados com uso do

programa Statistica.

Kn = coeficiente de condição relativo

Pt = Peso total (g)
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#  6. Resultados:

#
^  6.1. Aspectos Demográficos

#

9

m

#

m

m

#

#

9

a

a

a

a

a

a

6.1.1. Abundância das espécies nos lagos

As espécies trabalhadas foram freqüentes nas capturas em todos os

lagos, contribuindo de forma diferenciada na comunidade de cada lago, em
^  porcentagem, por número de indivíduos (9.2%, 3,1% e 9.8%) e biomassa (g)

(12,7%, 4,0% e 16,0%) para os lagos do Rei, Inácio e Catalão, respectivamente
(Tab. 2). Os Anostomídeos, tanto em número de exemplares como em

biomassa, contribuíram pouco na composição da ictiofauna do lago do Inácio
^  tendo sido bastante representativos nas comunidades dos lagos e Rei e

Catalão.

Nas capturas de forma geral, Schizodon fasciatum e Rhytiodus microlepis
foram as espécies mais representativas entre os Anostomídeos, tanto em

freqüência quanto em biomassa nos lagos do Rei e Catalão, seguidas por
^  Leporínus friderici (Tab. 2), a menos abundante. No lago Catalão, Rhytiodus
#  microlepis destacou-se dos demais mostrando-se consideravelmente mais

abundante em número de indivíduos e em biomassa em relação às demais

espécies de aracus.
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6.2. Schizodon fasciatum

6.2.1. Estrutura em comprimento

De um total de 1113 exemplares de Schizodon fasciatum coletados

durante todo o período de estudo para os lagos do Rei e Catalão, o menor

peixe capturado mediu 89 mm e o maior 310 mm de comprimento padrão (Tab.

3).

A estrutura em comprimento das populações de Schizodon fasciatum nos

lagos do Rei e Catalão foram diferentes, com uma maior participação de

indivíduos de grande porte no lago do Rei (Fig.3; Tab.4).

Observou-se diferenças inter-anuais na estrutura no lago do Rei, com

poucos indivíduos menores de 200 mm no ciclo de 1987 (Fig.4;Tab.4). No lago

Catalão houve maior captura de indivíduos no ano 2000 mas foi semelhante

entre os dois ciclos (Fig.5; Tab.4). Dados da estatística descritiva são

apresentados na Tabela 3.
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Figura 3: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos lagos do Rei e Catalão,
durante todo o período de estudo.
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Figura 4; Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Schizodon fasciatum capturados em cada ciclo hidrológico no
lago do Rei em 1986 e 1987.
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Figura 5: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Schizodon fasciatum capturados em cada ciclo hidrológico no
lago Catalão, em 2000 e 2001.
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6.2.2. Proporção sexual

Houve maior número de fêmeas de S. fasciatum para o total de

exemplares capturados nos lagos do Inácio e Catalão, o que não ocorreu para

o lago do Rei. O predomínio de fêmeas foi evidente quando os dados foram

analisados entre os ciclos hidrológicos, com exceção do ciclo de 1987 (Tab.5).

As fêmeas também predominaram no total capturado por classe de

comprimento nos lagos do Rei e Inácio, a partir da classe 220 mm (Tab.6); no

lago Catalão essas diferenças ocorreram entre as classes 130 e 210 mm.

Somente na classe 220 mm para o lago do Rei, os machos predominaram

(Tab.6).

As diferenças entre os sexos por classes de comprimento para os

diferentes ciclos hidrológicos por lago, mostraram que as proporções variaram

entre ciclos. Dos nove casos onde constatou-se a ocorrência de diferenças

significativas na proporção entre os sexos, as fêmeas predominaram em sete

classes de comprimento (Tabs.7, 8 e 9). Apenas no lago do Rei, em 1987, os

machos foram mais abundantes do que as fêmeas para duas classes de

comprimento (220 e 230 mm; Tab.7).

No lago do Inácio o número de exemplares capturados em 1991 foi

insuficiente para a análise, mas em 1990 mostrou um predomínio de fêmeas na

classe 230 (Tab.8).

6.2.3. Amplitude do Período Reprodutivo

De maneira geral, o que podemos observar pela freqüência de estádios

de desenvolvimento gonadal é que a espécie inicia sua maturação gonadal na

vazante e encontra-se em maturação avançada principalmente nos períodos de

seca e enchente e gônadas esvaziadas na vazante seca e enchente (Fig.6).
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No lago do Inácio, houve ausência de indivíduos em repouso em todos os

períodos. No Catalão, houve um aumento de peixes nesta fase durante a

cheia, indicando que a reprodução ocorre no período das enchentes.

Observou-se também uma defasagem entre os anos nos períodos de

ocorrência de maior freqüência dos estádios de maturação inicial, avançado e

esvaziado.

Para o lago do Rei, a maioria dos exemplares encontrava-se em repouso

até a cheia de 1987, indicando que o processo de reprodução foi incipiente no

primeiro período reprodutivo estudado (1986). Para o Catalão, cujas

amostragens foram mensais, observamos que a proporção de peixes em

Ip maturação avançada é muito pequena em relação àqueles que iniciaram a

maturação, indicando que a espécie parece não se reproduzir nas

proximidades do lago, saindo deste ambiente antes que a maturação se

complete (Fig.6).

6.2.4. Comprimento médio de l^maturação sexual

Diferenças entre os locais de coleta foram constatadas no comprimento

médio estimado de 1® maturação sexual (M) de Schizodon fasciatum. Para

dinamizar a apresentação dos resultados, optou-se por informar o tamanho

médio de 1® maturação, seguindo o intervalo de confiança (IC), ficando a

critério do leitor acompanhar os cálculos pelas fórmulas apresentadas (vide

Material e Métodos), associando-as às Tabelas.

O lago do Rei apresentou um tamanho de 173,1 mm, intermediário entre

os tamanhos estimados para os outros dois lagos, com IC= 167,9 a 178,5 mm.

O tamanho de 1® maturação sexual para o lago do Inácio foi de 228,7mm com

IC= 214,0 a 244,6 mm e o lago Catalão apresentou o menor comprimento para

esta espécie estimado em 151,2 mm, com IC= 145,5 a 157,2 mm (Tabs. 10, 11

e 12).
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6.2.5. Relação entre o peso e o comprimento

A equação encontrada para S. fasciatum é Cp= 0,00000821 e o

valor de b foi maior que 3 (t=10,5; p<0,00; n=1001), indicando a ocorrência de

aiometria positiva entre o crescimento linear e o incremento em peso (Fig.7).
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Figura 7 - Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação
peso/comprimento dos exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos
três lagos estudados.

6.2.6. Fator de Condição

Os valores médios do fator de condição calculados para todos os

exemplares coletados por local (Fig.SA), bem como para o conjunto de fêmeas

(Fig.8B) e de machos (Fig.8C) não apresentaram diferenças significativas

entre os três lagos. As médias do fator de condição, valores de p, F e desvio

padrão encontram-se na Tab.13.
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Figura 8 - Valores do fator de condição (kn) de Schizodon fasciatum entre os
sexos; lago do Rei (D), lago do Inácio (E), lago do Catalão (F).
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Figura 8 - Valores do fator de condição (kn) de Schizodon fasciatum entre os
Ciclos HIdrológicos (G).

As médias do fator de condição entre sexos para cada lago (Fig. 8D, 8E e

8F; Tab. 14) também não apresentaram diferenças significativas.

Analisando as diferenças interanuais dos valores médios do fator de

condição observou-se que este foi mais baixo no ano de 2000, tendo sido

significativamente diferente dos obtidos para os anos de 1987 e 2001 (teste de
Tukey, p=0,02: Fig. 80; Tab.15).

6.3. Rhytiodus microfepis

6.3.1. Estrutura em comprimento

Foram coletados 1544 exemplares de Rhytiodus microfepis nos lagos do

Rei e Catalão, sendo que o menor peixe capturado mediu 102 mm e o maior

541 mm CP. (Tab.16).
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A distribuição de classes de comprimento de R. micmlepis foi diferente
nos lagos do Rei e Catalão. No lago do Rei houve uma maior freqOência de
exemplares com comprimentos maiores que 260 mm e ausência de indivíduos
das classes 100 a 150 mm (Fig.O; Tab.17).
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Figura 9: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Rhytiodus microlepis capturados no lago do Rei e Catalão
durante todo o período de estudo.

As estruturas em comprimento obtidas em cada ciclo do lago do Rei foram
diferentes, observando-se uma diminuição na freqüência de peixes menores
que 250 mm em 1987 e ausência de indivíduos nas classes inferiores a 180
mm (Fig.10; Tab.17).
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Figura 10: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Rhytiodus microlepis, coletados no laqo do Rei. em 1986 e
1987
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Figura 11: Distribuição de freqüência das classes de comprimento do total de
exemplares de Rhytiodus microlepis capturados no lago Catalão em 2000 e
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Também houve diferenças nos tamanhos de R. microlepis entre os dois
ciclos do lago Catalão (Tab.17); em 2001 ocorreram exemplares menores. Nas
classes de 100 e 110 mm. Entre as classes 200 e 220 mm. principalmente, foi
possível observar diferenças nas freqüências dos comprimentos. No ciclo de
2000 houve mais peixes entre 200 e 240 mm. enquanto que em 2001 as
classes de 240 a 280 mm foram mais freqüentes (Flg.11; Tab.17).

6.3.2. Proporção sexual

Houve um predomínio de fêmeas entre os exemplares capturados no lago
Catalão tanto para o total como para os dois ciclos dentro deste lago (Tab.18).

Dos 15 casos de diferenças significativas entre os lagos, por classe de
comprimento. 14 exibiram predomínio de fêmeas, sendo para duas classes no
lago do Rei (300 e 320 mm) e consistentemente em favor das fêmeas, no lago
Catalão, entre as classes 150 a 270 mm (Tab.19).

As diferenças não foram consistentes entre os ciclos, tendo sido pouco
freqüentes no lago do Rei (Tab. 20) e mais amplamente distribuídas no
segundo ciclo de coletas no lago Catalão, entre as classes 160 a 270 mm.
sempre em favor das fêmeas (Tab.22)

No lago do Inácio em 1990 não houve diferenças significativas e o
número de exemplares capturados em 1991 foi Insuficiente para análise
(Tab.21).

6.3.3. Amplitude do período reprodutivo:

Para os três lagos, embora tenham sido pouco freqüentes, as fêmeas em

maturação avançada ocorreram na enchente (Fíg.12). Para o lago do Rei e
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Figura 12: Freqüência de ocorrência de cada estádio de maturação sexual de
Rhytiodus microlepis por período hidrológico em cada ciclo hidrológico
(E=enchente;C=cheia:V=vazante;S=seca).
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^  Catalão, fêmeas esvaziadas ocorreram na seca e enchente. No lago do Inácio,
#  fêmeas classificadas como estando esvaziadas foram encontradas durante

®  quase todo o período de coleta, permanecendo a ausência de indivíduos no
^  estádio de repouso, conforme observado para S. fasciatum. Diferenças inter-
0  anuais puderam ser observadas no lago do Rei onde em 1986, os indivíduos

#  classificados no estádio em repouso são freqüentes durante o ano todo.

^  No lago Catalão, houve pouquíssimas capturas de indivíduos nos
estádios maturação avançada e esvaziado, fato também observado para
S.fasciatum (Fig. 12).

6.3.4. Comprimento médio de 1® maturação sexual:

O tamanho de 1® maturação estimado para R. microlepis no lago do Rei
foi de 197,9 mm (IC=191,1 a 205,0 mm) (Tab.23), sendo este um valor

intermediário entre os dos lagos do Inácio, com média de 279,6 mm (IC= 272,1
a 287,4 mm) (Tab.24) e Catalão, estimado em 164,7 mm (IC= 160,3 a 169,2

mm) (Tab.25).

Na amostra do lago do Rei, ocorreu uma fêmea com 140 mm considerada

adulta, no estádio em repouso. No lago do Rei e Inácio, fêmeas adultas

começam a ocorrer na classe de 180 mm; como estádio em repouso pode ser

macroscopicamente confundido com o estádio imaturo, optou-se por retirar
este dado da amostra, obtendo-se um resultado mais conservativo.

6.3.5. Relação entre o peso e o comprimento

A relação peso/comprimento para esta espécie é Cp=0,00000309*Pt^'^®^°

onde valor de b foi maior do que 3 (t=15,64; p< 0,00; n=1402), indicando a
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ocorrência de alometria positiva entre o crescimento linear e o incremento em

peso (Fig.13).
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Figura 13: Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação peso-
comprimento dos exemplares de Rhytiodus microlepis capturados nos três
lagos estudados.

6.3.6. Fator de Condição

Os valores médios do fator de condição apresentaram diferenças entre os

lagos, tendo o lago do Catalão sido superior ao Rei (p=0,001; F= 7,69). Essas

diferenças concentraram-se entre as fêmeas de cada local (p=0,01; F= 5,43),
não havendo diferenças entre os machos da população (Figs. 14A, 14B e 140;

Tab.26). Avaliando-se as diferenças entre os sexos por local, somente o lago
Catalão, apresentou médias do fator de condição superiores para as fêmeas

(p< 0,00; t= 3,22); no lago do Rei e Inácio, machos e fêmeas tiveram médias de

fator de condição semelhantes (Figs. 14D, 14E e 14F; Tab.27).

41



m

Kn

Kn

Kn

1.045

0.995

0.965

0.975

A-Total (p<0,00; F=7,69)

N=537

N=800

Inácio Catalão

Lagos

B - Fêmeas (p<0,00; F<0,00)

1.06

1.05

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0.99

0.98

0.97

N=406

N=39 N=235

Rei Inácio Catalão

Lagos

C - Machos (p=0,83; F=0,19)

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0.99

0.98

0.97

0.96

0.95

InãooInãoo Catalão

N=152

Rei

N=23

N=228

Lagos

Figura 14 - Valores médios do fator de condição (kn) de Rhytiodus microlepis
para os fatores; Total (A), Fêmeas (B), Machos (C) da população.
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G - Ciclos Hidrológicos (p<0,00; F=73,5)
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Figura 14 - Valores médios do fator de condição (kn) de Rhytiodus microlepis
entre os Ciclos Hidrológicos (G).

Valores médios do fator de condição de cada ciclo anual mostraram que
no lago Catalão foram encontrados valores extremos deste parâmetro, sendo o

menor em 2000 e o maior em 2001. A condição do ciclo 2001 foi superior a

todos os outros ciclos, exceto o de 1990. O Kn médio do ciclo de 1986

mostrou-se maior que do ciclo 2000 (p<0,00 para todas as situações, Fig.14G;

Tab.28).

6.4. Leporinus friderici

6.4.1. Estrutura em comprimento

Leporínus friderici teve 726 exemplares medidos durante todo o período
de estudo para os lagos do Rei e Catalão, onde o menor peixe capturado
atingiu 82 mm e o maior 258 mm CP (Tab. 29).

Ocorreram diferenças na estrutura em comprimento da espécie, com

predomínio de indivíduos das maiores classes no lago do Rei e das menores

no lago Catalão (Fig.15; Tab.30)

44



35 Lagp do Rei ^
30

~ 25
CO

ã 20

•e
<§ 10

lllllll
80 100 120 140 160 180 200 220 240

35
Lags Catalão

H  30 N=130

W  20

•  15

•

•  »
^  80 100 120 140 160 180 200 220 240
im Classes de comprimento (mm)

■ I I III I I .1 ■ . ■

Figura 15: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de
exemplares de Leporinus fríderici capturados nos lagos do Rei e Catalão,
durante todo o período de estudo.

Avaliando-se os ciclos hidrológicos, observou-se que, no lago do Rei, a
moda foi ligeiramente maior em 1987. Já as classes de comprimento menores

que 170 mm foram mais freqüentes em 1986 comparado a 1987, que

apresentou cerca de 90% dos peixes capturados com comprimentos nas

classes de 190 a 230 mm; em 1986, a maioria dos exemplares pertenceram às

classes 140 a 230 mm (Fig16, Tab.29).

No lago Catalão as maiores freqüências ocorreram nas menores classes

de comprimento não tendo havido diferenças significativas entre os dois ciclos

analisados (Fig.17;Tab.30).
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6.4.2. Proporção sexual

No geral, houve diferenças significativas na proporção sexual somente
para o ciclo 1986 no lago do Rei e para o total capturado no lago do Inácio, e
no ciclo 1990, sempre em favor das fêmeas (Tab.31).

No Catalão não houve diferença na proporção entre os sexos por classe
de comprimento. Para o lago do Rei, seis casos de diferenças foram obtidos,
com predominância dos machos entre as classes 170 e 200 mm e de fêmeas
entre as classes 210 a 230 mm (Tab.32). Esta tendência para machos
predominaram nas classes 170 a 200 mm, e de fêmeas nas classes superiores
a 200 mm pôde ser notada também em cada ciclo (Tab.33).

^  No lago do Inácio o número de exemplares foi insuficiente para avaliar a
•  proporção sexual por classes de comprimento, e no lago Catalão não houve
®  diferenças por classes de comprimento (Tabs.34 e 35).

H  6.4.3. Amplitude do período reprodutivo

^  No lago do Rei, Leporínus fríderici iniciou a maturação das gônadas
principalmente na vazante, finalizando na parte da seca (Fig.18). Na seca e,
especialmente na enchente, apresentavam gônadas no estádio de maturação
avançada. O aumento na freqüência de exemplares com gônadas em repouso
na cheia, indica que o período reprodutivo ocorreu na enchente. A freqüência
de indivíduos em repouso foi alta na maior parte dos períodos hidrológicos de
1986. Em 1987 a reprodução parece ter sido antecipada para o período da
seca, com maiores freqüências de indivíduos em maturação avançada.
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m
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Novamente ocorreu ausência de indivíduos em repouso em todos os
períodos hidrológicos no lago do Inácio, conforme observado para as duas
espécies analisadas anteriormente.

De forma geral, no lago Catalão (2000 e 2001) poucos exemplares foram
coletados em maturação avançada e esvaziados, ocorrendo alta freqüência de
indivíduos imaturos. Não houve captura de indivíduos nos períodos de

•  enchente e cheia de 2001.

6.4.4. Comprimento médio de 1® maturação sexual:

Leporinus friderici obteve médias de comprimento médio de 1® maturação
sexual estimado em 144,9 mm (IC= 135,1 a 155,4 mm) no lago do Rei (Tab.36)
e de 188,4 mm (IC= 171,5 a 200,7 mm) para o lago do Inácio (Tab.37); no lago
Catalão (Tab.38) ocorreu o menor comprimento, estimado em 140,5 mm (IC=
127,3 a 155,1 mm), estando este valor dentro do intervalo de confiança para o
lago do Rei.

6.4.5. Relação entre o peso e o comprimento

A relação peso/comprimento para a população de Leporinus friderici foi

Cp=0,00001642*Pt^'°®^° sendo o valor de b maior que 3 (t= 4,019; p<0,00; n=
481), indicando a ocorrência de alometria positiva entre o crescimento linear e
o incremento em peso (Fig.19).

6.4.6. Fator de Condição

As análises do fator de condição entre lagos revelaram que os
exemplares do lago do Inácio tiveram uma condição superior aos do lago do
Rei (p<0,00) e Catalão (p=0,02) (p<0,00; F= 20,75; Tab. 39). A condição das
fêmeas no lago do Inácio é superior à observada para o lago do Rei (p=0 03) e
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Catalão (p=0.05). Entre os machos, a condição obtida para o lago do Inácio

continua sendo melhor que no Rei (p<0,000) e Catalão (p=0,01), sendo que o

Catalão também apresentou condição superior ao Rei (p<0,00). Assim, os

dados indicam que exemplares que vivem no lago do Inácio teriam melhores

condições em relação aos demais lagos (Fig. 20A, 20B e 20C; Tab.39).

Leporinus fríderíci

3.0810
Cp=0.00001642Tt
r=0.99

100 260 300140 160 220

Comprimento padrão (mm)

Figura 19: Diagrama de dispersão e curva calculada para a relação peso-
comprimento dos exemplares de Leporinus friderici capturados nos três lagos
estudados.

Diferenças entre os sexos em relação ao fator de condição foram

encontradas apenas para o lago do Rei (p<0,00; t= 3,79) (Fig.20D, 20E e 20F;

Tab.40). Entre os ciclos hidrológicos, os valores médios de fator de condição

não apresentaram diferenças significativas entre os dois ciclos analisados para

um mesmo lago, tendo sido maiores no lago do Inácio. No ciclo de 1990, no

lago do Inácio foi encontrada a maior média de fator de condição, diferindo dos

ciclos no lago do Rei (p<0,00). O lago Catalão apresentou médias

intermediárias do fator de condição entre os outros dois lagos (p<0,00:

Fig.20G; Tab.41).
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1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

1.14

1.12

1.10

1.08

1.06

1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

Kn

1.10

0.92

A-Total (p<0,00; F=20,75)

N=283

N=68

N=124

Rei Inácio

Lagos
Catai âo

B - Fêmeas (p<0,00; F=6,24)

N=143

N=42

N=39

Catalão

Lagos

C - Machos (p<0,00; F=22,42)

N=112

N=45

Rei Calai ão

Lagos

Figura 20: Valores médios do fator de condição (kn) de Leporinus friderici para
os fatores Total (A), Fêmeas (B), Machos (0) da população.
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Lago do Rei (p<0,00; t=3,79)

Kn

1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

0.94

Sexo Machos

N=112

Lago do Inácio (p=0,17; t=1,38)

Kn
N=17

1.00
Fêmeas Sexo Machos

Lago do Catalão (p=0,53; t=-0,63)

Kn

1.07

1.0S

1.03

1.01

0.99

0.97
MachosFêmeas

Sexo

N=39

N=45

Figura 20: Valores médios do fator de condição (kn) de Leporinus friderici entre
sexos; lago do Rei (D), lago do Inácio (E), lago do Catalão (F).
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Kn

1,16

1.12

1,08

1,04

1.00

0,96

0.92

o.ea

Ciclos Hidrológicos (p<0,00/F=11,84)

N=169

N=114

N=57 N=11

N=82

N=42

1987 1990 1991 2000 2001

Ciclo Hldroióglco

Figura 20: Valores médios do fator de condição (kn) de Leporínus frideríci entre
os Ciclos Hidrológicos (G).
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6.5. Tabelas

Tabela 1. Ciclos hidrológicos baseados nos valores médios mensais das cotas
do rio Negro no porto de Manaus.

Local Ano Meses de coleta Período Ano Ciclo

Rei 1986 Fevereiro e Abril Enchente 1986 86

Junho e Agosto Cheia 1986 86

Outubro Vazante 1986 86

Dezembro Enchente 1986 86

1987 Fevereiro Enchente 1986 86

Abril e Junho Cheia 1987 87

Setembro Vazante 1987 87

Novembro Seca 1987 87

1988 Fevereiro Enchente 1987 87

Inácio 1990 Março Enchente 1990 90

Julho Cheia 1990 90

Setembro Vazante 1990 90

Novembro Seca 1990 90

1991 Março Enchente 1991 91

Julho Cheia 1991 91

Setembro Vazante 1991 91

Catalão 1999 Outubro Vazante 1999 00

Novembro e Dezembro Seca 1999 00

2000 Janeiro até abril (4 coletas) Enchente 2000 00

Maio até Agosto (4 coletas) Cheia 2000 00

Setembro e Outubro Vazante 2001 01

Novembro e Dezembro Seca 2001 01

2001 Janeiro até Abril (4 coletas) Enchente 2001 01

Maio até Agosto (4 coletas) Cheia 2001 01
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Tabela 2. Dados de captura em número de indivíduos (N) e Biomassa total (g)
(B) e respectivas porcentagens de captura para as três espécies de

Espécie

Rei

N % N Biomassa(g) % B
Schizodon fasciatum 1023 3,3 237829 4^
Rhytiodus microlepis 946 3,0 244507 4,6
Leporinus fríderíci 892 2,9 188500 3Í6
Total por local 2861 9.2 670836

Lago

Inácio

N % N Biomassa (g) % B
90 1,5 20136 1,8
67 1,1 13578 1.2
68 1,1 13597 1.2
225 3 7 4731 -1 A '>

Catalão
N % N Biomassa fa) % B
307 2,4 37320 3.4"
821 6,4 134866 11,7
128 1,0 9181 0.8

w, f *»/ 1 1 4,o 1256 9.8 81367 16.0

Tabeja 3: Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
padrao dos exemplares de Schizodon fasciatum capturados nos diferentes
locais e períodos amostrados.

Schizodon fasciatum
Rei Catalão

N

média

mediana

moda

mínimo

máximo

1986

502

220,9
225

230

120

310

desvio padrão 35,35
erro padrão i,58

1987

275

241,7
243

240

130

309

21,85

1,31

Total

799

226,6

233

240

90

310

34,95

1,24

2000

224

174,3

168

160

89

273

36,81

2.47

2001

78

184,3
173

160

90

270

38,52

4,33

Total

307

177,0

170

160

89

273

37,26

2,13

Tabela 4j Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Schizodon
fascidtum nos diferentes locais e ciclos hidrológicos.

NI N2 Dcrítico 5% Dmáximo
Rei e Catalão

1986e1987
2000 e 2001

799

502

224

307

275

78

0,0912

0,1019

0,1785

2,4578*

3,6184*

0,126
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Tabela 5. Freqüência de machos e fêmeas de Schizodon fascidtum e resultado
do teste G para as capturas por lago e por ciclo hidrológico.

Local/Ciclo Fêmea Macho G

Rei 355 323 1,51
1986 229 175 7,24*
1987 118 141 2,05

Inácio 52 15 21,62*
1990 34 14 8,59*
1991 18 1 18,50*

Catalão 159 76 29,96*
2000 99 59 10,24*
2001 56 13 28,88*

Tabela 6. Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento para as
capturas totais de Schizodon fasciatum e resultado do teste G para as capturas
por lago. ^

Inácio Catalão
Classe (mm) Fêmeas Machos G Fêmeas Machos G Fêmeas Machos

100 0 0 0 0
110 0 0 0 0
120 0 1 0 0
130 0 1 0 0
140 1 1 0 0
150 0 2 0 0
160 2 5 1,33 0 0
170 1 2 0,34 0 0
180 4 4 0,00 0 0
190 6 13 2,64 0 0
200 21 28 1,00 1 0
210 35 41 0,47 3 1
220 31 54 6,30* 12 5
230 49 64 2,00 7 1
240 59 57 0,03 7 3
250 53 31 5,83* 5 2
260 41 10 20,22* 7 1
270 31 7 16,37* 5 2
280 12 2 7,92* 4 0
290 6 0 1 0
300 3 0 0 0
310 1 0 0 0

356 323 1,60 52 15

0  1

1  1

O  o

8  1 6,20*

15 1 14,70*
16 7 3,62
28 7 13,49*
23 8 7,57*
8  6 0.29
12 14 0,15

11 9 0.20
1.05 11 3 4,86*
7,23* 6 5 0.09
7,20* 6 4 0,40
8.78* 7 4 0.83
3,49 4 2 0.68

16,15* O 2
13,19* 3 1 1,05

O  O

O  O

O  O

O  O
Total 356 323 1.60 52 15 21,62* 158 76 ^29,35*
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Tabela 7; Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe
de comprimento de e resultado do teste G para as capturas no lago do Rei.

1986 1987
Fêmeas Machos G Fêmeas Machos

Classe (mm)
130 0 0 0
140 1 1 0,00 0
150 0 1 0
160 2 4 0,68 0
170 0 1 0
180 3 4 0,14 0
190 4 11 3,40 0
200 18 25 1,14 1
210 28 28 0,00 7
220 20 31 2,39 11
230 34 35 0,01 15
240 36 21 3,99* 23
250 31 8 14,49* 22
260 24 2 21,94* 17
270 15 3 8,73* 14
280 7 0 5
290 4 0 2
300 1 0 1
310 1 0 0

Total 229 175 7,24* 118

O

O

O

0

1

1

2

2  0,34

11 0,90
23 4,33^
29 4,53*

36 2.89
23 0,02

8  3,31

4  5,88*

2  1,33
O

O

O

142 2,22

Tabela 8. Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe

® resultado do teste G para as capturas no lago do Inácio emI  e I .

1990 1991
Fêmeas Machos G Fêmeas Machos

Classe (mm)
200 0 0 1 0
210 3 1 1,05 0 0
220 10 5 1,70 2 0
230 6 1 3,96* 1 0
240 4 3 0,14 3 0
250 4 2 0,68 1 0
260 3 1 1,05 4 0
270 2 1 0,34 3 1
280 1 0 3 0
290 1 0

Total 34 14 8,59* 30 12

1,05

54,98*
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Tabela 9: Freqüência de fêmeas e machos de Schizodon fasciatum por classe
de comprimento e resultado do teste G para as capturas no lago Catalão em
2000 e 2001. '

2000 2001
Classes (mm) Fêmeas Machos Teste G Fêmeas Machos Teste G

100 0 1 0 0
110 1 0 0 1
120 0 0 0 0
130 5 0 3 1 1,05
140 11 1 9,75* 4 0
150 9 7 0,25 6 0
160 16 7 3,62 12 0
170 14 8 1,66 8 0
180 8 6 0,29 0 0
190 10 11 0,05 1 3 1,05
200 7 6 0,08 4 3 0,14
210 6 3 1,02 4 0
220 1 2 0,34 5 3 0,51
230 5 3 0,51 1 1 0,00
240 2 4 0,68 5 0
250 2 0 2 0
260 0 0 0 1
270 2 0 1 0

Total 99 59 10,24* 56 13 28,88*

Tabela 10: Número de fêmeas imaturas e adultas de Schizodon fasciatum para
cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
maturação sexual no lago do Rei (UDUPA) onde A é o intervalo em centímetros
da classe de comprimento e B é a média do intervalo.

A

15-16

B

15,5

Log B

1,190332

1,217484

1,243038

1,267172

1,290035

1,311754

1,332438

1,352183

N imaturas Adultas PL QL Y

1  0,000000
16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

0

2

1

4

6

21

35

31

O

0

1

2

6

20

34

31

O

0

1

0.5

1

0,952381

0,971429

1

0,027152

0,025554

0,024134
0,022863

0,021719

0,020685

0,019744

1

O

0,5

O

0,047619

0,028571

O

0,000000

0,000000

0,083333

0,000000

0,002268

0,000816

0,000000

0,086417
Soma

Média X

5,42381 0,161851

0,0231216

58



TdbGl3 11. Núm©ro d© fêm©©© im3tur3s © 3dult3S d© Schizodon fsscisturn p3r3
C3da cl3ss© d© comprlm©nto © a ©stim3tiv3 do comprim©nto d© prim©ira
m3tur3ção s©xu3l no logo do Inácio (UDUPA) ond© A é o int©rv3lo ©m
c©ntím©tros 6a closs© d© comprim©nto © B é 3 médio do intorvolo.

A B Log B N Imaturas

17-19 18 1,255273 4 3

19-21 20 1,301030 9 3

21-23 22 1,342423 15 13
23-25 24 1,380211 14 9

25-27 26 1.414973 12 3

27-29 28 1,447158 9 2

29-31 30 1,477121 1 0

Adultas PL QL

1

6

2

5

6

7

1

0,25

0.666667

0,133333

0,357143

0.5

0,777778

1

0,045757

0,041393

0,037789

0,034762

0,032185

0,029963

0,75

0,333333

0,866667

0,642857

0.5

0,222222

O

0,062500

0,027778

0,008254

0,017661

0.022727

0,021605

0,000000
Soma 3,684921 0,22185 0,160525

Média X 0,03697

Tobolo 12: Núm©ro d© indivíduos imoturos © odultos d© Schizodon fasciatum
copturodos d©ntro do omostro poro codo closs© d© comprim©nto © os
r©sultodos do método UDUPA poro o ©stimotivo do comprim©nto d© prim©iro
moturoção s©xuol poro o logo do Catalân
—^ -- ^

13-14

B

13,5

Log B N imaturas Adultas PL
QL

1,130334 8 5 3 0
14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

14,5

15,5
16,5

17,5
18,5

19,5

20,5

1.161368

1.190332

1,217484

1.243038
1.267172

1.290035

1,311754

,375 0,031034 0,625 0,0334821
15 10 5 0,333333 0,028964 0,666667 0,0158730
16 5 11 0,6875 0,027152 0,3125 0.0143229
28 7 21 0,75 0,025554 0,25 0,0069444
23 4 19 0,826087 0,024134 0,173913 0,0065303
8 1 7 0,875 0,022863 0,125 0,0156250
12 3 9 0,75 0,021719 0,25 0,0170455
11 0 11 1 0 0,0000000

Soma 5,59692 0,18142 0,109823

Média X 0,02592

Tobelo 13: Anális© d© voriâncio do fotor d© condição (Kn) da ©spéci©
Schizodon fasciatum ©ntr© os lagos, fêm©os © machos.

S.fasciatum Geral

(p=0,07866)
F=2,5491

Rei Inácio Catalão

1,02418

0,09558

90

1,008

0,1143

604

0,996

0,1084

307

Fêmeas

(p<0,25895)
F=1,3547

Rei Inácio Catalão

1,0086 1,02795 1,00256
0,1104 0,08999 0,09855

292 64 159

Machos

(p=0,17347)
F=1,76036

Rei Inácio Catalão
Média Kn

Desvio padrão

N

1.0148 1,0149 0,9869
0.1183 0,10951 0,10578

258 26 76
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Tabela 14: Análise de variância do fator de condição (Kn) de Schizodon

S. fasciatum Rei

(p=0,52864)
t=-0,63

Inácio

(p=0,56007)
T—O,58

Catalão

(p=0,26647)
t=1,11

fêmeas machos fêmeas machos fêmeas machos
média Kn

desvio padrão
N

1,0086 1,01479
0,1104 0,11835

292 258

1,028 1.0149
0,08999 0,10951

64 26

1,002563 0,98688
0,098554 0,10577

159 76

Tabela 15. Teste de Tukey entre os ciclos hidrológicos para Schizodon
fasaatum.

1986Ciclos N 1987 1990 1991 2000 2
Média de Kn

001
1.005251 1,014959 1,024271 1,024069 0,9820387 1,037396

1986 319

1987 271

1990 48

1991 42

2000 223

2001 79

0,9101 0,9592

0,9985
0,9707

0,9990

1,0000

0,2280

0,0203*

0,4178

0,5017

0,4459

0,7974

0,9922

0,9939

0,0201*

Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
padrao dos exemplares de Rhytiodus microlepis capturados nos diferentes
locais e períodos amostrados.

Rei Catalão

N

Média

Mediana

moda

mínimo

Máximo

1986 1987 Total 2000 2001 Total
453

254,9

255

240

132

343

desvio padrão 35,05
erro padrão 1,65

236 716 462 353 818
278,3 261,9 215,8 219.0 217,0
278 264 215 225 218
260 260 190/230 240/250 190
196 132 125 102 102
541 541 308 300 308

28,45 36,28 35,58 40,29 37,77
1,85 1,36 1.66 2,15 1.33

Tabela 17: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Rhvtiodu^

NI N2 Dcrítico 5% Dmáximo
Rei X Catalão

1986X1987

2000 X 2001

716 818 0,0695
453 235 0,096
462 353 0,1092

0,4202*

0.3722*

0,1239*
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Tabela 18: Freqüência de fêmeas e machos de Rhytiodus microlepis e
resultado do teste G para as capturas por local e ciclo hidrológico.

Local/Ciclo Fêmeas Machos G

Rei 318 305 0,27
1986 198 166 2,82
1987 106 126 1,73

Inácio 18 10 0,81
1990 15 10 1,01
1991 3 0

Catalão 412 153 123,28*
2000 189 114 18,76*
2001 223 38 145,20*

Tabela 19: Freqüência de fêmeas e machos por
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as
Classe (mrnj Rei Inácio

classe de comprimento de
capturas por lago.

Fêmeas Machos
100 o O
110 o o

120 O O

130 O O
140 1 o

150 O 1
160 O 3
170 O O
180 2 2
190 3 5
200 5 5
210 6 10
220 15 29
230 26 23
240 27 28
250 22 29
260 31 41

270 34 40
280 43 34
290 34 26

300 36 13

310 16 10

320 9 1

330 6 3

340 2 1

350 O 1

Total 318 305 0,27

0.51

0,00
1.01

4,53-»

0,18

0,02

0,96

1.39

0,49

1,05

1,07

11,23*

1.40

7,36*

1.02

0,34

Catalão

Fêmeas Machos Fêmeas Machos

O

O

0

1

2

2

4

8

8

15

11

14

11

12

10

19

17

10

5

1

3

O

0

2

1

O

11

13

20

25

33

30

29

37

42

48

38

40

25

12

2

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0

1

3

0

4

4

5

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0

1

0

2

1

3

2

3

O

0

1

0,34

1,05

0,68

0,14

6,86*

5,02*

5,31*

9,19*

6,92*

9,15*

5,34*
14,87*

17,65*
27,08*

6,46*

6,64*

18 13 0.81 411 153 122.53*
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#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m-.

Tabela 20: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no lago do Rei.

1986 1987

Machos Fêmeas Machos
180 2 1 0,34
190 2 2 1 1 0,00
200 5 5 0 0
210 6 9 0,60 0 1
220 12 29 7,27* 2 0
230 18 18 0,00 1 4 1,93
240 23 21 0,09 3 6 1,02
250 15 15 0,00 7 13 1,83
260 17 19 0,11 13 22 2,34
270 17 12 0,87 17 28 2,72
280 21 15 1,00 22 19 0,22
290 16 8 2,72 18 17 0,03
300 23 6 10,63* 13 7 1,83
310 10 5 1,70 6 5 0,09
320 7 0 1 1 0,00
330 3 1 1,05 2 1 0,34
340 1 0 0 1

198 166 2,82 106 126 1,73

Tabela 21: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no lago do Inácio.

Laqo do Inácio
Classe (mm) 1990 1991

Fêmeas Machos G  Fêmeas Machos G
240 0 1
250 0 0
260 1 2 0,34
270 2 0 1 1
280 0 2 0 1
290 4 2 0,68 0 0

300 3 3 0,00 1 0
310 4 0 1 0

320 1 0 1

Total 15 10 1,01 3 3
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#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Tabela 22: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento de
Rhytiodus microlepis e resultado do teste G para as capturas nos diferentes
ciclos hidrológicos no lago Catalão.

Lago Catalão
20002001

Classe (mm) Fêmeas MachosFêmeas Machos
10010
11000
1201010
130110,0000
1400200
150320,2080
160530,51816,20
170980,06110
1801051,701538,73*
19015120,3318311,89*
2001792,5013112,20*
21018111.711134,86*
2202085,31*17310,82*
2302698,62*1639,77*
2402094,28*28131,50*
25014120,152479,86*
26014110,3626613,48*
270770,0018311,89*
280631,02622,09
29000210,34
300320,2001

T1 otal89114 18,76*22338 169,77*

Tabela 23: Número de fêmeas Imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira

ABLog BNImaturas AdultasPLXQLY
18-1918,51,26717222000,02286310,000000
19-2019,51,2900353210,3333330,0217190,6666670,111111
20-2120,51,31175450510,02068500,000000
21-2221.51,3324386150,8333330,0197440,1666670,027778
22-2322,51,352183141130,9285710,0188850,0714290,005102
23-2423,51,371068251240,960,0180980,040,001600
24-2524,51,3891662702710,000000

Soma 5,055238 0,1219940,145591
Média X0,020332
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#

#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

m

9

9

9.

Tabela 24; Número de fêmeas Imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
cada classe de ccmprimentc e a estimativa do comprimentc de primeira
maturaçao sexual no lago do Inácio (UDUPA).

A

18-20

B

19

20-22

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

21

23

25

27

29

31

33

Log B

1.278754
1,322219

1,381728
1,397940

1,431384

1,482398

1,491382

1,518514

N Imaturas Adultas PL QL
2

1

O

8

12

4

10

4

O

O

O

5

11

4

9

3

O

0

0,833333

0,918887

1

0,9

0,75

0,043488

0,039509

0.038212

0,033424

0.031034

0,028984

0,027152

Soma

1

1

1

0.188887

0,083333

O

0,1
0,25

0,000000

0,000000

0.027778

0,006944

0,000000

0.010000

0,062500
4,4 0,23976

Média X
0,107222

0,018443

Tabela 25. Número de fêmeas imaturas e adultas de Rhytiodus microlepis para
cada classe de comprimento e a estimativa do comprimento de primeira
maturaçao sexual no lago Catalão (UDUPA).

A B Log B N Imaturas Adultas
15-18 15,5 1,190332 11 3 8
18-17 18,5 1,217484 13 4 9
17-18 17,5 1,243038 20 7 13
18-19 18,5 1,287172 25 6 19
19-20 19,5 1,290035 33 6 27
20-21 20,5 1,311754 30 2 28
21-22 21,5 1,332438 29 4 25
22-23 22,5 1,352183 37 4 33
23-24 23,5 1,371088 42 0 42

PL QL

0,727273

0,892308

0,85

0,78

0,818182

0,933333

0,882069

0,891892

1

0,027152

0,025554

0,024134

0,022863

0,021719

0,020885

0,019744

0,018885

0,272727

0,307692

0,35

0,24

0,181818

0,088667

0,137931

0,108108

O

0,019835

0.017751

0,011974

0,007600

0,004849

0.002148

0,004247

0,002878

0,000000
Soma 7,335056 0,180736 0,070879
Média X 0,022592

Tabela 26: Análise de variância do fator de condição (Kn) da espécie Rhytiodus
microlepis entre os lagos, fêmeas e machos.

R. microlepis Geral

(p=0,000478)
F=7,6886

Rei Inácio Catalão

Fêmeas

(0,004574)
F=5,4305

Rei Inácio Catalão

Machos

(p=0,82568)
F=0,1916

Rei Inácio Catalão

(9

Média Kn

Desvio padrão
N

0,991

0,1038

537

1.0183 1,0191 0,9979 1,03
0,0708 0.1484 0,10796 0,05998

65 800 235 39

1,0331

0,1482

408

0,9841 0,9975 0,9888
0,09792 0,0842 0,13598

228 23 lfip
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Tabela 27: Analise de variância do fator de condição (Kn) de Rhytiodus
microlepis entre sexos para cada laqo.

R. microlepis Rei Inácio Catalão
(p=0,15083)

t=1,43

fêmeas

Média Kn

Desvio padrão
N

(p=0,08133)
]=1,77

Machos fêmeas macho

(p=0,0D1376)
t=3,22

0,9979 0,9841 1,03 0,9975
0,10796 0,09792 0,05996 0,08417

235 228 39 23

s fêmeas Machos

1,03315

0,14819

408

0,9888

0,13598

152

Tabela 28: Teste de Tukey entre os ciclos hidrológicos para Rhytiodus
microlepis.

1986Ciclos N 1987 1990 1991 2000
Média de Kn

2001
0,9994488 0,9784402 1,030109 1.009395 0,9514850 1,106168

1986

1987

1990

1991

2000

2001

338

193

28

37

448

349

0,485379 0,923244 0,999138 0,000021* 0,000020*
0,559815 0,883901 0,208023 0,000020*

0,985738 0,117383 0,142388
0,288581 0,004831*

0,000020*

Tabeja 29. Estatística descritiva da distribuição de valores de comprimento
padrão dos exemplares de Leporinus friderici capturados nos diferentes locais
e períodos amostrados.

Leporinus friderici
Rei Catalão

N

média

mediana

moda

mínimo

máximo

desvio padrão
erro padrão

1986 1987 Total Total 2000 2001

188

189,0

192

190

82

250

30,08

2,19

285

208,8

209

200

105

250

18,31

1,08

473

200,5

204

200

82

250

25,44

1,17

84

134,3

132,5

140

88

258

33,29

3,83

42

141,4

128

138,7

133 132,5

120 130

88

258

91

209

34,77 33,82

5,37 3,01

Tabela 30: Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov aplicado sobre as
distribuições de freqüência de comprimento dos exemplares de Leporinus
friderici nos diferentes locais e ciclos hidrológicos.

NI N2 Dcrítico 5% □máximo
Rei X Catalão 474 126 0,1344 0,7287*
1986X1987 188 288 0,1275 0,3595*
2000 X 2001 84 42 0,2587 0,2024
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Tabela 31: Freqüência de fêmeas e machos de Leporinus friderici e resultado
do teste G para as capturas por lago e por ciclo hidrológico.

Local/Ciclo Fêmeas Machos G

Rei 235 213 1,08
1986 105 65 9,50*
1987 130 148 1,17

Inácio 37 15 9,61*
1990 36 16 7,89*
1991 3 0

Catalão 42 46 0,18
2000 22 32 1,86
2001 18 13 0,81

Tabela 32: Freqüência de fêmeas e machos por classe de comprimento
Loporínus frídorici e resultado do teste G para as capturas por lago.

de

Rei Inácio
Classe (mm) Fêmeas Machos

90 o O
100 O O
110 O O
120 4 O
130 1 2
140 4 1
150 4 3
160 4 1
170 8 20
180 14 25

190 17 62
200 30 59
210 57 29

220 45 9

230 36 1

240 8 O

250 1 O

Catalão

Total 233 212

0.34

1,93

0,14

1,93

5,3r

3,15

27,24*

9,62*

9,28*

26,20*

42,10*

0,99

Fêmeas Machos

O

O

O

o

o

o

0

1

0

4

4

13

8

4

2

2

1

Fêmeas Machos G

39 16

0,14

0,11

2,64

1,93

9,92

1

2

7

5

7

5

2

2

4

1

2

1

1

O

0

1

1

42

2

3

5

5

9

6

4

O

5

3

O

4

O

O

O

O

O

46

0,34

0,20

0,33

0,00

0,25

0,09

0,68

0,11

1,05

1,93

0,18
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9

9

9

9

9

hidrológicos no lago do S '® ® "°® diferentes ciclos

0,00

1,93

0.00

1,05
4,30*

0,04

1,21

0.18

22,36*
8,55*

0 1

0 0

1 0

1 0

1 3 1,05
2 14 10,12*
5 44 35,63*
18 49 14,90*
36 28 1,00
35 8 18,29*
25 1 27,57*
5 0

1 0

130 148 1,17

Tabela 34. Freqüência de machos e fêmeas de Leporinus fríderíci por classes
e comprimento e resultado do teste G para as capturas nos diferentes ciclos

hidrologicos no lago do Inácio.

1990 1991
Classe (mm) Fêmeas Machos Teste G Fêmeas Machos Teste G

160 1 0 0 0
170 0 1 0 0
180 3 3 0,00 1 0
190 3 5 0,51 1 0
200 13 6 2,64 0 0

210 8 0 0 0

1^ 220 3 1 1,05 1 0

230 2 0 0 0

240 2 0 0 0

250 1 0 0 0

Total 36 16 7,89* 3 0
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Tabela 35: Freqüência de machos e fêmeas por classes de comprimento de
Leporínus fríderíci e resultado do teste G para as capturas nos diferentes ciclos
hidrológicos no lago Catalão.

Lago Catalão
2000 2001

Classe (mm) Fêmeas Machos Teste G Fêmeas Machos Teste G
90 0 1 1 1 0

100 1 1 0,00 1 2 0,34
110 3 4 0,14 3 0
120 3 3 0,00 2 2 0,00
130 5 9 1,18 1 0
140 3 8 1,02 2 0
150 2 2 0,00 0 2
180 1 0 1 0
170 1 3 1,05 3 2 0,20
180 0 0 1 3 1,05
190 0 0 2 0
200 0 3 1 1 0,00
210 1 0 0,81
220 0 0
230 0 0
240 1 0
250 1 0

T 22 3otal 2 1,86 18 13 0,81

Tabela 36: Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporínus fríderíci para
cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de 1® maturação
Câvi lal rtrk /■ ipm irtAv

0,082500
0,000000
0,083333
0,083333
0,083333
0,000000
0,005102

A B Log B N Imaturas Adultas PL X QL
12-13 12,5 1,09891 4 1 3 0,75 0,033424 0,25
13-14 13,5 1,130334 1 1 0 0 0,031034 1
14-15 14,5 1,181388 4 2 2 0,5 0,028984 0,5
15-18 15,5 1,190332 4 2 2 0,5 0,027152 0,5
18-17 18,5 1,217484 4 2 2 0,5 0,025554 0.5
17-18 17,5 1,243038 9 0 9 1 0,024134 0
18-19 18,5 1,287172 14 1 13 0,928571 0,022883 0,071429
19-20 19,5 1,290035 17 0 17 1 0

Soma 5,178571 0,193125 0,317602
Média X 0,027589
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Tabela 37: Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporinus friderici para
cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de 1® maturação
sexual no lago Inácio (UDUPA).

A B Log B N Imaturas Adultas PL X QL Y
9-11 10 1 0 0 0 0 0,0792 1 0,000000
11-13 12 1,079181 0 0 0 0,0669 1 0,000000
13-15 14 1,146128 1 1 0 0,058 1 0,000000
15-17 16 1,20412 2 1 1 0,0512 1 0,000000
17-19 18 1,255273 4 3 1 0,25 0,0458 0,75 0,062500
19-21 20 1,30103 17 8 9 0,5294 0,0414 0,47 0,015571
21-23 22 1,342423 12 4 8 0,6667 0,0378 0,33 0,020202
23-25 24 1,380211 4 1 3 0,75 0,0348 0,25 0,062500
25-27 26 1,414973 1 0 1 1 0

Soma 3,1961 0,415 0,160773
Média X 0,0519

Tabela 38. Número de fêmeas imaturas e adultas de Leporinus friderici para
cada classe de comprimento e estimativa do comprimento de 1« maturação
sexual no lago Catalão (UDUPA).

A B Log B N Imaturas Adultas
9-10 9,5 0,977724 1 1 0
10-11 10,5 1,021189 2 2 0
11-12 11,5 1,060698 7 6 1
12-13 12,5 1,09691 4 2 2
13-14 13,5 1,130334 7 4 3
14-15 14,5 1,161368 5 1 4
15-16 15,5 1,190332 2 1 1
16-17 16,5 1,217484 2 2 0
17-18 17,5 1,243038 4 0 4

PL QL
o

o
0,142857

0,5
0.428571

0.8
0.5

0
1

0.043466
0,039509
0.036212
0.033424
0,031034
0,028964
0,027152
0,025554

1

1
0,857143

0.5
0,571429

0.2
0,5

1
O

0,000000
0,000000
0,020408
0,083333
0,040816
0,040000
0,250000
0,000000
0,000000

Soma 3,371429 0,265314 0,434558
Média X 0,033164

Tabela 39: Análise de variância do fator de condição (Kn) da espécie Leporinus
friderici entre os lagos, fêmeas e machos.

L. friderici Geral
(p<0,0000)

F=20,75

Fêmeas
(p=0,0059)

F=22,42

Machos
(p<0,0000)

F=5,24
Rei Inácio Catalão Rei Inácio Catalão Rei Inácio Catalão

Média Kn
Desvio padrão
N

0,986 1,081 1,016
0,097 0,161 0,103

283 68 124

1,013 1,074 1,017
0,095 0,149 0,11

143 42 39

0,968
0,091

112

1,33 1,032
0.143 0,106

17 45
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entre sexos para^rada tego"°^ condição (Kn) de Leporinus friderici
L. friderici

Inácio Catalão(p=0,00019) (P=0,17197)
t

(P=0,52885)
t

t=3,79 =-1,38 =-0,63fêmeas machos fêmeas machos
Machosmédia Kn

desvio padrão

Tabela 41: Teste de Tukey entre os ciclos hidrológicos para Leporinus friderici.
Ciclos IM

Média de Kn

1986 l69
1987 114
1990 57
1991 11
2000 82
2001 42

1986

1,000961
1987 1990^

,9648511 1,092357
U,120318 0,000116'

0,000020'

1991 2000 20ÕT
1,022208 1,000408 1,046921
0,997455 1.000000 0,376931
0,817308 0,288022 0,007006*
0,653789 0,000105* 0,390362

0,997123 0,994796
0,362959
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7. Discussão
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t
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t
A  Segundo Bayley & Li (1994), existe uma hierarquia das unidades

9  ambientais, em escaia espadai e temporal, que indicaria o grau de estabilidade

#  de cada ambiente. Ambientes maiores e mais estáveis impõem limites sobre os

®  sistemas menores e mais variáveis. Sob este prisma, os lagos constituem
#  .. .

ecorregiões de um sistema, onde ocorre o intercâmbio de matéria e energia em

H  função do pulso de inundação. Os lagos apresentam diferentes graus de

#  estabilidade na escala espaço-temporal e as populações de peixes usufruem

®  desses ambientes da maneira mais vantajosa possível. Muitos são os fatores

^  que interagem na dinâmica das populações de peixes, dentre eles, fatores

H  indiretos difíceis de identificar e mensurar.

^  Dentre os lagos estudados, o Catalão parece ser utilizado como abrigo e
^  local de crescimento por indivíduos juvenis de Leporinus friderici, visto que
^  neste local, a porcentagem em biomassa é inferior à porcentagem em

freqüência de indivíduos dessa espécie. Rhytiodus microlepis apresentou-se

^  abundante no lago Catalão tanto em número de indivíduos quanto em

biomassa, sugerindo que esta área pode ser estratégica para o ciclo de vida

desta espécie. A partir do tamanho médio de maturação sexual estimado

#  para cada espécie, observa-se menores freqüências de indivíduos jovens

^  (imaturos) na população do lago do Rei (9,5%; 6,28% e 5,05%) em relação ao

lago Catalão (22,47%; 9,05% e 63,85%), respectivamente para S. fasciatum, R.

microlepis e L fridericL

Estudos realizados em sistemas de várzea, reúnem informações

suficientes para sugerir que essas áreas são utilizadas para a reprodução de

várias espécies de peixes, atuando como local de alimentação e criadouro

(Goulding, 1980; Cox-Fernandes & Petry, 1991; Furch & Junk, 1989; Araújo-
Lima, 1998, Lowe-Mc Connell, 1999)

71



m

m

#

m

m

Altas freqüências de indivíduos nas maiores classes de comprimento em

A pequena participação de juvenis nas capturas neste lago poderia ser

explicada em parte, devido à entrada (Paraná do Rei) ser sinuosa, dificultando

m

#

9

9

9

#

#
H  relação às menores classes foram notórias no lago do Rei para as três
í§ espécies. Fernandes (2001), estudando espécies de Ciclídeos, observou que,

#  estes apresentaram maiores freqüências de indivíduos grandes no lago do Rei

®  e menores no Catalão, corroborando com os estudos realizados por Lago
#^  (2002) para Pellona flavipinnis (Clupeiformes: Glupeidae), uma espécie que,
^  segundo Cox-Fernandes (1997) realiza migração lateral.

#

m

9
^  o carreamento de ovos e larvas no período reprodutivo, que atingiriam o lago

9  somente em enchentes pronunciadas. A maior freqüência de indivíduos nas

maiores classes de comprimento no lago do Rei pode indicar que a população

local está sendo mantida pela entrada de indivíduos adultos após a V

^  maturação sexual, mantendo assim uma parcela da população no local.

m

Já o lago Catalão, localizado numa península próxima ao encontro das

águas, é um lago aberto, de terras baixas, facilmente inundado, com menor

área contínua de água e com muitas reentrâncias para refúgio. Ovos e larvas

possivelmente são carreados para as margens dos grandes rios, entrando

^  pelos canais através das fortes correntes que se formam na enchente. O canal

^  Xiborena conecta o rio Solimões ao interior do Catalão, e mesmo em

^  enchentes pouco pronunciadas possivelmente carreia grande quantidade de

^  ovos e larvas pela facilidade de acesso ao canal, linear e relativamente largo

neste período. Além disso, a região do "encontro das águas" é tida como um

importante local de desova para muitas espécies de peixes comerciais

(Goulding, 1980; Ribeiro, 1983; Petry, 1989), o que poderia proporcionar um

grande aporte de ovos e larvas para os lagos do Rei e Catalão. Isso resultaria

em uma maior freqüência de indivíduos das menores classes de comprimento

no Catalão. Outro argumento seria que, a maior freqüência das menores
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®  classes de comprimento no Catalão poderia estar associada a menores taxas
^  de crescimento. A mistura das águas brancas e pretas resultaria em um

ambiente mais pobre, e indivíduos de idades semelhantes teriam comprimentos

9  inferiores no Catalão, não atingindo comprimentos maiores como no lago do

®  Rei. Este efeito seria mais pronunciado para espécies sedentárias, que
J  permanecem ao longo do ano no mesmo local, ou para espécies que

permanecem por um determinado período de desenvolvimento neste ambiente.

#

9  Outra possibilidade para explicar as diferenças de tamanho observadas
entre os indivíduos nos lagos do Rei e Catalão seria a ocorrência de

0  fenômenos temporalmente localizados. Neste caso, a concentração de peixes
9  nas maiores classes de comprimento no lago do Rei poderia estar relacionada

9  à baixa amplitude de variação dos níveis hidrològicos, nos anos que

^  antecederam os estudos no lago do Rei (1985 a 1987). Enchentes pouco
•
d  pronunciadas e lentas podem ter promovido fracas correntes, as quais podem

(§ ter causado falhas no recrutamento, inclusive uma alta mortalidade de larvas

#

^  espécies migratórias, serem carreados do lago. Aparentemente estes peixes
d  estavam morrendo por hipóxia devido a um "bloom" de algas na superfície da

#  água. Possivelmente neste período houve grande mortalidade de ovos, larvas e

9  jovens, o que pode ter comprometido o recrutamento, com reflexos posteriores

na estrutura em comprimento das populações de várias espécies, entre elas os

^  Anostomídeos. O autor ainda cita que alguns indivíduos não saíram do lago
porque provavelmente não tinham condições fisiológicas para suportar a

^  migração (reserva de gordura insuficiente).

por inanição pelo maior tempo que permaneceram à deriva. Cox-Fernandes

(1997) observou em 1986 um grande número de indivíduos moribundos de

Em oposição ao lago do Rei, a alta freqüência de jovens no lago Catalão

poderia ser explicada pelas cheias pronunciadas dos ciclos 1999, 2000 e 2001,
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que poderiam ter resultado em maiores taxas de sobrevivência entre as larvas

II e juvenis.

#  Estes fatos Indicam a Importância da Intensidade do pulso de Inundação

na Amazônia para os Anostomídeos e possivelmente para multas outras

espécies de peixes. Essa varlabllldade sazonal causada pelo regime

0  hidrológico parece ser o mais Importante fator ambiental que atuaria como

#  agente modelador das estratégias vitais (Junk ef a/., 1989). Em peixes, os

#  estágios Iniciais do ciclo de vida são os mais vulneráveis, uma vez que ovos e
í  larvas estão sujeitos a taxas de mortalidade mais altas que os estágios
#
0  subsequentes (Gulland, 1988).

®  Fatores de origem antrópica também podem Influenciar a distribuição de
tamanhos de peixes em lagos. Pesca e alterações ambientais decorrentes do

desmatamento das várzeas podem causar mortalidade seletiva sobre parcelas

#  diferenciadas das populações, gerando distribuições de comprimento diferentes

®  entre os locais.

O lago do Rei foi caracterizado como um ambiente altamente produtivo,

0  por ser um sistema de água branca e ser o maior dos lagos estudados, tanto

#  em extensão quanto em profundidade, promovendo áreas de refúgio e

^  crescimento. Mesmo sendo um Importante pesqueiro (Petrere Jr, 1978), seu

^  tamanho poderia atenuar os efeitos da pesca sobre as populações de peixes.

A distância dos lagos em relação aos grandes centros consumidores de

^  pescado, por exemplo, pode ser um desses fatores. Neste sentido, a
proximidade do lago Catalão em relação a Manaus poderia explicar a menor
freqüência de Indivíduos de grande porte das três espécies de Anostomídeos,

<% como resultado da mortalidade por pesca (comercial e de subsistência). Isso

parece provável, especialmente para peixes que formam cardumes, como S.
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fasciatum e R. microlepis, o que facilitaria a captura de um grande número de

indivíduos, ao ponto de influenciar a estrutura das populações dessas

^  espécies. Leporinus fríderíci por sua vez, possivelmente teria um

#  comportamento diferenciado mantendo os jovens no lago Catalão que, após

atingirem a fase adulta alcançariam outras áreas como o lago do Rei. Lopes et

al. (2000) observaram diferenças na utilização das áreas por jovens e adultos

de L fríderíci e Gomes et al, (1989) verificaram a estratificação de jovens e

(H adultos de Prochiiodus scrofa, um caraciforme migrador, onde nos primeiros

•  anos de vida, os jovens ficam restritos à lagoas marginais e à partir do segundo

ano ocupariam os canais, atingindo outras áreas. Ambas espécies foram

estudadas na região do reservatório de Itaipu, Paraná.

•  O predomínio de fêmeas observado para os indivíduos adultos das três

espécies confirma os resultados encontrados por Santos (1982), onde os

Anostomídeos, entre outros Characiformes, apresentaram proporções maiores

H  em favor das fêmeas, por apresentarem desova total e fecundação externa

#  sem cuidado parental. Este fato poderia ser interpretado como uma resposta

que possibilitaria a produção de um maior número de ovócitos, assegurando

assim um recrutamento maior (Vazzoler, 1996). Ausência de diferenças na

proporção sexual entre os jovens pode indicar que estas espécies

possivelmente não apresentam taxa de mortalidade diferenciada até a fase

adulta. Fêmeas maiores que machos é um dimorfismo sexual bastante

difundido em espécies de peixes da Amazônia. Rubiano (1999) estudando

espécies dos gêneros Acestrorhynchus e Tríportheus no lago do Rei, observou

predominância de fêmeas; Carvalho et al, (2002) também encontrou, para o

^  gênero Hemiodus no lago Catalão e Parque Estadual do Cantão, predomínio

^  de fêmeas nas populações.

#

#

#

#

m

m

m

<% Os resultados obtidos sobre a amplitude do período reprodutivo mostram

que os indivíduos iniciam a maturação gonadal na vazante-seca, e atingem a
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®  maturação avançada no período de enchente-chela, indicando ser este o
#^  perfodo reprodutivo, havendo casos de indivíduos retardatários. As cotas de
^  vazante-seca na qual houveram um estimulo para Iniciar a maturação sexual

0  em 1986 possivelmente não ocorreram, e S. fasciatum e R. microlepis

•  permaneceram em repouso durante todo o ciclo. A reprodução para muitos
peixes dos rios de planícies alagáveis é altamente sazonal e coincide, na

maioria dos casos, com o inicio da subida das águas (Welcome, 1979; Junk et

0  a/., 1989). Assume-se que, a época de reprodução está sincronizada de forma

•  a assegurar a sobrevivência dos jovens, por meio de uma fonte alimentar

J  abundante e abrigo contra predação. Haveria uma pressão de seleção sobre o
^  controle do período reprodutivo, uma vez que, para os indivíduos que se

reproduzem fora da época ideal ou na ausência de condições ambientais

adequadas, a probabilidade de deixar descendentes deve ser bastante

reduzida (Bittencourt, 1994).

Embora L fríderici tenha tido um comportamento diferente, atingindo os

estádios de maturação avançada e possivelmente desovado em 1986,

observou-se uma pequena participação dos indivíduos jovens dessa espécie

na população amostrada no ciclo seguinte (1987). Isso indica que, ou deve ter

p  havido uma baixa sobrevivência de ovos e larvas na enchente de 1987,

0  causando o desvio na estrutura em comprimento da população ou os ovòcitos

•  maduros foram reabsorvidos. Stacey (1994) relata que, para espécies de

^  peixes de região temperada, mantidas em cativeiro, após tratamento hormonal,
^  as espécies podem reabsorver o tecido gonadal na ausência de condições
0  ideais de temperatura e fotoperiodo. Possivelmente isso ocorra com

0  populações naturais, onde a ausência de condições abióticas ideais (gatilhos)

^  inibiriam a desova.

-o
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S. fasciatum e R. microlepis apresentaram ciclos biológicos melhor

^  ajustados ao pulso de inundação, sendo capazes de regular de forma mais
^  vantajosa os investimentos em reprodução, do que L friderici.

%

i

t

%

Possivelmente, no lago do Rei, as espécies anteciparam o processo de

maturação gonadal no ciclo de 1987, iniciando a maturação na cheia, atingindo

a maturação avançada no início da seca, com presença de indivíduos

retardatários. A antecipação da maturação avançada seria uma resposta das

fêmeas buscando a adaptação a um suposto novo ciclo de enchentes (ciclo

atípico). Bittencourt (1994) observou antecipação no ciclo reprodutivo de

Pygocentrus nattereri (Characiformes: Serrasalmidae) neste mesmo período,

no lago do Rei. Zuanon (comunicação pessoal) observou em 1987/88 na ilha

da Marchantaria, que indivíduos da espécie Psectrogaster rutiloides

(Characiformes; Curimatidae) não saíram para se reproduzir no início da

enchente e que as fêmeas reabsorveram seus produtos gonadais. Leporinus

friderici manteve seu ciclo reprodutivo sem alterações, possivelmente porque

esta espécie parece ter capacidade de suportar mudanças ambientais

relacionadas à hidrologia e decorrentes da pressão de pesca por não formar

grandes cardumes. Possivelmente é uma espécie mais adaptável, fato também

corroborado por sua ampla distribuição na América do Sul, encontradas em

m  diversos ambientes (Gery, 1978; Renno et ai., 1989; Garavello et aJ., 1991 e

^  1992; Santos e Jegu, 1996; Andrian et ai., 1994).
<í^

^  Cox-Fernandes (1997) também afirma que as condições adversas do ciclo
hidrológico não têm interferência na migração, já que as espécies migraram em

diferentes concentrações no lago do Rei, independente da intensidade do pulso

de inundação, tendo sido encontrados Anostomídeos na entrada do canal junto

com Curimatídeos, Characídeos, Hemiodontídeos e Pimelodídeos. Richey et

a/.(1989), estudando dados sobre a descarga do rio Amazonas entre 1903 a

1985 observaram que ocorre uma variação inter-anual a cada 2 ou 3 anos no

m

m

(W
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ciclo hidrológlco. relacionada ao fenômeno "El Nino". Embora não haja
comprovação de que estes anos foram influenciados pelo fenômeno "El Nino"

(Hoerling et al., 1992), é clara a ocorrência de ciclos hidrológicos atípicos na
Amazônia Central, que poderiam alterar os ciclos biológicos de muitas espécies
de peixes.

As maiores médias de comprimento de 1^ maturação sexual das espécies
de aracus estudadas foram obtidos para o lago do Inácio. Pressupondo que, as
condições ambientais locais são favoráveis para crescimento e engorda e que
este lago teria menor grau de impacto pela pesca, seria de se esperar este

resultado. Durante as análises, observou-se que, a freqüência de indivíduos

^  imaturos por classe de comprimento resultou numa curva que se apresentou
dentro do tipo normal, mas com valores de comprimento acima do esperado
para este estádio. Este fato, complementado pela aparente ausência de

indivíduos em repouso para as três espécies avaliadas, permitiu concluir que,
peixes adultos mas em repouso, identificados macroscopicamente, foram

confundidos e classificados como imaturos. Isso justificaria os maiores
comprimentos de 1® maturação sexual encontrados no lago do Inácio para as
três espécies. Mesmo com o intervalo entre as coletas trimestrais (novembro a
março), parece pouco provável que nenhum indivíduo em repouso fosse

registrado nesse lago.

Os menores comprimentos de 1^ maturação sexual foram registrados

para o lago Catalão, para as três espécies, possivelmente como resposta a

ausência de indivíduos nas maiores classes de comprimento, confirmada pela
estrutura em comprimento. O fato de terem ocorrido ciclos de secas e cheias

típicas durante os períodos de amostragem no Catalão indica que o ciclo

hidrológlco não deve ser o fator causai desta redução nos tamanhos de 1^

maturação sexual dos aracus naquela área. Santos (1980) estimou o

comprimento médio de primeira maturação sexual de S. fasciatum (L50) em
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190 mm, sendo o comprimento máximo (LIGO) em 240 mm. Torrente-Vilara et
ai (2003) observaram que, as sardinhas Triportheus albus, T.flavus e

T.elongatus apresentaram tamanhos de 1® maturação sexual maiores no lago
do Rei (150, 130 e 170 mm, respectivamente) em relação ao lago Catalão (85,
87 e 125 mm, respectivamente para cada espécie). Giamas et ai (1995),
estudando Schizodon nasutus, um equivalente trófico, na represa de Ibitinga
(SP) estimaram que esta espécie atinge o comprimento médio de primeira
maturação sexual no segundo ano de vida, sendo que os machos atingiram
140,5 mm e as fêmeas 160,5 mm de comprimento total.

Vazzoler (1996) assume que variações nos comprimentos de 1®

maturação sexual têm dois componentes: aquele que reflete diferenças
genéticas intra-específicas e outro que, reflete efeitos das distintas condições
ambientais ao longo da área de ocorrência das espécies. Diferentes

comprimentos podem também estar associados a taxas de crescimento

diferenciadas. Pitt (1975 apud Vazzoler, 1996) verificou em fêmeas de uma

população de linguado {Hypoglossoides platessoides) um declínio da idade de

maturação, de 14 para 11 anos, entre os períodos de 1961/65 e 1969/72, sem
que o comprimento de maturação tenha variado significativamente. Diferenças

observadas no lago Catalão poderiam estar associadas a menores taxas de

crescimento, onde peixes de uma mesma idade apresentariam tamanhos

inferiores em relação aos peixes que crescem nos demais lagos estudados.

Lfríderici apresentou um valor de comprimento médio de 1® maturação

sexual no lago de Rei dentro do intervalo de confiança do obtido para este

parâmetro no lago Catalão. Isso permite afirmar que, possivelmente não há

diferenças no comprimento de 1® maturação sexual entre esses dois lagos para

esta espécie. Este fato pode ser explicado pela plasticidade alimentar da

espécie (Andrian et ai, 1994), que explora tanto o material alóctone como

autóctone da planície, enquanto que a alimentação de S. fasciatum e R.
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J  microlepis, principalmente relacionada às macrófitas aquáticas, é sazonal e
^  dependente do ciclo de enchentes. O comportamento alimentar de Lfrideríci
0  também pode estar colaborando para manter seu tamanho de primeira

#  maturação sexual semelhante nos dois lagos.

•

®  A condição ou bem estar dos indivíduos das três espécies de aracus foi
^  um parâmetro derivado da relação peso/comprimento estimada para a

#  população, possibilitando fazer inferências que refletem a ação conjunta de

®  fatores bióticos e abióticos. De forma geral, as variações espaciais do fator de
®  condição ocorreram para R. microlepis e L frideríci.
•

#
H  A espécie R. microlepis mostrou no lago do Rei, tanto para no total de

indivíduos capturados e para as fêmeas, médias inferiores ao Inácio e Catalão.

^  Conforme já discutido, o estudo realizado no lago do Rei ocorreu num período
A  peculiar e desvantajoso para muitas espécies. Le Cren (1951) demonstra que

#  as variações no fator de condição estão relacionadas também a perda de peso

®  na desova. Uma quantidade de energia, particularmente das fêmeas, deve ser

destinada todos os anos à elaboração dos produtos gonadais. Variações entre

sexos para esta espécie só ocorreram no lago Catalão onde as fêmeas

^  apresentam condição superior aos machos. A concentração de fêmeas neste

#  local associada a este fato poderia indicar que possivelmente nesse lago

^  estaria ocorrendo com maior intensidade o processo de maturação gonadal e

armazenamento de energia a ser utilizada na reprodução.

m

rfi Para L frideríci, tanto a condição dos lagos do Rei e Catalão foram

^  inferiores ao do lago do Inácio, no total capturado por lago, entre as fêmeas e

machos. Entre os sexos para cada lago somente no lago do Rei houve

diferenças, sendo as fêmeas maiores que os machos. Conforme discutido

/% anteriormente, o lago do Rei concentra mais indivíduos adultos de L. frideríci

em relação ao lago Catalão, e possivelmente esta diferença poderia estar
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relacionada ao acúmulo de produtos gonadals da população adulta. Jensen

(19ÍB0) afirma que o fator de condição é amplamente usado para comparar o

estado nutricional dos peixes, mas as variações podem estar refletindo o

balanço metabólico, desenvolvimento e eliminação dos produtos reprodutivos e

a disponibilidade local ou sazonal do alimento.

A população de S. fasciatum não apresentou variações significativas na

média do fator de condição em nenhuma situação, na escala espacial e nem

entre sexos, possivelmente por não apresentar diferenças no acúmulo de

energia entre machos e fêmeas, sejam estas relacionadas a disponibilidade de

alimento ou aspectos reprodutivos.

Entre os ciclos hidrológicos, valores máximos e mínimos no fator de

condição nos ciclos de 2000 e 2001 respectivamente, podem ser observados

tanto para S. fasciatum como R. microlepis. Esses valores extremos ocorreram

no lago Catalão, fato que poderia estar refletindo alguma variação ambiental no

local, possivelmente ligada à produtividade primária devido à categoria trófica a

que pertencem.

A condição de bem estar dessas espécies estudadas nos lagos de várzea

parece não apresentar um padrão comum, estando mais associada,

aparentemente, a fatores determinados geneticamente, fazendo com que as

espécies respondam de forma diferenciada às variações no ciclo hidrológico.

As espécies de Anostomídeos estudadas aparentemente comportaram-se

de forma diferenciada na utilização dos lagos como área de vida. Espécies

como S. fasciatum e R.microiepis que dependem de alimento autóctone e

altamente sazonal possuem um padrão de respostas distinta de Lfríderici, cuja

alimentação é também de origem alóctone.
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8. Considerações finais

Dentre os parâmetros biológicos analisados, os processos reprodutivos e,

consequentemente, a estrutura em comprimento foram mais influenciados

pelas variações anuais no ciclo hidrològico para as três espécies. A proporção

sexual e a amplitude do período reprodutivo foram influenciados pelas

variações no ciclo hidrològico para S. fasciatum e R. microlepis. O tamanho de

H  1^ maturação sexual parece ser fortemente influenciado pelas condições locais

9  de cada lago, aparentemente não apresentando relações diretas com as

variações no ciclo hidrològico, mas relacionado à composição em tamanho da

população, possivelmente sofrendo impactos da pesca na escala temporal. O
#

•
H  fator de condicão foi um parâmetro que apresentou variações relacionadas ao

#  ciclo hidrològico mais evidentes para S. fasciatum e R. microlepis, enquanto

^  que para L. friderici, diferenças espaciais foram mais importantes.
#

m
^  De forma geral, os parâmetros biológicos analisados parecem ter relação

com o tipo de alimento consumido por cada espécie. Se o espectro alimentar é

^  restrito e de origem autóctone, dependente do pulso de inundação, a espécie

terá seus parâmetros biológicos mais regidos e influenciados pelo variação do

ciclo hidrològico, como S. fasciatum e R. microlepis. Se a espécie possui um

amplo espectro alimentar, na maior parte, de origem alóctone, como L friderici,

a  influência das variações na intensidade do pulso passam a ser menos

^  evidentes, e os parâmetros biológicos apresentam alterações mais
^  relacionadas às variações ambientais locais.

^  Eventos atípicos de escala geográfica mais abrangente como o "El Nino"

são fatores que podem comprometer o recrutamento das espécies analisadas,
fm

rm
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modificando de forma semelhante principalmente a estrutura em comprimento

das populações nos anos seguintes ao evento.

A atividade antrópica (principalmente pesca e alterações ambientais) pode

intensificar as variações dos parâmetros biológicos, dependendo da área de

vida e do comportamento de cada espécie. As modificações das áreas de

várzea pela atividade humana e a pesca parecem constituir fatores importantes

de mortalidade, afetando de forma mais intensa sobre as parcelas das

populações que apresentam comprimentos maiores, modificando a estrutura

em comprimento do grupo e, possivelmente os comprimentos médios de

primeira maturação sexual.

Os aracus podem ser divididos em espécies influenciadas fortemente pelo

pulso de inundação (S. fasciatum e R. microlepis) e, aquelas que respondem

às condições locais do ambiente, como Leporínus friderici. Neste sentido, o

grupo de espécies de anostomídeos reunidas de forma simplista sob a

denominação de "aracus" na pesca comercial, justifica a necessidade de

adoção de estratégias de manejo diferenciadas, de forma a possibilitar o uso

sustentado desse importante recurso natural na Amazônia central.
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