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Sinopse:

Foi estudado a estrutura e a distribuição da ictiofauna associada a raízes de

macrófitas aquáticas e sua relação com oxigênio dissolvido, temperatura e

tipo de planta durante o período da cheia em três lagos de várzea na

Amazônia Central.
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RESUMO

Alguns autores têm mostrado que a distribuição e abundância da ictiofauna

em lagos da Amazônia Central sofrem influência do teor de oxigênio dissolvido e

do tipo de macròfita, mas isto ainda não foi testado em lagos de várzea. Neste

estudo, foram estimadas a abundância e a riqueza de peixes que vivem sob as

raízes de macròfitas aquáticas e relacionadas com o tipo de vegetação, oxigênio
f
í  dissolvido e a temperatura. Foram coletados 3910 indivíduos de 93 espécies de

peixes em quatro tipos de macròfitas aquáticas (Paspaium repens, Echynochioa

polystachya, Eichhornia spp. e "capim morto") em três lagos de várzea da

Amazônia Central (Camaleão, Rei e Janauacá). O tipo de macròfita, os teores de

oxigênio dissolvido e a temperatura não afetaram a abundância e biomassa da

ictiofauna, mesmo de espécies que não apresentavam adaptações contra hipóxia.

Entretanto, o número de indivíduos jovens não mígradores, dependeu dos lagos e

das macròfitas e o número de indivíduos jovens mígradores dos lagos. A riqueza

de espécies nas macròfitas foi menor em Eichhornia spp. do que nas demais

vegetações. O tamanho dos peixes não foi diferente entre os tipos de macròfitas,

e a ictiofauna foi composta em 75,7% por indivíduos jovens sendo 41 espécies

comerciais, o que mostra a importância deste habitat como berçário e para a

g
I  conservação do recursos pesqueiros.
(

I
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ABSTRACT

Few autors have suggested that the distribution and abundance of fish in

Amazonian lakes are influenced by the dissolved oxygen contents on the type of

macrophyte, tested yet in Amazon floodplaind lakes. The abundance and species

richness of fish living under the roots of the aquatic macrophytes were measured

and related to dissolved oxygem, temperature and vegetation tipe. 3910

individuais of 93 fish species were collected on four types of aquatic macrophytes
f

\  {Paspaíum repens, Echynocloa polystachya, Eichhornia spp. and "capim morto")

^  from three floodplain lakes: Camaleão, Rei and Janauacá. Macrophyte type,
dissolved oxygen contents and water temperature did not affect the fish

abundance and biomass. The number of non-migrating juveniles changed both

according to the lakes and the macrophytes, while the number of migrating

juvenile species changed among sampled lakes. Species richness was lower

under Eichhornia spp. Mean fish size were not different considering vegetation

type and fish fauna was represented by 75.7% from which 41 were valuable
<1

commercialy. These resuits indicate that this habitat is important as nursery

ground and as a the conservation site of fisheries resources.



1. INTRODUÇÃO

A denominação várzea foi adotada por Sioli (1950, 1951, 1956, 1965, 1968 apud

Junk, 1997) para a planície de inundação de rios ricos em nutrientes e material

em suspensão, como o rio Amazonas, e é amplamente utilizada na literatura

científica. O termo é utilizado genericamente para denominar áreas de planícies

inundáveis (Ferreira, 1975; Esteves, 1988). Na bacia Amazônica, as várzeas são

formadas por deposições flúvio-lacustres dos períodos Terciário e Quaternário e

sofrem constantes modificações em curtos prazos de tempo, como resultado

conjunto de erosão e subsequente sedimentação (Klammer, 1984; Junk, 1984)

causada pelo material originário dos Andes e encostas Pré-Andinas (Sioli, 1975).

Tais áreas compreendem inúmeros rios, canais, ilhas, praias e lagos.

Os lagos de várzea são corpos de água de caracter lêntico que ocupam

parte da área de inundação dos rios e possuem a maior diversidade e abundância

íctica da bacia Amazônica (Schmidt, 1973). Características relacionadas com a

capacidade de dispersão, seleção do habitat, interação com outros organismos,

tolerância a variações de fatores físicos-químicos (Krebs, 1994), junto com

grandes flutuações cíclicas observadas nos níveis de água da bacia Amazônica

(Junk et aL, 1989), determinaram os padrões principais de comportamento e

distribuição da ictiofauna (Paiva, 1983; Junk, 1984; Vai & Almeida-Val, 1995).

Os processos de decomposição nos lagos de várzea demandam uma

grande quantidade de oxigênio dissolvido (Melack & Fisher, 1983; Junk et ai,

1983; Vai, 1986). Furch & Junk (1992) afirmaram que a maioria dos lagos de

várzea próximos a Manaus apresenta hipóxia periódica, com teores de oxigênio

que raramente excedem 0,5mg/l na superfície durante o dia, fato este decorrente

da pouca turbulência nos corpos de água, bem como da grande quantidade de



matéria orgânica em decomposição. A vegetação da várzea é abundante e um

aspecto em especial chama atenção na Amazônia Central: a quantidade de

representantes da família Poaceae, como as espécies Paspaium repens BERG e

Echinochioa polystachya (H. B. K.) HITCHCOCK. além da presença de outras

macròfitas aquáticas (Junk & Piedade, 1997). A área ocupada por essas plantas

em lagos de várzea próximos a Manaus durante o período de cheia, corresponde

em média a 75% das águas abertas nos lagos (Bayley, 1989), sendo considerada

um dos principais habitats para organismos aquáticos na várzea. As gramíneas

crescem acompanhando a elevação do nível da água e alcançam taxas de

produção primária muito altas: as populações de P. repens e E. polystachya

podem alcançar, respectivamente, valores de 311 ha'^ ano"^ (Junk & Piedade,

1993) e lOOt ha'^ ano'^ (Piedade et ai., 1991). Em geral, as macròfitas se

distribuem nos lagos na parte mais profunda da zona de transição aquático-

terrestre. Assim, formam a interface de contato entre as áreas de água aberta e a

planície de inundação. Suas partes submersas formam um habitat complexo,

composto de caules e raízes que sáo colonizados por algas, invertebrados e

pequenos peixes (Junk. 1973).

Muitas formas jovens de espécies de peixes vivem associados às raízes e

caules de macròfitas (Goulding, 1980; Santos, 1982; Junk et ai., 1983; Araujo-

Lima et ai., 1993; Henderson & Hamilton, 1995; Araujo-Lima & Goulding, 1997).

Este habitat forma um importante refúgio, especialmente contra predadores. Foi

demostrado por Dielh & Eklov (1995) que em lagos de zonas temperadas as

macròfitas reduzem a pressão da predaçào sobre os peixes de pequeno porte

devido à complexidade estrutural, a qual reduz a eficiência dos predadores. É



provável que o mesmo fenômeno ocorra nas macrófitas presentes nos lagos de

várzea da Amazônia.

A estrutura submersa das macrófitas é variável. A gramínea P. repens e a

Pontederiaceae Eichhornia spp. MARTIUS, por exemplo, flutuam e, no período de

águas altas, apresentam poucos caules ligados ao fundo do lago. Ao contrário,

Echinochioa polystachya, possui longos caules que vêm desde os sedimentos e,

^  diferente das demais espécies, possui relativamente poucas raízes na parte

I  superior da coluna d'água. Estas variações levam a complexidades estruturais
distintas que podem afetar a pressão de predação e portanto, a distribuição

espacial dos peixes, resultando numa associação particular entre peixes e

plantas. Araujo-Lima et ai. (1986) sugeriram que no Arquipélago de Anavilhanas

algumas espécies de peixes estavam associadas aos diferentes tipos de

macrófitas, explicando que este padrão de distribuição se deve á capacidade

visual dos peixes em detectar predadores, o que leva as espécies mais

suscetíveis a procurar ambientes mais complexos e portanto, mais protegidos.

Henderson e Hamilton (1995) compararam aspectos da estrutura e composição

de peixes associados às raízes de macrófitas (P. repens e E. polystachya) fixas

no litoral e em ilhas levadas pela correnteza no lago Mamirauá. Observaram que

o número de indivíduos foi maior nas raízes de macrófitas litorâneas e que a

►  composição da ictiofauna era distinta entre os dois tipos de habitats. Entretanto,
I

^  os autores sugeriram que as ilhas de macrófitas levadas pela correnteza estariam
atuando como agentes dispersores da ictiofauna. Considerando a literatura

existente, pode-se supor que a distribuição dos peixes sob as macrófitas pode

estar associada ao tipo de vegetação.



Outro importante fator que parece influenciar a distribuição dos peixes nos

lagos de várzea e nas macrófitas é a disponibilidade de oxigênio dissolvido (Junk

et al., 1983; Vai, 1986; Vai & Almeida-Val, 1995; Crampton. 1998). Uma

diminuição do teor de oxigênio dissolvido na zona limnética dos lagos, em

horários de maior insolação, provocou uma redução da mobilidade dos peixes,

situação observada no lago Camaleão. Tais oscilações no teor de oxigênio

provocaram um padrão de deslocamento dos peixes para a zona litorânea em

busca de refúgio nas raízes de macrófitas aquáticas, apesar das baixas

concentrações de oxigênio dissolvido (Saint-Paul & Soares, 1987). Junk et al.

(1983) e Saint-Paul & Soares (1987) encontraram uma alteração na distribuição

de peixes no lago Camaleão, que pôde ser associada aos teores de oxigênio;

durante períodos de baixo teor de oxigênio esses autores verificaram que as

espécies de peixes com respiração aérea facultativa e obrigatória predominavam

nestes locais. Outras espécies, as quais não apresentam tais adaptações,

concentravam-se em locais com condições menos inóspitas. Algumas destas

espécies, expostas constantemente a ambientes anóxicos, desenvolveram ao

longo de sua história evolutiva respostas fisiológicas, morfológicas. anatômicas

(Carter & Beadie, 1931; Braum & Junk, 1982), etológicas (Saint-Paul & Soares,

1987; Soares, 1993) e bioquímicas (Almeida-Val et ai., 1993; Almeida-Val &

Hochachka, 1995) para sua sobrevivência. Na reserva Ecológica de Mamirauá, foi

observada uma relação entre o teor de oxigênio dissolvido e a distribuição de 64

espécies de Gymnotiformes, sendo 17 tolerantes a hipóxia, com adaptações

branquiais ou órgãos acessórios para realizar respiração aérea e 38 com

migração lateral em procura de áreas mais oxigenadas (Crampton, 1998). Todos



esses autores sugerem que o teor de oxigênio dissolvido pode ser determinante

na composição e estrutura das comunidades de peixes que vivem nestes locais.

Outro fator que potencialmente pode afetar a distribuição dos peixes sob as

macrófitas é a temperatura na água, que pode atingir 34 °C nas moitas de

macrófitas (Junk, 1973). Esta temperatura é próxima à temperatura letal

registrada para algumas espécies de peixes neotropicais de água doce:

Phalloceros caudimacalatus (Rietzier et al., 1981), Hoplias malabaricus (Rantin et

al., 1985), Geophagus brasiliensis (Rantin & Petersen, 1985) Oreochromis

niloticus (Fernandes & Rantin, 1986). Apesar de existirem poucas informações

sobre a tolerância térmica dos peixes da Bacia Amazônica, estudos realizados em

outros sistemas feitos na década do 40 (Brett, 1941, 1944, 1946, e Fry et al.,

1942, 1946 apud Chiparri-Gomes, 1998), mostraram que este fator tem influência

na natação, crescimento e reprodução. Mencionam ainda, que o conhecimento

das condições de temperatura nas quais as assembléias de peixes desenvolvem

parte de seu ciclo de vida, pode fornecer informações sobre sua distribuição e sua

capacidade de tolerância térmica.

Alguns trabalhos relacionados sobre a adaptação metabólica dos peixes á

temperatura foram realizados por D'Ávila-Limeira (1989) e Farias (1992). O

primeiro mostra que a LDH (enzima lactato desidrogenase) è sensível á

temperaturas de estabilidade funcional em diferentes graus, variando de 50°C a

82°C, conforme a espécie estudada. Farias (1992) aclimatou as espécies

Colossoma macropomum e Hoplosternum littorale a diferentes temperaturas em

laboratório e verificou que as enzimas da espécie C. macropomum não são

sensíveis termicamente, confirmando dados de Almeida-Val (1986) que havia

demonstrado tal propriedade "In vitro". Por outro lado, a espécie H. littorale não



tolerou aclimatação a 40°C (temperatura letal para esta espécie) e teve as

propriedades de enzimas LDH extremamente alteradas de acordo com a

temperatura.

Muitos autores vêm enfatizando que a distribuição dos peixes nos lagos de

várzea deve-se ao teor de oxigênio dissolvido (Junk et ai, 1983; Vai, 1986; Saint-

Paul & Soares, 1987; Almeida-Val et ai, 1995; Crampton, 1998), ao passo que

outros creditam tal distribuição ao tipo de macrófita (Araujo-Lima et ai, 1986;

Henderson & Hamilton, 1995). Nenhum destes estudos, entretanto, considerou

estas duas variáveis associadas e o efeito da temperatura da água. O efeito do

tipo de vegetação também ainda não foi abordado em lagos de várzea do rio

Solimões/Amazonas. É possível que os peixes só selecionem um tipo de planta

quando as condições de disponibilidade de oxigênio dissolvido e temperatura

permitirem, ou mesmo que apenas as espécies resistentes à hipóxia tenham

distribuição diferencial na vegetação. Embora seja geralmente aceito que jovens

de várias espécies de peixes vivam associados ás raízes de macròfitas, esta

assembléia ainda não havia sido descrita.

O presente projeto pretendeu analisar o efeito do oxigênio dissolvido, da

temperatura e do tipo de vegetação sobre a composição da assembléia,

abundância e riqueza de espécies de peixes que vivem associados às raízes de

macròfitas aquáticas nos lagos da Amazônia Central durante o período da cheia,

quando a abundância e diversidade de peixes na várzea é máxima (Merona &

Bittencourt, 1993). Espera-se que estas informações contribuam para um melhor

entendimento da estrutura dos ecossistemas de várzea.



2. OBJETIVOS

•  Descrever a assembléia de peixes que vive associada às raízes das

macrófitas Paspaium repens. Echinochioa polystachya, Eichhornia spp. e ao

"capim morto", durante o período de cheia.

•  Testar o efeito do oxigênio dissolvido, da temperatura e do tipo de macrófíta

aquática sobre a distribuição e estrutura da assembléia de peixes, durante o

período de cheia.



3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Amostragem

As coletas de peixes foram realizadas em três lagos de várzea da Amazônia

Central: lago Janauacá (A), lago Camaleão (B) e lago do Rei (C) (Figura 1); que

se caracterizam pela grande abundância de macrófitas das espécies Paspaium

repens, Echinochioa polystachya, e em menor quantidade, Eichhornia spp.

MANAUS

Figura 1 - Área de estudo: A. Lago Janauacá; B. Lago Camaleão; C. Lago do Rei.

Fonte: Collart & Moreira (1989).

Os peixes foram coletados durante o periodo da cheia (maio e junho de

1998) nos três tipos de macrófitas litorâneas acima mencionados e um quarto tipo

constituído por fragmentos de várias espécies de capim flutuante em

decomposição ("capim morto"). Este último habitat foi escolhido por sua

abundância nos lagos. Características gerais de forma e tamanho dos caules e

raizes das macrófitas foram registradas nas áreas de coleta e posteriormente

descritas.

Em cada lago foram definidas aleatoriamente 16 estações de coleta: quatro

em cada tipo de macrófita. Incluindo o 'capim morto". Os horários de coleta,

durante o período diurno, foram sorteados. O oxigênio dissolvido e a temperatura



de cada estação de coleta, foram medidos antes da pescaria até 1m de

profundidade em intervalos de 0,25m, com um oxímetro modelo YSI 58. Todo o

cuidado foi tomado para evitar ruídos que espantassem os peixes.

Para a captura dos peixes foi utilizada uma rede de arrasto pequena,

medindo 12x3m e malha de 5mm entre nós opostos. Os peixes foram fixados em

solução de formol 10% e transportados para o laboratório para serem

identificados, pesados e medidos.

Com a finalidade de caracterizar os habitats estudados, quanto a

distribuição espacial do oxigênio dissolvido e temperatura no interior das moitas,

no ano seguinte entre 3 e 7 de junho de 1999 foram medidas estas variáveis nas

macrófitas Echinochioa polystachya, Paspaium repens e Eichhornia spp. no lago

Janauacá. As medições foram feitas posicionando-se o eletrodo em intervalos

regulares de 0,5 m em uma matriz de 5x3 m a superfície, 10, 25 e 50 cm de

profundidade, pois a partir de aproximadamente 50 cm de profundidade as

condições mostraram-se com tendência a hipóxia (valores menores que 1 mg/l de

oxigênio dissolvido).

3.2 Identificação dos peixes

No laboratório, os peixes foram transferidos para álcool 70%. O comprimento

padrão, comprimento total (cm) e peso (g) foram medidos em cada indivíduo. A

identificação das espécies foi feita com as chaves de Eigenmann (1917, 1925),

Regan (1905. 1906). Goldstein (1973), Gery (1977), Gery et ai (1987), Mago-

Leccia (1978). Santos (1980), Vari (1983), Le Bail et ai (1984), Kullander (1986),

Janvier (1988), Warren (1989), Weber (1992), Machado-AIlison & Fink (1996),

Planquett et ai (1996) e Ferreira et ai (1998) entre outras e. ocasionalmente, por



comparação com exemplares da coleção do INPA. Em alguns casos a

identificação foi assistida por especialistas do CPBA (Coordenação de Pesquisas

em Biologia Aquática) / INPA nos diferentes grupos.

3.3 Desenho experimental e tratamento dos dados

O número de réplicas somou 44 com dois fatores (lagos e macrófitas). O fator

lago teve três tratamentos (Camaleão, Rei e Janauacá) e o fator macrófita quatro

tratamentos (E. polystachya, P. repens, "capim morto" e Eichhomia spp.). A

macrófita Eichhomia spp. não foi amostrada no lago Janauacá, com relação a

coleta de peixes. Cada réplica teve o mesmo esforço e o procedimento e rede de

pesca foram iguais. Duas características abiòticas dos habitats, oxigênio

dissolvido e temperatura, foram acrescentadas à análise como covariáveis.

Portanto, considerou-se que a quantidade de peixes capturada e os parâmetros

da assembléia poderiam estar relacionados a estes dois fatores (covariáveis) ou

por variações ao acaso. As duas covariáveis foram representadas pela média dos

parâmetros no eixo central de cada moita a 1m de profundidade. Para testar se

estas médias representaram os valores médios para as moitas, o oxigênio

dissolvido e temperatura do eixo foram comparados com valores médios obtidos

para as medidas em matriz, com uma análise de regressão em 6 observações.

A riqueza de espécies ícticas em cada macrófita aquática e nas plantas

agrupadas foi estimada pelo método de Jackknife e a diferença entre os tipos de

macrófitas foi testada com uma análise de comparação múltipla de Bonferroni. A

diversidade da ictiofauna em cada uma das macrófitas foi obtida pelo índice de

diversidade de Shannon-Wiener e testada como na riqueza. A equidade foi

medida com o índice de Pielou.
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A distribuição de freqüência das espécies de peixes, ajustada pela série

logarítmica (Krebs, 1998), descreveu matematicamente a relação entre o número

de espécies e o número de indivíduos por espécie (Magurran, 1989).

O efeito dos lagos, macrófitas aquáticas, oxigênio dissolvido e temperatura na

abundância, biomassa e tamanho dos peixes foi testado com uma análise de

covariância. O mesmo teste foi aplicado na abundância dos indivíduos que

suportam hipóxia e que não suportam hipóxia. Os dados foram transformados

para log (n+1) antes da análise, devido à sua heterodasticidade. As interações

entre lagos e habitat não foi testada devido á falta de dados para a macrófita

Eichhornia spp. no lago Janauacá.

Para caracterizar o estádio de maturidade sexual da ictiofauna, os peixes que

atingiram 50% de seu comprimento padrão foram considerados peixes adultos ou

sexualmente maduros, segundo a metodologia apresentada por Beverton (1992),

utilizando os parâmetros da fórmula de crescimento de von Bertalanffy. Com

ajuda de referências bibliográficas (Welcome, 1985; Vazzoler, 1992, Ruffino &

Isaac, 1995) foram separados os individuos jovens migradores e não migradores

(Anexo 1)- Através de uma análise de variância foram testadas a influência das

macrófitas e dos lagos na abundância destes dois grupos.

Para observar se existiam assembléias com composição faunística

semelhante, foi construida uma matriz de 93 linhas (espécies) por 44 colunas

(réplicas) que foi analisada através de uma ordenação do tipo Escalonamento

Multidimensional (Semi-strong Hybryd Multidimensional Scaling; SSH - MDS) in

Patn (Beibin, 1992), utilizando o programa de análise multivariada PATN. O índice

de Bray Curtis foi usado para análises quantitativas, na construção da

similaridade a partir da matriz original dos dados. O SSH - MDS, obtido a partir da

11



matriz de distância gerada pelo índice de Bray Curtis, foi utilizado para ordenação

de espécies dentro dos lagos e nos tipos de macrófitas. Os agrupamentos assim

obtidos, foram testados posteriormente com uma análise de variância Multivariada

(Manova).

4. RESULTADOS

4.1 Caracterização dos habitats

As macrófitas aquáticas flutuantes possuíam caules e raízes com características

morfologicamente diferentes. E. polystachya possui caules de até 4cm de

diâmetro, que podiam atingir mais de 15m de comprimento, com raízes terminais

curtas (10 a 15 cm). P. repens formou populações com densas redes de raízes,

que atingiram comprimentos de até 30 cm, enquanto que Eichhornia spp. possuía

raízes finas e bem ramificadas, que podiam atingir 40 cm de comprimento. O

"capim morto" caracterizou-se por agrupar macrófitas em decomposição,

formando uma massa que atingia 1,5 m de profundidade (Figura 2).

Os perfis de oxigênio dissolvido (mg/l O2) e de temperatura (°C) nas

macrófitas E. polystachya, P. rapens e Eichhornia spp., indicaram uma tendência

à diminuição no sentido superficie-fundo. Estes fatores, mudaram horizontal e

verticalmente. O oxigênio dissolvido e a temperatura, nas mesmas profundidades,

apresentaram amplitudes de 5,0 mg/l O2 e 3 °C, respectivamente. No mesmo

ponto, mas em diferentes profundidades, os valores variaram até 4,2 mg/l de O2 e

2 °C. Os valores máximos de oxigênio dissolvido e temperatura ocorreram

freqüentemente nas bordas e os mínimos se distribuiam do centro para a borda

interna (Figuras 3 e 4).
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Chave:

1 - Paspaium repens

2 - Eichhornia spp.

3 - "capim morto"

4 - Echinochioa polystachya

-i-Sup.

--0,5m

—1m

__15m

Figura 2 - Esquema das macrófitas aquáticas estudadas.
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As médias de oxigênio dissolvido e temperatura de cada moita e as médias nos

eixos centrais foram significativamente correlacionadas (p = 0,030, r^ = 0,7 para

oxigênio dissolvido e p = 0,014, r^ = 0,8 para temperatura) (Figuras 5 e 6). Este

resultado indica que 70% da variabilidade do oxigênio dissolvido e 80% da

variabilidade da temperatura na moita estavam representadas nas medidas feitas

no eixo central da moita.

4.2 Descrição da assembléia de peixes

Nos quatro habitats foram coletados e identificados um total de 3910

indivíduos pertencentes a 93 espécies, 23 famílias e 8 ordens de peixes (Anexo

1). As espécies mais abundantes (58% do total) foram: Ctenobrycon

hauxwellianus com 1018 indivíduos; Hemigrammus aff. rodwayi com 578

indivíduos; Odontostilbe aff. piaba2 com 447 indivíduos e Moenkhausia gr.

intermedia com 230 indivíduos. As 89 espécies restantes apresentaram um total

inferior a 200 indivíduos.

O número de espécies registrado nas coletas, para todas as macrófitas

agrupadas (Figura 7) e para cada tipo de macrófita (Figura 8), indicaram que o

total de espécies que estes habitats contém não foi capturado. A riqueza de

espécies, estimada pelo método de Jackknife, foi de 84,6, 81.2, 77,7 e 50,9 em P.

repens, "capim morto", E. polystachya e Eichhornia spp.. respectivamente.

Eichfiornia spp. apresentou uma riqueza estimada significativamente inferior às

outras macrófitas (Tabela I).
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Tabela í - Riqueza de espécies estimada (Jackknife), índice de diversidade
(Shannon-Wiener), índice de equidade (Pielou), suas variâncias e as
diferenças críticas (B) das comparações múltiplas de Bonferroni (contrastes)
entre as assembléias de peixes nos quatro tipos de macrófitas.

Tipos de macrófitas Riqueza de
espécies

s^ índice de

diversidade

s^ Equidade

Paspaium repens 84,6 24,33 2.78 0.045 0,68

"capim morto" 81,2 25,67 2,51 0,062 0,61

Echinochioa potystachya 77J 28,17 2.74 0,046 0,69

Eichhornia spp. 50,9* 10,25 2,83 0,014 0,79

B = 0,05; 6 32,3 5,59

* < 0,05 (diferença significativa)
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A diversidade da ictiofauna calculada com o índice de Shannon-Wiener,

variou entre 2,51 ("capim morto") e 2,83 {Eichhornia spp.). A comparação das

diversidades entre as macrófitas mostrou que estas não foram significativamente

diferentes o que está diretamente relacionado com a diferença da equidade nos

quatro tipos de macrófitas aquáticas (Tabela I).

Trinta e sete espécies de peixes (1623 indivíduos) correspondentes a

39,8% dos taxa capturados, possuíam algum tipo de adaptação para suportar

hipóxia, sendo que, 24,6% destes possuíam adaptações para realizar respiração

na superfície aquática (RSA), 7,8% tinham órgãos acessórios para respiração

aérea (RA), 6,3% apresentavam adaptações fisiológicas para manterem-se em

condições de hipóxia e 1,1% mudavam o comportamento para tolerar tais

condições (Anexo 1).

Nos habitats de coleta da ictiofauna, o oxigênio dissolvido variou de 0,2 a

6,4 mg/l e a temperatura de 28,5 a 32,7 °C (Figuras 9 e 10). A abundância total de

peixes (Figura 11), daqueles resistentes e não resistentes a hipóxia não variou

significativamente com a concentração de oxigênio dissolvido, temperatura, tipo

de macrófita e lagos (Tabela II). Estes resultados indicam que as covariáveis e

estes fatores não tiveram influência na abundância íctica e, portanto, não

interferem na sua distribuição.

A relação entre abundância e o número de espécies, ajustada ao modelo

da série logarítmica, foi semelhante em P. repens, E. polystachya e "capim

morto", mas ligeiramente diferente em Eichhornia spp. (Figura 12). A variação do

número de espécies por unidade de abundância (inclinação do modelo),

aparentemente foi menor em Eichhornia spp. (Tabela I).
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Tabela 11 - Resultados das análises de covariância da abundância total de peixes (Nt), dos peixes resistentes (Nih) e
não resistentes (Ninh) a hipóxia, dos indivíduos jovens de espécies migradoras (Njm), de espécies não migradoras
(Njnm) e do peso da ictiofauna (P) em relação ao tipo de macrófita, aos lagos, a concentração de oxigênio dissolvido
e a temperatura.

Nt Nih Ninh P Njm Njnm

QM F  p QM F  P QM F p QM F p  QM F  P QM F p

FATORES

Macrófita 2,944 1,820 0,160 2,858 1,777 0,186 3,102 1,342 0,275 3,307 1,659 0,192 0,973 0,646 0,590 4,693 3,311 0,030
Lago 4,556 2,998 0,061 4,626 3,074 0,057 5,921 2,764 0,075 4,875 2,601 0,086 11,668 7,749 0,002 6,866 4,844 0,013

COVARIÁVEIS

Oxigênio 0,119 0,074 0,787 0,474 0,295 0,590 0,217 0,094 0,761 0,049 0,025 0,876 0,009 0,006 0,939 0,065 0,045 0,834

Temperatura 0,348 0,215 0,646 0,180 0,112 0,740 1,025 0,444 0,509 0,086 0,043 0,837 0,139 0,088 0,769 0,268 0,183 0,671

QM = Quadrados médios

F = teste de Fisher

p = probabilidade



o peso total da ictiofauna coletada foi de 7392 g. A espécie H. malabaricus

somou 836 g com total de 51 indivíduos, constituindo a maior biomassa dentre os

taxa capturados. P. nattereri apresentou a segunda maior biomassa, com 788 g

em 140 indivíduos, seguida de P. galeatus com 767 g em 51 indivíduos, S.

insignis com 685 g em 102 indivíduos e P. nigricans com 557 g em 34 indivíduos.

A soma de indivíduos em cada uma das demais espécies apresentou biomassa

total inferior a 500 g. A biomassa da ictiofauna não foi estatisticamente diferente

nos lagos e tipos de macrófitas e foi independente da variação de oxigênio

dissolvido e temperatura (Figura 13; Tabela II).

Agrupando todas as coletas, o comprimento médio da ictiofauna foi 5,22

cm. não sendo estatisticamente diferente entre os tipos de macrófitas (Figura 14).

A assembléia foi composta de 75,7% juvenis e 24,3% adultos (Anexo 1).

Foram coletadas 23 espécies migradoras, 8 espécies de alta importância

comercial na região e outras 33 de importância média (Anexo 1). A abundância de

indivíduos migradores jovens não variou entre os tipos de macrófitas, mas sim

entre os lagos, indicando que esta assembléia não selecionou o tipo de

vegetação. Entretanto, o número de indivíduos não migradores jovens, variou

tanto nos lagos como nas macrófitas (Tabela II). Este grupo apresentou a maior

abundância no lago Camaleão, do que no lago do Rei e lago Janauacá (Tukey; p=

0,013). Sua abundância foi mais alta no "capim morto" do que nas outras

macrófitas (Tukey; p= 0,030).

O lago Camaleão possuiu uma assembléia que o distinguiu dos demais e o

lago do Rei apresentou maior heterogeneidade (Figura 15), resultados do

escalonamento do Tipo Multidimensional. A primeira dimensão (SSH1) da

ordenação apresentou diferença significativa (Manova, F= 4,629: p= 0,015). Os
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resultados do teste de Post-hoc. sugerem que existiram diferenças significativas

na composição entre os diferentes lagos (Filiai Trace F= 3,326; G.L.= 4,82; p=

0,014). Entretanto, não se observou efeito das macrófitas aquáticas sobre a

composição íctica, pois não houve formação de grupos comuns (Filiai Trace F=

1,053; G.L= 6,80; p= 0,398) (Figura 15).
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5. DISCUSSÃO

As 93 espécies capturadas neste estudo se distribuíram em oito ordens (58%

Characiformes, 15% Perciformes, 11% Siluriformes, 11% Gymnotiformes e 1%

Lepidoseriformes, Synbranchiformes, Tetraodontiformes e Clupeiformes),

correspondendo a 60% do total das ordens de peixes registradas para a Bacia

Amazônica (revisto por Vai & Almeida-Val, 1995).

As proporções de Characiformes, Perciformes, Siluriformes e

Gymnotiformes, com relação ao total de espécies na bacia, são de 45%, 21%,

37% e 13%, respectivamente (revisto por Vai & Almeida-Val. 1995). Comparando-

se o número de espécies icticas por ordem taxonômica, coletado neste estudo,

observou-se freqüências distintas, em relação às ordens representadas na

Amazônia (% - 41,96; p < 0,001), sendo Characiformes relativamente mais

diversa que as demais.

Outros estudos chegaram a conclusões semelhantes. No lago Mamirauá,

em áreas onde ocorrem P. repens e E. polystachya, foram capturadas seis ordens

(Characiformes, Perciformes, Siluriformes, Gymnotiformes. Synbranchiformes,

Tetraodontiformes e Cyprinodontiformes), com uma dominância de indivíduos do

grupo Characiformes (Henderson & Hamilton, 1995). No Arquipélago de

Anavilhanas 87% das espécies capturadas em P. repens e mistura de P. repens

com Oryza sp. também pertencia à ordem Characiformes (Araujo-Lima et al.,

1986). Isto sugere que as macrófitas aquáticas são, de fato, habitadas por

espécies desta ordem. Resultados semelhantes foram registrados nas zonas de

inundação do Alto Rio Paraná (Delariva et al.. 1993).
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o número de espécies de peixes encontrado nas áreas de macrófitas

aquáticas durante o período da cheia, foi relativamente alto se comparado com

registros de outros ambientes de planície de inundação da bacia Amazônica. A

riqueza íctica também foi mais alta do que a descrita para o mesmo tipo de habitat

em águas pretas (Goulding et al., 1988: Henderson & Crampton, 1997) e similar

ao encontrada por Crampton (1999) em lagos de várzea da reserva Ecológica de

Mamirauá, porem com esforço de captura maior ao apresentado pelo presente

estudo (Tabela III). Isto sugere que as macrófitas de lagos de várzea formam um

dos habitats mais diversos da Bacia Amazônica.

Tabela III - Número de espécies de peixes registrados em outros ambientes da

bacia Amazônica.

Ambientes Número de Referência

espécies
Lago do Rei 141 Merona & Bittencourt, 1993

Lago Camaleão 132 Junk et al. , 1983

Lagos de várzea na Estação 108 Henderson & Crampton, 1997
Ecológica Mamirauá
Canal do lago do Rei 85 Cox-Fernandes, 1997
Macrófitas do Arq. Anavilhanas 56 Goulding et ai., 1988
Macrófitas de lagos de várzea na 125 e Crampton, 1999
Estação Ecológica Mamirauá 118

Macrófitas dos lagos Janauacá, 93 Presente estudo

Camaleão e do Rei

Este habitat não apresentou uma riqueza homogênea; o número de

espécies encontradas em Eichhornia spp. foi menor do que nas demais plantas, o

que foi confirmado pelo modelo série logarítmica. Entretanto, como a equidade e

a diversidade não foram diferentes entre as plantas, supõe-se que esta redução

na riqueza foi distribuída igualmente em todas as classes de abundância.
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No momento, é difícil entender as causas dessa menor riqueza, pois as

condições de oxigênio dissolvido e temperatura desta planta foram semelhantes

às outras plantas. Este resultado pode estar relacionado a menor oferta de

alimento ou à densidade de raízes, suposições estas que ainda requerem

confirmação.

O número total de indivíduos e a biomassa não apresentaram diferenças

entre as macrófitas, sugerindo que há uma tendência em favorecer o

desenvolvimento de sistemas sociais gregários, ou seja, a assembléia de peixes

não apresentou preferência por algum tipo de vegetação. Segundo a classificação

dos recursos (Begon et ai, 1990), neste estudo as macrófitas aquáticas podem

ser classificadas como complementares, pois um tipo de planta pode substituir

outro, em relação aos recursos que oferece para a ictiofauna e não ser limitante

para o estabelecimento de uma fauna íctica rica e abundante.

O teor de oxigênio e a temperatura também não influenciaram na

abundância e peso da fauna íctica. As temperaturas encontradas nas moitas

estavam dentro da amplitude de tolerância da ictiofauna (Brett, 1941, 1944, 1946,

e Fry et ai, 1942, 1946 apud Chiparri-Gomes. 1998), com valores extremos

ocorrendo em baixa freqüência. Portanto, seria difícil medir seu efeito sobre a

assembléia. O oxigênio dissolvido médio, entretanto, foi mais variável.

Concentrações inferiores a 0,5 mg 1"^ ocorreram em 15% das coletas. Soares

(1993) sugeriu com base em seus estudos de campo, que quando o oxigênio

atinge este nível, os peixes exibem respostas adaptátivas á hipóxia, incluindo

comportamentos de fuga das áreas estressantes. Assim, a resposta dos peixes

ao baixo oxigênio dissolvido deveria refletir-se na abundância, especialmente

daquelas espécies que não apresentaram resistência á hipóxia, fato não
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observado no presente estudo. Pelo menos duas hipóteses poderiam explicar a

falta deste efeito na abundância de peixes nâo resistentes a hipóxia. Primeiro,

estes se distribuíram em bolsões com concentrações de oxigênio mais altas que

ocorreram nas moitas. A metodologia de coleta não foi sensível à

microdístríbuição dos peixes, pois ela integrava todos os indivíduos sob a moita.

Segundo, que o número de peixes considerados não resistentes à hipóxia

tivessem sido sub-estimados, devido à falta de informações sobre possíveis

adaptações. Seja qual for a explicação, os resultados contrastam com aqueles

obtidos por Junk et ai (1993), os quais mostraram que a distribuição dos peixes

na várzea é afetada pela concentração de oxigênio dissolvido.

As macrófitas do lago Camaleão tiveram maior quantidade de peixes

jovens que os dois outros lagos. Obviamente, este resultado implica que o lago do

Rei e Janauacá tinham mais peixes adultos, pois a abundância global não foi

diferente entre lagos. O lago Camaleão, diferente dos outros lagos estudados, é

relativamente pequeno e ligado ao rio por um canal largo e extremamente curto.

Estas características favoreceriam sua colonização por espécies migradoras

jovens, mas não necessariamente pelas não migradoras. A razão para esta

diferença não é clara e pode representar uma circunstância particular do ano de

amostragem. Porém, seria interessante investigar se ela se mantém em outros

anos e, em caso positivo, quais seriam as causas para esta maior densidade de

peixes.

A diferença de agrupamento das espécies no lago Camaleão estava

relacionada à grande abundância de jovens de Ctenobrycon hauxwellianus (708)

em relação aos lagos do Rei (138) e Janauacá (170). Esta espécie considerada

como não migradora e com adaptação para fazer respiração na superfície
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aquática, parece estar bem adaptada as condições deste lago. Outras espécies

comuns na assembléia do lago Camaleão foram Hemigrammus aff. rodwayi,

Odontostilbe aff. piaba2 e Moenkhausia gr. intermedia, que neste lago somaram

80% de todos indivíduos capturados.

Os indivíduos jovens foram mais abundantes na vegetação "capim morto".

Estes caracterizam-se por ser dominantes e ter tamanho reduzido. Seu pequeno

porte poderia ter favorecido o acesso às estruturas de proteção mais

heterogêneas, que são características desta vegetação.

As medidas de peso deste estudo podem ser convertidas para biomassa

se a área amostrada pela rede for conhecida. A rede tem 5m de comprimento. Se

a rede amostrasse a área de um círculo perfeito este mediria 1.99m^. Por outro

lado, se a rede amostrasse a área de uma elipse cujo diâmetro maior e menor

fossem respectivamente 1 e 0,53m, a área amostrada seria 1,62m^. Nenhuma das

duas situações ocorreu constantemente e a estimativa mais conservadora seria a

área média entre estes dois extremos, ou seja 1,8m^. Como não houve diferença

significativa entre lagos ou macròfitas, a estimativa da biomassa íctica média nas

macrófitas (44 observações) foi calculada em 93 ±16 g/m^.

As biomassas ícticas obtidas para ecossistemas aquáticos tropicais variam

de 11 g/m^em lagos do Senegal (Reizer. 1974) a 220 g/m^ em lagos da Amazônia

Central (Bayley, 1982). O valor máximo encontrado em zonas temperadas na

várzea do rio Danúbio é de 48 g/m^ (Holcik, 1981). As biomassas de peixes

registradas nas macròfitas aquáticas apresentaram uma amplitude de 6,4 g/m^ no

rio Kafue, Zâmbia (University of Michigan, 1971) a 31,1 g/m^ no lago Mamirauá

(Henderson & Hamilton, 1995). As estimativas apresentadas para as macròfitas

neste estudo (93 g/m^), são relativamente altas em comparação com outras
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regiões tropicais, e sem dúvida a mais alta registrada nas áreas de macrófitas

aquáticas para a Amazônia.

As macrófitas podem ser consideradas como uma área de berçário da

várzea, pois ictiofauna associada às suas raízes foi composta principalmente

formas jovens (75,7%), algumas de valor comercial (19%). Consideráveis

modificações nas planícies inundáveis ínicíaram-se a partir do século passado

com o desmatamento e com posteriores atividades agropecuárias (Smith, 1978).

Atualmente, a pesca, a pequena agricultura e a pecuária são as principais

atividades econômicas da planície alagada, cada uma delas com perfis ecológicos

diferentes: a pesca é a que promove menor impacto, pois para sua manutenção

deve garantir a conservação dos habitats que servem de refúgio, alimento e

reprodução para a ictiofauna; a agricultura, praticada principalmente em pequena

escala, desmata áreas para os cultivos, e a pecuária, transformadora dos habitats

da várzea, com o objetivo de aumentar a produção. Em particular, a crescente

introdução de boi e de búfalo nas planícies alagadas vem acelerando os

processos de desmatamento para o desenvolvimento de pastagem, e seu efeito

vem sendo devastador sobre as comunidades de macrófitas {Paspaium spp. e E.

polystachya), que são a fonte principal de alimento destes mamíferos, sem que

haja registro de estudos sobre o efeito dessas atividades nas populações de

peixes (Goulding, 1998). Neste sentido, é necessário encontrar o manejo

adequado entre estas duas atividades (pecuária e pesca) sem alterar o equilíbrio

da várzea, pois a presença desta vegetação pode ter um papel crítico para a

conservação dos estoques pesqueiros.
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Anexo 1 - Características da ictiofauna coletada em quatro tipos de macrófitas em três lagos de várzea da Amazônia central. Espécies
migradoras segundo as fontes: Welcome (1985), Vazzoler (1992) e Ruffino & Isaac (1995), e comerciais segundo: IBAMA (1997) e
Ferreira et aí. (1998).

Comprimentos (cm) Estado de

Ordem N" de Padrão Primeira Juvenil Adulto Migradores Comerciais Ind. Tipo de Referências
Família ind. *máx. maturação (* alta adaptados a adaptação (adaptações)
Espécie importância) hipóxia

Characiformes

Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus falcirostris 1 35 17.5 100 X

Anostomidae

Leporinus fasciatus 2 30 15 100 X  X

Leporinus friderici 2 30 15 100 X  X X  RSA Soares. 1993
Rhytiodus microlepis 24 35 17.5 96 4 X  X X  RSA Soares, 1993
Laemolyta sp. 4 20 10 100 X  X

Schizodon fasciatum 54 30 15 100 X  X X  RSA Saint-Paul & Soares. 1987
Characidae

Aphyocharax aff. alburnus 39 6 3 82 18

Astyanax aff. bimaculatus 43 10 5 100 X

Brycon melanopterus 1 30 15 100 X  X X  RSA Junk et ai., 1983
Cliarax sp 1 4 12 6 100

Charax sp 2 93 12 6 100

Ctenobrycon hauxwellianus • 1018 10 5 100 X  RSA Saint-Paul & Soares, 1987
Hemigrammus aff. rodwayi ' 578 4 2 68 32

Hemigrammus bellottii 67 4 2 11 89

Hemigrammus sp. 2 4 2 100

Hyphessobrycon aff. 2 4 2 100

bifasciatus

Hyphessobrycon eques 3 4 2 34 67

Hyphessobrycon sp. 59 4 2 24 76

Moenkhausia gr. dichroura 11 6 3 55 46

Gymnocorymbus thayeri 3 6 3 100

Moenkhausia gr. lapidara • 38 8 4 100



Moenkhausia gr. intermedia 230 8 4 67 31 X

Odontostilbe aff, piabal 100 3 1.5 6 94
Odontostilbe aff. piaba2 447 3 1.5 16 84
Odontostilbe fugitiva 68 3 1.5 22 78
Prionobrama filigera 9 8 8 100
Roeboides affinis 4 12 6 100
Roeboides myersi 5 15 7,5 60 40
Roeboides sp 1 12 6 100
Triportheus albus 2 20 10 100 X X

Triportheus flavus 87 22 11 100 X X

Triportheus elongatus 2 25 12,5 100 X X*
Curimatídae

Curimatella sp 1 12 6 100
Cyphocharax sp. 1 10 5 100
Potamorhina altamazonica 1 25 12,5 100 X X*
Potamorhina latior 7 25 12,5 100 X X*
Psectrogaster amazônica 3 15 7,5 33 67 X X

Psectrogaster rutiloides 4 15 7,5 50 50 X X

Psectrogaster sp 1 15 7.5 100 X X

Cynodontídae

Rhaphiodon vulpinus 3 50 25 100 X

Erythrínidae

Hopierythhnus unitaeniatus 1 25 12,5 100 X

Hoplias malabariciis 51 30 15 92 8 X

Lebiasínídae

Nannostomus eques 1 5 2,5 100
Pyrrhulina brevis 7 8 4 100
Prochílodontidae

Prochilodus nigricans 34 40 20 100 X X*
Semaprochilodus insignis 102 30 15 100 X X*
Semaprochilodus taeniurus 4 30 15 100 X X*
Serrasaimidae

Mylossoma aureum 1 25 12.5 100 X X

Mylossoma duriventre 90 25 12.5 100 X X*
Pygocentrus nattereri 140 25 12,5 100 X

RSA Junk et al., 1983

RSA Soares, 1993

RA

RSA

Junk et ai, 1983
Junk et al.. 1983

RSA

RSA

RSA

RSA

Soares, 1993
Soares. 1993

Saint-Paul & Soares, 1988
Junk et ai., 1983



Serrasalminae 6 25 12,5 100 X

Serrasaimus cf. elongatus 6 25 12,5 100 X

Serrasaimus rhombeus 25 40 20 100 X

Serrasaimus sp. 1 25 12,5 100
Serrasaimus spilopleura 19 25 12,5 100 X

Gymnotiformes
Apteronotidae
Apteronotus hasemani 1 40* 13 100

Gymnotídae
Gymnotus carapo 1 30* 15 100
Gymnotus mamiraua 1 30* 15 100

Hypopomídae
Brachyhypopomus sp. Nov. 3 14 30* 15 93 7

Brachyhypopomus 22 20* 10 82 18

pinnicaudatus
Brachyhypopomus sp. 3 20* 10 100

Sternopygidae
Eigenmannia gr. virescensi 4 30* 15 75 25

Eigenmannia gr. virescens2 4 30* 15 100

Sternopygus macrurus 1 60* 30 100

Sternopygus sp. 1 50* 25 100
Perciformes

Cichiidae

Aequidens sp. 2 35 17,5 100 X

Apistogramma aff. 5 7 3,5 100

cacatuoides

Apistogramma agassizi 4 6 3 100

Astronotus crassipinnis 1 25 12,5 100 X

Astronotus sp. 1 25 12,5 100 X

Chaetobranchus sp. 1 20 10 100 X

Chatobranchopsis orbicularis 1 15 7.5 100 X

Cichia monocuius 7 50 25 100 X*
Cichiasoma amazonarum 26 15 7.5 100 X

Crenicichia lugubris 3 20 10 100 X

Heros appendiculatus 9 20 10 100 X

Fisiológica

Fisiológica
RSA

Fisiológica
Fisiológica

Vai etal., 1998

X RSA Crampton,1998

X RA Crampton,1998
X RA Crampton,1998

X Etológica Crampton,1998
X Fisiológica Crampton, 1998

X Fisiológica Crampton,1998

X RSA Crampton,1998
X RSA Crampton,1998
X RSA Crampton,1998

Muusze et a/., 1998
Junk etal.. 1983

Vai etal., 1998
Vai etal., 1998



r

Mesonauta insignis 102 12 6 96 4

Pterophylium scalare 1 10 5 100 X Fisiológica Vai etal., 1998
Satanoperca jurupari 1 20 10 100 X

Siluriformes

Auchenipterídae
Parauchenipterus galeatus 51 20 10 80 20 X RSA Soares, 1993
Cailichthyidae
Corydoras hastatus 1 3 1,5 100 X RA Junk et al., 1983
Hoplosternum littorale 4 20 10 100 X X RA Vai etal-, 1998
Megalechis thoracata 9 20 10 100 X RA Vai etal., 1998
Doradidae

Anadoras sp. 1 15 7.5 100

Opsodoras sp. 2 10 5 100

Petalodoras punctatus 2 12 6 100

Pterodoras lentiginosus 23 50 25 100

Loricarüdae

Liposarcus pardalis 5 X X RA Soares, 1993
Pimelodidae

Pimelodus blochii 3 20 10 67 33 X X X RSA Soares, 1993
Synbranchiformes
Synbranchidae
Synbranchus sp. 76 100* 50 100 X RA Junk et aí., 1983
T etraodontiformes

Tetraodontídae

Colomesus aselius 2 10 5 100

Ciupeiformes
Engraulídidae
Lycengraulis batesii 2 20 10 100 X

Lepidosireniformes
Lepídosírenidae
Lepidosiren paradoxa 1 90* 45 100 X RA Junk et ai., 1983

Total 3910 75,7 24,3 23 41 37

RSA; respiração na superfície aquática
RA; respiração aérea


