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FICHA CATALOGRAFICA
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Dinâmica sazonal e interanual da estrutura populacional e do impacto da

exploração pesqueira do jaraqui escama fina {Semaprochilodus taeniurus) e jaraqui

escama grossa (S. insignis) (Schomburgki, 1841) nos subsistemas hidrográficos da

Amazônia Central. Elisabeth Farias Vieira.
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Exploração pesqueira; 6. Amazônia.

CDD 19 ed. 597.5

SINOPSE.

Foi avaliada a dinâmica sazonal e interanual da estrutura populacional e do
impacto da exploração pesqueira dos jaraquis (Semaprochilodus taeniurus e S.
insignis) por meio da definição de estrutura populacional e os parâmetros de
crescimento, mortalidade natural e por pesca e rendimento por recruta
(Schomburgki, 1841) nos subsistemas hidrográficos da Amazônia Central. A maior
parcela da população de ambas as espécies capturada pela pesca comercial em
todos os subsistemas é de juvenis como conseqüência o comprimento de primeira
maturação em todos os subsistemas está diminuindo ao longo do tempo. O ótimo
da mortalidade por pesca para atingir o rendimento máximo sustentável foi menor
que o atual para ambas as espécies, indicando sobrepesca de crescimento. As
evidências apontam para a necessidade de proteção da parcela jovem da
população dos jaraquis que estão vulneráveis à pesca durante o período de
dispersão quando migram ativamente pelos rios da Amazônia para se dispersar
como parte do ciclo de vida destes caraciformes.

Palavras - chave: jaraquis, Semaprochilodus spp, estrutura populacional,
parâmetros populacionais, exploração pesqueira.
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RESUMO

Os jaraquís são caracíformes mígradores da Amazônia de grande importância

comercial na região, constituindo um dos principais grupos de peixes que fomece

a maior parte do pescado disponível para consumo. A pesca destas espécies

ocorre nos principais rios durante os períodos de migração reprodutiva e de

dispersão. A dinâmica sazonal e interanual da estrutura populacional e do impacto

da exploração pesqueira dos jaraquis {Semaprochilodus taeniurus e S. insignis)

nos subsistemas hidrográficos da Amazônia Central foi avaliada a partir de dados

da pesca comercial desembarcada em Manaus nas safras de jaraquis durante a

migração de dispersão (entre os meses de abril e junho de 1996-2000) e no

período de migração reprodutiva (entre janeiro e março de 1996-2000). Foram

analisados aspectos da biologia pesqueira e dinâmica populacional das espécies

tais como: composição de tamanhos dos tamanhos médios e L50 de jaraquis

avaliada através de ANOVA com medidas repetidas no tempo; proporção de

sexos comparada por subsistema e por ano aplicando a estatística "G; fator de

condição; as relações peso-comprimento, confrontando-se as declívidades das

regressões pelo teste de paralelismo. A idade dos jaraquis foi determinada pelo

método do Incremento Marginal Relativo (IMR) e do retrocalculo à idades

passadas. Os parâmetros de crescimento foram estimados através do Método de

Máxima Semelhança Verdadeira (MSV) e o rendimento máximo sustentável,

através do método de Beverton & Holt (1957). A maior parcela da população

capturada pela pesca comercial em todos os subsistemas é de juvenis de ambas

as espécies como conseqüência o comprimento de primeira maturação em todos

os subsistemas das duas espécies está diminuindo ao logo do tempo. Foram

detectadas diferenças entre os parâmetros populacionais das duas espécies de
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jaraquís nos subsistemas estudados. O ótimo da mortalidade por pesca para

atingir o rendimento máximo sustentável foi menor que a atual para ambas as

espécies. Indicando sobrepesca de crescimento em todos os subssistemas. As

evidências apontam para a necessidade de proteção da parcela jovem da

população dos jaraquís que estão vulneráveis à pesca durante o período de

dispersão quando migram ativamente pelos rios da Amazônia.
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ABSTRACT

The jaraquis are Amazonian migratory characiforms of great commercial

importance in the area, constituting one of the main groups of fish that suppiies

most of the avallable fish for consumption. The fishing of these specles happens in

the main rivers during the periods of reproductive migration and dispersion. The

seasonal and inter annual dynamics of the populational structure and of the impact

of the fishing exploration of the jaraquis {Semaprochilodus taeniurus and S.

insignis) in the hydrographic subsystems of Central Amazônia was evaluated

using data of the commercial fishing landings in Manaus in the jaraquis crops

during the dispersion migration (from April to June, 1996-2000) and in the period

of reproductive migration (from January to March, 1996-2000). Aspects of the

fishing biology and populational dynamíc of this species were analyzed, such as:

size composition of the médium sizes and L50 of jaraquis evaluated through

ANOVA with measures repeated in time; proportion of sexes compared by

subsystem and year appiying a statistical "G" condition factor; the weight-length

relationship, facing the regression curves by the parallelism test. The age of the

jaraquis was determined by the Relatíve Marginal Increment method (RMI) and by

the retrocalculation of previous ages. The growth parameters were determined by

the Method of Maximum Likelihood (MML) and the maximum sustainable yield, by

the method of Beverton & Holt (1957). The largest porlion of the population

captured by the commercial fishing in ali the subsystems is of juvenile of both

species and as a consequence the length of the first maturation in ali the

subsystems of the two species has been decreasing. Differences were detected

among the populational parameters of the two jaraquis species in the studied

subsystems. The optimal mortality per fishing to reach the maximum sustainable
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Capitulo 1

A dinâmica da pesca dos jaraquis nos períodos migratórios nos

subsistemas hidrográficos, Negro, Purus, Madeira e Solimões-

Amazonas.

INTRODUÇÃO

A distribuição e os movimentos dos indivíduos determinam a coerência

espacial da população, ou seja, o grau no qual diferentes partes da população

dividem a mesma dinâmica ou apresentam independência. A distribuição de uma

população descreve sua abrangência geográfica e ecológica, a qual é

determinada primordialmente pela presença ou ausência de um habitat adequado

(Odum, 1988). De acordo com Begon et al (1995), o termo migração é utilizado

para indicar os movimentos em massa e direcionados dos indivíduos de uma

espécie, em busca de um habitat adequado para continuar sua existência.

Migração, então, pode ser definida como: mudança para outra região onde as

condições sejam mais convenientes. As migrações, particularmente em peixes de

água doce, podem ser consideradas como um fenômeno adaptativo para

aumentar o crescimento, a sobrevivência, a abundância e, conseqüentemente, a

produção das espécies (Nikoiskii, 1963). Muitas pescarias no mundo têm como

alvo espécies migradoras como a truta e o salmão. Para Harden Jones (1970), a

importância econômica dessas espécies é um dos principais motivos pelos quais

são estudadas as suas migrações.

Peixes que formam cardumes são freqüentemente migratórios, embora

alguns permaneçam dentro de uma amplitude territorial; muitos realizam

migrações tróficas ou reprodutivas (Lowe-McConnell, 1999). Na Amazônia, os

peixes também realizam movimentos migratórios que estão diretamente

relacionados com a variação de elevação e descida do nível das águas dos rios.



Estas migrações constituem em deslocamentos curtos de centenas de metros, a

poucos quilômetros, realizados por espécies colonizadoras das áreas de várzea.

Os deslocamentos acontecem devido às mudanças do nível das águas que

permitem ou facilitam o acesso a locais de alimentação e de proteção no período

de enchente e a saída destes locais durante a vazante.

Os jaraquis destacam-se como peixes intensamente explotados durante

suas migrações atingindo uma produção de cerca de 6000 toneladas anuais

(Batista, 1998). A sua importância é grande, tanto como fonte de renda para os

pescadores, como fonte de proteína para a população de Manaus.

Há 20 anos Ribeiro (1983) acompanhou e descreveu as migrações dos

jaraquis como sendo de 3 tipos: migrações reprodutivas, tróficas e de dispersão.

As migrações reprodutivas e tróficas ocorrem nos tributários de águas pobres em

nutrientes. No início da enchente, os jaraquis maduros descem esses tributários

para desovar nas águas túrbidas do rio Solimões-Amazonas, retomando

subseqüentemente para esses tributários, a fim de se alimentarem nos igapós. De

acordo com este autor a dispersão dos jaraquis (conhecida migração do peixe

gordo) é complexa, ocorrendo entre o tributário de águas pretas onde estão se

alimentando e outro tributário localizado mais acima, via rio Solimões-Amazonas.

As migrações longitudinais são da ordem de 1000 a 1300 km a cada ano, com um

deslocamento máximo a montante de 300 km em rios de água branca (Ribeiro &

Petrere, 1990), ficando acessíveis e vulneráveis à pesca durante vários

momentos do ano.

Sob o ponto de vista de conservação dos recursos, vem-se tornando cada

vez mais importante obter informações detalhadas sobre os padrões migratórios

das espécies de peixes, ocasionado pela crescente demanda de programas de



gerenciamento de bacias hidrográficas. Ribeiro (1983), relatou que é difícil

estabelecer a extensão absoluta das migrações dos jaraquis na Amazônia

Central, visto que os diversos cardumes partem de diferentes pontos do sistema e

percorrem trechos migratórios distintos, não se sabendo ao certo onde começam

e terminam seu ciclo anual de migrações. Porém, é possível fomecer uma

estimativa dos padrões de migração em uma determinada área, se em alguns

trechos migratórios seus deslocamentos forem conhecidos. Os pescadores detêm

esse conhecimento e acompanham os movimentos dos jaraquis nos rios da

Amazônia Central podendo realizar suas pescarias nos locais mais apropriados,

viabilizando uma captura satisfatória.

Tendo em vista este amplo conhecimento sobre a migração e distribuição

dos jaraquis na bacia amazônica, o próximo nível de análise sugere entender

melhor a relação desses movimentos com a excelente produção pesqueira que os

pescadores conseguem retirar dos rios da região. Sabe-se que a safra dos

jaraquis no Estado do Amazonas está diretamente relacionada com os períodos

de migração reprodutiva, onde a população local tradicionalmente consome

peixes com as gônadas maduras e com a migração de dispersão, período em que

os peixes estão com acúmulo de gordura (Vazzoler & Amadio, 1990; Vazzoler et

al, 1989; Ribeiro, 1983; Ribeiro & Petrere, 1990). O período de migração

reprodutiva é mais curto e os movimentos dos peixes são mais simples e mais

estudados pela comunidade cientifica (Ribeiro, 1983; Ribeiro & Petrere, 1990).

Por outro lado, o período de dispersão é mais longo e além da complexidade dos

movimentos dessas espécies nos rios, pouco se sabe sobre aspectos da

distribuição e estrutura populacional dos jaraquis em grande escala.



Neste sentido, a metodologia tradicional de investigação ambiental não tem

contribuído com a visão espacial e temporal. De inspeções sucessivas e

distribuídas pela área geográfica em estudo resulta a geração de um poder de

extrapolação e generalização para o pesquisador, usado para definir extensões

territoriais de abrangência (Xavíer-da-Silva et al, 2001). Diversos tipos de

mapeamentos em estudos ecológicos têm sido assim produzidos. Usado

judiciosamente, este tratamento de inspeção pontual e de generalização aliado a

informações biológicas tem produzido resultados excelentes de identificação e

mapeamento de situações ambientais críticas, tais como a composição da

biodiversidade e distribuição de espécies vulneráveis (Coilins & Benning, 1996).

Considerando o exposto anteriormente e que na Amazônia, os jaraquis

apresentam um modelo de migração bastante conhecido pelos pescadores que

adaptaram uma forma de pescaria especifica para essa espécie, este capítulo tem

como objetivo avaliar a dinâmica da pesca considerando os padrões espaciais e

temporais das migrações dos jaraquis (Semapmchilodus spp) nos rios Purus,

Madeira, Solimões e Negro, de acordo com a atuação da pesca comercial que

desembarcou em Manaus no período de 1996-2000, complementando as

informações já descritas na literatura sobre os fenômenos de deslocamento

sazonai destas espécies em diversos pontos do Estado do Amazonas.



MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de dados

Os dados para este estudo foram gentilmente disponibilizados pelo Dr.

Vandick da Silva Batista do Laboratório de Avaliação e Manejo da Pesca - LAMP

da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, responsável pelo monitoramento

do desembarque pesqueiro no estado do Amazonas. No Banco de Dados do

LAMP, foram filtradas as seguintes informações sobre a pesca do jaraqui nos

subsistemas Purus, Madeira, Negro e Solimões-Amazonas, dos anos de 1996 e

2000: data de desembarque (fator de identificação do número de viagens); local

de pesca; nome da cidade mais próxima, tipo de pesqueiro (caracterizado como

ambiente - lago, rio, paraná e misto); rio principal; espécie de jaraqui e

comprimento furcal (cm).

Com o objetivo de acompanhar a pesca dos jaraquis foram realizadas

viagens aos subsistemas hidrográficos, Purus, Negro e Solimões para a descrição

dos locais de pesca e registros de coordenadas com GPS.

Mapeamento dos locais de pesca dos jaraquis

Através do nome do local, rio e município mais próximo, os pesqueiros

foram localizados com o auxilio de mapas cartográficos nas escalas de 1:250.000

e 1:100.000 do projeto RADAM Brasil e obtidas as coordenadas geográficas. Os

marcos limítrofes em cada subsistema foram escolhidos de acordo com a maior

atuação da pesca (maior número de locais de pesca de jaraqui): Madeira — da

desembocadura no sistema Solimões-Amazonas até a cidade de Manicoré; Purus

— da desembocadura no sistema Solimões-Amazonas até a cidade de Lábrea;

Negro — da desembocadura no sistema Solimões-Amazonas até o Rio Branco e



finalmente o trecho entre as cidades de Tefé e Itacoatiara do sistema Sollmões-

Amazonas (Figura 1).
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Figura 1. Mapa do estado do Amazonas, destacando a área de estudo. Fonte:
Base Cartográfica do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas -
IPAAM.

Os locais de pesca Identificados nas bases cartográficas foram mapeados

em uma base digital do Estado do Amazonas disponibilizada pelo Instituto de

Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM). Nesta base as

coordenadas foram transformadas de graus, minutos e segundos para décimo de

grau, e inseridos os pontos no mapa. Os locais de pesca foram classificados entre

os diferentes anos, considerando uma categorízação ecológica (migração:

reprodução e dispersão), uma espacial (subsistema hidrográfico: Purus, Madeira,

Negro. Solimões-Amazonas) e uma temporal (anos: 1996 a 2000). Cada ponto de

pesca plotado nos mapas representa um dos quatro tipos de ambientes

classificados (Rio, Lago, Misto, Paraná).



Nível hídrométiico dos subsistemas hidrológicos

O ano hídrológícx) é definido como um período contínuo de doze meses no

decorrer do qual se processa um ciclo anual completo de escoamento fluvial. Os

períodos de seca, enchente, cheia e vazante são da maior importância para o

entendimento da ecologia da Amazônia. As cotas diárias registradas em réguas

distribuídas nos subsistemas foram gentilmente disponibilizadas pelo setor de

Hidrologia da CPRM (Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais - Serviço

Geológico do Brasil). Para traçar as variações dos perfis hidrométricos dos

subsistemas no período de 1996 a 2000 foram obtidas as médias mensais das

cotas diárias medidas em cada subsistema.

Análise dos dados

As informações registradas no porto de desembarque de Manaus tais

como: dados espaciais (nome do rio, nome do local e nome da cidade mais

próxima), dados temporais (dia, mês e ano da pescaria), dados ecológicos

(comprimento furcal médio (Cf), proporção de jovens (%), abundância) e dados

ambientais (nível hidrométrico dos subsistemas e tipo de ambiente) foram

combinadas para a análise dos padrões espaciais e temporais da dinâmica da

pesca considerando os padrões espaciais e temporais das migrações dos

jaraquis, conforme apresentado a seguir.

Análise da dinâmica da pesca dos jaraquis nos principais subsistemas da

Amazônia.

Distribuição e integração espacial e temporal dos locais de pesca.

Para avaliar a atuação da pesca espacialmente através da distribuição dos

locais de capturas e verificar a variação dessas distribuições de um ano para

outro, os dados referentes aos locais de pesca foram quantificados por



subsístema hidrográfico, ano, período migratório, tipo de ambiente e por espécie.
a'

Foram calculadas as freqüências absolutas e relativas das viagens e das

ocorrências dos locais. As informações sobre os locais de pesca foram

comparadas com o estudo realizado por Petrere (1978) para verificar a cronologia

de uso dos pesqueiros. Há 25 anos este autor apresentou um perfil detalhado dos

locais de pesca, com informações quantitativas e qualitativas que constitui a

melhor referência para comparação com a situação atual descrita neste estudo.

A distância dos locais de pesca de Manaus foi analisada através de uma

ANOVA — análise de variância simples, para verificar possíveis diferenças entre

subsistemas hidrográficos.

Estrutura e Abundância Espacial e Temporal dos Jaraquls capturados pela

pesca.

Para avaliar a estrutura de tamanhos dos jaraquis ao longo do período

,  estudado as informações biológicas foram analisadas das seguintes formas:

Distribuições de freqüência de comprimento e tamanhos médios.

Foram obtidas as distribuições de freqüências relativas do comprimento

furcal dos peixes amostrados, por rio, por ano, por período migratório e por

viagem agrupando-os em classes de 1 cm. Em seguida as amostras de

comprimento furcal obtidas nas viagens foram agrupadas por rio e por ano com o

intuito de caracterizar a pesca em cada subsistema. Essa metodologia foi utilizada

por Ribeiro (1983) para caracterizar os tamanhos dos cardumes de jaraquis nas

migrações de reprodução e dispersão. As distribuições resultantes foram

comparadas entre si, observando as modas, amplitudes, curtose, assimetria,

média, variância e coeficiente de variação (Sokal & Rohlf, 1981; Zar, 1996). Uma

ANOVA (análise de variância simples) foi utilizada para comparar as médias dos

tamanhos dos jaraquis nos subsistemas estudados nos diferentes anos.



í Proporção temporal e espacial de peixes jovens

A análise de proporção de peixes jovens a partir de dados da pesca é uma

medida indireta da sobreexploraçâo do recurso. O conhecimento de como está

distribuída a proporção dos jovens das espécies de peixes em um determinado

ambiente permite avaliar se a pressão pesqueira está mais direcionada para a

captura de jovens ou adultos. A estatística "G" é uma ferramenta poderosa nos

estudos de proporção, pois além de demonstrar como esta se distribui, avalia se

dependem ou independem dos fatores utilizados na análise (Sokal & Rohlf, 1981).

Estudos já realizados indicam que Semaprochilodus insignis atinge o

tamanho de 1® maturação sexual com 24 cm de comprimento furcal e

Semaprochilodus taeniurus com 22 cm (Vieira, 1999; Fabré & Saint-Paul, 1997). A

partir dessas indicações foram calculadas as proporções de jovens nos

subsistemas entre os anos de 1996 e 2000. Foi testada a hipótese Hq: a

proporção de jovens é independente do subsistema estudado / Hi: a proporção de

jovens depende do subsistema estudado, utilizando o "Teste de Independência

RxC" através de uma tabela de contingência (Linhas:6 x Colunas:2) aplicando a

estatística "G" (Sokal & Rohlf, 1981).

No caso da hipótese de independência ser rejeitada, foi testada a hipótese

extrínseca aos dados por subsistema, sendo Ho* a proporção de jovens é 1:1.

Para confirmar essa hipótese foi considerada uma distribuição binomial, Hq: p

jovens = q adultos = 0,50, calculando a estatística G para os dois casos.

Variações da abundância de Semaprochilodus por subsistema

As capturas das duas espécies de jaraquis foram relacionadas ao seu

correspondente esforço de pesca (f), definido como o produto entre o número de

pescadores e a duração da pescaria em dias (data final menos data inicial da



pescaria), conforme recomendado por Ricker (1975). Definido o esforço, a

abundância relativa de cada espécie para cada subsistema foi obtida através do

peso total da captura por viagem em toneladas, dividido pelo esforço. Para

verificar as possíveis variações da abundância relativa das duas espécies entre

os diferentes subsistemas foi ajustado um modelo linear geral (MLG) de Análise

de Covariância (ANCOVA). Esses modelos estão sendo cada vez mais utilizados

nas ciências pesqueiras para a avaliação múltipla da atividade pesqueira. A

vantagem destes modelos é que permite a identificação simultânea das variáveis

que explicam a maior parte da variância dos dados, permitindo determinar os

fatores que estão influenciando na dinâmica da pesca de uma região (Hilbom &

Walters, 1992). As premissas do modelo de covariância são as seguintes:

- Os valores das covariáveis são medidos sem erros, fixos e

independentes.

- A regressão da variável resposta com a covarlável linear é independente

do fator.

- Os resíduos têm uma distribuição normal com média zero e variâncias

homogêneas.

Para este estudo foi considerado como fatores os subsistemas e o tempo

(anos), a abundância foi a variável dependente (Y); e as covariáveis foram:

tamanho dos peixes (Cf médio) e proporção de jovens (%), testando o seguinte

modelo:

Yij= p + ttj + TT] + (a*7l)|j + Pl (Xiij-Xi) + P2 (X2frX2) + 3ij

Onde:

Yg= variável dependente (abundância relativa de cada espécie)

p = média geral da abundância relativa
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ai = efeito i do fator índice hidrológico nos subsistemas (Solimões-Amazonas,

Purus, Madeira e Negro)

Tij = efeito j do fator tempo (anos de 1996 a 2000)

Pi= efeito linear da covariável tamanho dos peixes (Cf médio)

P2= efeito linear da covariável proporção de jovens (%)

Xi= covariável tamanho dos peixes (Cf médio)

xi= média da covariável tamanho dos peixes (Cf médio)

X2= covariável proporção de jovens (%)

X2= média da covariável proporção de jovens (%)

(a*7c)q = interação entre o efeito do fator I com o efeito do fator j

3n= componente de erro aleatório.
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RESULTADOS

Distribuição e integração espacial e temporal da pesca de jaraquis na

Amazônia Centrai.

Um total de 1891 viagens foi registrado no desembarque pelos pescadores

a locais de pesca distribuídos nos rios Purus, Madeira, Solimões-Amazonas e

Negro, para a captura de jaraquis entre os anos de 1996 e 2000 (Tabela 1 e

Figura 2). Houve um maior número de viagens para captura de Semaprochilodus

insignis (n=1349) do que para S. taeniurus (n=542). O rio Solimões-Amazonas foi

o subsistema que mais contribuiu com a pesca de jaraquis no período estudado.

Observa-se que 1998 foi particularmente importante para a pesca de jaraqui,

sendo o contrário no ano de 1996.
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Tabela 1. Número de viagens registrado por ano e por espécie de jaraqui aos
locais de pesca dos subsistemas Madeira, Negro, Purus e Solimões-Amazonas
durante o os anos de 1996 e 2000.

Espécie

Ano Local de Pesca/Rio Principal S. taeniurus S. insignis Total Geral

1996 Madeira 7 22 29

Negro 3 7 10

Purus 13 44 57

Solimões/Amazonas 15 49 64

Total 38 122 160

1997 Madeira 18 16 34

Negro 22 17 39

Purus 43 62 105

Solimões/Amazonas 36 64 100

Total 119 159 278

1998 Madeira 24 64 88

Negro 44 99 143

Purus 35 133 168

Solimões/Amazonas 58 206 264

Total 161 502 663

1999 Madeira 11 52 63

Negro 34 79 113

Purus 30 82 112

Solimões/Amazonas 51 131 182

Total 126 344 470

2000 Madeira 11 38 49

Negro 18 40 58

Purus 31 69 100

Solimões/Amazonas 38 75 113

Total 98 222 320

Total Geral 542 1349 1891
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Figura 2. Representação espacial de locais de pesca de Semaprochilodus insignis
e S. taeniurus, nos rios Solimões-Amazonas, Purus, Madeira e Negro dos anos de
1996 a 2000. Fonte: Base Cartográfica do Instituto de Proteção Ambiental do
Estado do Amazonas - IPAAM.

Entre os anos de 1996 e 2000, os pescadores foram em busca de jaraquis

em quatro tipos diferentes de ambientes: 1. rios e lagos, onde a pescaria com

rede de cerco e redinha é realizada próximo à margem onde o cardume está

passando. Neste caso, os lagos são de água preta, alongados e dendríticos, com

ambientes equivalentes a Igarapés. 2. nos paranás, onde os pescadores fecham o

cerco na largura do ambiente com os apetrechos de pesca; 3. e os ambientes

aqui denominados de "mistos", por se tratarem de locais de confluências entre

lagos e rios, onde os pescadores aguardam os peixes que estão deixando os

lagos. (Figura 3). Segundo depoimentos de pescadores de jaraquis na região de

Manacapuru, a pesca nos paranás e igarapés é mais complexa devido às áreas
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de igapós, ou áreas com vegetação aquática na margem que são procurados

pelos peixes como refúgio, quando o cerco não é rápido o suficiente para a

captura.

60'' 15' w

Lagos

r-

Paraná

Figura 3. Exemplo de ambientes utilizados pela pesca de jaraquis. Localização:
Manaquiri. Imagens Carta: SA-20-Z-D-III-3 Articulação compatível com a escala
1:50.000 (IBGE). Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite.

Não foi observada preferência de ambiente de pesca para a captura de

jaraqui (Tabela 2). De forma geral, as duas espécies são capturadas nos mesmos

locais. Para o total de dados o ambiente relacionado com o local de pesca de

jaraquis mais procurado pelos pescadores foi o rio. Entretanto, quando a análise é

feita para cada ano, percebe-se uma mudança na preferência dos ambientes

pelos pescadores caracterizando uma estratégia anual da pesca. Durante o ano



9 de 1996, as capturas foram realizadas preferencialmente em ambientes de lagos

(n=54), e rios (n=47). Já nos anos de 1997 e 1998, o ambiente rio (n=125) foi

mais procurado, seguido do ambiente lago (n=76). No ano de 1999 os ambientes

mais utilizados pelos pescadores novamente foram rios (n=157) e lagos (141) e

2000 o padrão se manteve com a preferência pela pesca no ambiente rio (n=139

e n=137, respectivamente). Em 2000 o ambiente lago (n=117) foi o mais utilizado

para a pesca de jaraquis. Em todos os anos o ambiente menos utilizado para a

captura de jaraquis foi o paraná.

A preferência pelos ambientes relacionados aos locais de pesca também é

diferenciada para cada subsistema. Nos rios Madeira, Solimões - Amazonas e

Purus, o ambiente lago foi o mais utilizado para a pesca de jaraquis, enquanto

que no Negro foi o ambiente rio.
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Tabela 2. Número de viagens
de jaraqui aos ambientes de
Solimões-Amazonas durante

2000.

registradas no desembarque por ano e por espécie
pesca dos subsistemas Madeira, Negro, Purus e
o período de dispersão entre os anos de 1996 e

Ambientes

Ano Rio Principal Espécie Lago Misto Paraná Rio Total

1996 Madeira S. taeniurus 2 2 1 2 7

S. insignis 7 6 4 5 22

Negro S. taeniurus 1 1 - 1 3

S. Insignis 2 1 1 3 7

Purus S. taeniurus 5 3 1 4 13

S. insignis 14 11 6 13 44

Solimões/Amazonas S. taeniurus 6 4 2 3 15

S. insignis 17 11 5 16 49

Subtotal 54 39 20 47 160

1997 Madeira S. taeniurus 6 3 1 8 18

S. insignis 5 4 1 6 16

Negro S. taeniurus 6 5 3 8 22

S. insignis 2 3 2 10 17

Purus S. taeniurus 12 9 6 16 43

S. insignis 17 9 7 29 62

Solimões/Amazonas S. taeniurus 9 4 5 18 36

S. insignis 19 7 8 30 64

Subtotal 76 44 33 125 278

1998 Madeira S. taeniurus 6 3 4 11 24

S. insignis 16 12 8 28 64

Negro S. taeniurus 11 11 9 13 44

S. insignis 12 11 13 63 99

Purus S. taeniurus 9 9 2 15 35

S. insignis 27 22 16 68 133

Solimões/Amazonas S. taeniurus 16 14 7 21 58

S. insignis 65 44 23 74 206

Subtotal 162 126 82 293 663

1999 Madeira S. taeniurus 4 2 1 4 11

S. insignis 16 13 9 14 52

Negro S. taeniurus 4 3 11 16 34

S. insignis 6 7 17 49 79

Purus S. taeniurus 12 7 3 8 30

S. insignis 33 23 7 19 82

Solimões/Amazonas S. taeniurus 18 13 9 11 51

S. insignis 48 35 12 36 131

Subtotal 141 103 69 157 470

2000 Madeira S. taeniurus 4 5 1 1 11

S. insignis 13 11 4 10 38

Negro S. taeniurus 6 5 3 4 18

S. insignis 18 11 5 6 40

Purus S. taeniurus 11 9 4 7 31

S. insignis 24 17 11 17 69

Solimões/Amazonas S. taeniurus 16 9 3 10 38

S. insignis 25 17 8 25 75

Subtotal 117 84 39 80 320

Total Geral 550 396 243 702 1891
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Na tabela 3 é apresentada a freqüência relativa de viagens por

subsistema e por ano aos locais de pesca de Semaprochilodus spp. Embora

alguns pesqueiros tenham sido constantes na pesca de jaraquis no período

estudado, nem sempre esses locais foram os mais explotados. De acordo com

este resultado podemos inferir que alguns locais de pesca são marcos tradicionais

de passagem dos jaraquis. Observa-se uma menor quantidade de pesqueiros

para Semaprochilodus taenlurus que divide com S. insignis a maioria dos pontos

localizados nos diferentes subsistemas.

No Soiimões-Amazonas destacam-se pesqueiros tradicionais os

seguintes locais: Manaquiri, Mamiá, Coari, Lago/Paraná do Cururu e Janauacá,

todos lagos de terra firme, além do ponto de pesca no rio aqui identificado como

Solimões, localizado próximo à cidade de Tefé. No Purus, os pesqueiros

tradicionais utilizados pelos pescadores foram: Aiapuá, Terra Vermelha, Lago

Jarí, além do ponto no rio Purus próximo à confluência com o Solimões. Os

subsistemas Madeira e Negro, além das áreas de confluência com o Soiimões-

Amazonas, apresentam os seguintes locais: a foz do rio Ganumã, o lago Quatá no

rio Ganumã, e Madeirínha, no Madeira e Acajatuba, Paricatuba, Arara e Ariaú, no

Negro.

Um aspecto interessante foi observado na avaliação da freqüência

relativa de viagens por subsistema e por ano aos locais de pesca de

Semaprochilodus spp. Foi notória a baixa diversidade de locais de pesca nos

subsistemas estudados em 1997, enquanto que em 1998 foi observada uma alta

diversidade em todos os subsistemas. Gomo resultado a área de pesca

observada em 1997 foi mais restrita que em 1998 para ambas as espécies.
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As figuras 4 e 5 mostram o mapeamento para cada espécie de locais de

pesca mais freqüentados (> 5 viagens) pelos pescadores nos subsistemas entre

os anos de 1996 a 2000. Nota-se que somente o subsistema Solimões-Amazonas

apresentou um número maior de locais visitados com mais freqüência. Foram

identificados poucos (15% e 10%) locais de pesca com mais freqüência de visita

pelos pescadores nos subsistemas Purus e Madeira. No subsistema Negro, os

locais de pesca mais procurados ao longo do período estudado foram

praticamente os mesmos para ambas as espécies.
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Tabela 3. Freqüência relativa por subsístema e por ano dos locais de pesca de Semaprochilodus spp
1996 1997 1998 1999 2000

Rio Príncipal Grossa % Fina % Grossa % Fina % Grossa % Fina % Grossa % Fina % Grossa % Fina %

SolimOes/Amazonas Amatari Amatari 12 Autazes 9 Autazes 33 Acara 1 Amazonas 1.8 Comandante 1 Coari 3 Amazonas 6.5 L. Jacaré 6

Anori 4 Autaz-Acu 12 Caiçara 9 Janauaca 16 Amazonas 1 Botijá 1.8 P. Canuma 1 Amazonas 3 Aruan 6 Mamia 6

Autaz-Acu 4 Mamia 12 Caldeirão 9 Japarí 17 Boca Jacaré 4 Coari 3.6 Amazonas 9.5 Pesqueiro 12 Autazes 6.5 Manacapuru 35

Caruca 4 Manaquiri 12 Codajas 9 L. Jacaré 17 Botijá 1 Copeia 1.8 Autazes 3.5 Mamia 9 Coari 3 Manaquiri 17

Catalão 4 Murutinga 25 Flores 9 Solimões 17 Coari 4 Janauaca 3.6 Coari 3 Manacapuru 45 Janauaca 5 Rio Badajos 24

Castanho Tamandaré 12 Janauaca 9 Copeia 1.5 Pesqueiro 5.4 Copea 1 Manaquiri 3 L. Jacaré 2.5 Soiimões 3

Coari 7 Tefé 12 Manaquiri 9 Janauaca 1 L. Piranha 3.6 Janauaca 5 Rio Badajos 6 Mamia 4 Tipuma 3

Copea 4 Soiimões 18 Jussara 5 L. Jacaré 1.8 L. Badajos 1 R. Preto Eva 5 Manacapuru 25

Jumparí 7 Uatuma 18 L. Canuma 1.5 Mamia 7 Pesqueiro 5.5 Manaquiri 1

Lima 4 Pesqueiro 4.5 Manacapuru 9 LRei 1 P. Canuma 6.5

Macuripe 4 L. Piranha 3 Nazaria 2 L. Jacaré 1 Piorini 6.5

Mamia 7 L. do Rei 3 P. Cua 2 L. Miua 10 Rio Badajos 8

Manaquiri 7 L. Jacaré 2.5 P. Cuiana 2 Mamia 5 R. Preto Eva 2.3

Murutinga 5 L. Limão 4 Paricatuba 2 Manacapuru 15 Soiimões 12

Soiimõss 7 Mamia 10 Piorini 2 Manaquiri 3 Tipuma 2

Tamandaré 11 Manacapuru 10 Purus 5.5 P. Eva 3.5 Uatuma 2.5

Tefé 11 Nazaria 1 Rio Badajos 10 P. Canuma 5

P. Cua 1 R. Pr. Eva 2 Paricatuba 1

P. Jacaré 1 Solimões 16 Rio Badajos 4

Paricatuba 1 Tefé 2 Rio Pr. Eva 2

Plorini 1.5 Santa Luzia 1

Rio Badajos 5 Solimões 14

R.Pr. Eva 1.5

Soiimões 21

Tefé 6

Terra Nova 1

Amatari 1

Beirada Boa
Purus Anini 3 L. Aiapua 9 Fé 14 L. Abufari 33 Beaba 2 L. Aiapua 9 Purus 25 L. Jari 10 Beruri 5 L. Aiapua 20

Aplpi 3 L. Campinas 9 L. Abufari 14 Purus 50 L. Abuferi 2 L. Campinas 22 Aiapua 25 Purus 50 L. Aiapua 26 L. Jari 10

Terra
Aruma 3 L. Jari 9 Paraiso 14 Surara 16 L. Aiapua 9 L. Jari 10 Tapaua 25 Vermelha 25 L. Jari 5 Purus 60

L. L. Terra
Atumia 3 Samambaia 9 Purus 43 L. Campinas 14 Samambaia 4.5 Cura Cura 25 Cura Cura 15 Purus 58 Vermelha 10

Terra
Beruri 3 Nova Oiinda 9 Surara 14 L. Jari 14 Nova Oiinda 4.5 Vermelha 5

Boa Fé 3 Purus 9 L. Sacambu 2 Purus 36

Ipacu 3 Tapaua 9 Nova Olinda 2 Tapaua 4.5

Itaituba 6 Terra Velha 18 P. Cuiana 2 Terra Velha 4.5

L. Jari 9.5 Terra 18 Purus 43 Terra 3
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Vermelha | Vermelha

Cont Tabela 3

Rio Principal

1996

Grossa %

Parati 9.5

Pauini 3

Pilar 3

Piorini 3

Purus 12.5

Supia/Jumia
/Tumia 3

Surara 25

Fina % Grossa

1997

%  Fina %

1998

Grossa % Fina %

Tapaua 4 Cura Cura 1.5

Terra Velha 4

Terra

Vermelha 3

Cura Curá 1

Grossa

1999

% Fina % Grossa

2000

% Fina

Purus

TambaquI 3

Madeira Amari

Camaiu

Curralinho

Madeira

Piraquara

12.5

12.5

12.5

25

25

25

25

Curralinho

Piraquara

Madeira 25

Madeirinha 25

Flexal 25

Nazaré 25

Madeira 25

Madeirinha 25

L. Canuma

Madeira

Madeirinha

R. Canuma

Ubim

N.Arlpuana

9

45

14

20

4.5

7

Madeira 25

Madeirinha 25

R. Canuma 30

N.Arlpuana 20

L. Canuma 30

Gapo-Acu 10

Madeira 30

R. Canuma 10

N.Arlpuana 10

Madeirinha 10

L. Canuma 25

Madeira 50

N. Aripuana 25

L. Canuma

Madeira

R. Canuma

N. Aripuana

Madeirinha

9

43

30

8

10

Madeira 50

R. Canuma 25

N. Aripuana 25

Negro Aiparuca 15

Paricatuba 10

Negro 10

CacauPereira 10

Araca 25 Negro 25

Caures 10 Paduari 25

Moura 25 Arara 25

Arara 5 Ariaú 15

Acajatuba

Apuaú

Ariau

Negro

P. Cachorro

Cac. Pereira

Arara

Paricatufoa

12 Acajatuba 19 Acajatuba 7 Cac. Pereira 9 Acajatuba 10 Acajatuba 25

2 Apuaú 4 Cac. Pereira 2 Negro 50 Negro 50 Negro 50

18 Ariau 15 Negro 50 Praia Grande 9 Paricatuba 4 Ariaú 10

45 Negro
Cac.

50 Pr. Grande 6 Ariaú 20 Praia Grande 11 Paricatuba 10

4 Pereira 10 Ariau 15 Paricatuba 2 Ariaú 20 Araçá 5

10 Arara 2 Paricatuba 10 Araçá 10 Araçá 5

3 Arara 5
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Figura 4. Mapa dos principais locais de pesca de SemaprochUodus taeniurus
durante os anos entre 1996 a 2000. Fonte: Base Cartográfica do Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM.
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Figura 5. Mapa dos principais locais de pesca de Semaprochilodus insignis
durante os anos entre 1996 a 2000. Fonte: Base Cartográfica do Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM.
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Na comparação entre os locais de pesca identificados por Petrere (1978)

há 25 anos e os identificados neste estudo, veríficou-se uma cronologia temporal

mantida no uso desses locais. A análise da situação atual dos locais de pesca

resultante desta comparação mostrou que cerca de 50% dos locais

tradicionalmente utilizados para capturar jaraquis nos rios da Amazônia se

mantêm até hoje (Tabela 4 e Figuras 06 e 07). O valor percentual foi praticamente

igual para as ambas espécies. Por outro lado, a maioria dos locais que surgiram

(cerca de 60%) está relacionada com a pesca do jaraqui de escama grossa.
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Tabela 4. Locais de pesca relacionados aos subsistemas Purus, Madeira, Negro e
Solimões-Amazonas visitados pelos pescadores no período entre 1996 e 2000

Subsistema / Local de pesca Distância de

Manaus (km)
Coordenadas

Geográficas
Situação em relação ao
leito principal do rio
(margem esquerda- E
margem direita - D)

Nearo
Rio Negro (0) (3°09'S. 60°0rw) (E)

Arara (55) Í3°0rs. 60°24'W) (E)

Araçá (267) (1°39'S. 61°28'W) (0)

Praia Grande (72) (3®03'S. 60®33'W) (D)

Acajatuba (60) (3°05'S. 60°29'W) (D)

Aríaú (40) Í3®06'S. 60®20'W) (D)

Paricatuba (32) (3°05'S. 60°16'W) (D)

Cacau-Pirera (15) (3°09'S. 60°07'W) (D)

Solimões

Lago Castanho (71) (3°25'S. 60°13'W) (D)
Lago do Janauacá (101) (3°35'S. 60°19'W) (D)

Costa do Pesqueiro (116) (3°19'S. 60°37'W) (D)

Lago do Piranha (138) (3°19'S. 60°5rW) (E)

Lago do Manaquiri (140) (3®39'S. 60®34'W) (D)

Jacaré (148) (3®30'S. 60°39'W) (D)

Anori (241) (3M7'S. 61°38'W) (E)

Rio Manacapuru (250) (3°03'S. 61°35'W) (E)

Paraná das Flores (281) (3®56'S. 61°55'W) (E)

Codajás (308) (3°50'S. 62°05'W) (E)
Lago Miuá (348) (3°37'S. 62°06'W) (E)

1. Jurupará (370) (3°49'S, 62°27'W) (E)
Costa do Nazaro (398) (3°5rS. 62MrW) (E)

Juçara (433) (3°56'S. 62°56'W) (D)
Boca de Coarí (463) (4®05'S. 63°08'W) (D)

L. Badajós (483) (3°14'S. 62°59'W) (E)

Boca do Paraná do Copeá (497) (3°52'S. 63°20*W) (E)

Lago Mamiá (503) (4®30'S. 63°15'W) (D)

Rio Coari (540) (4°29'S. 63°3rW) (D)

Lago Pioriní (558) (3°23'S. 63®30'W) (E)

Tefé (658) (3°2rS. 64°42'W) (D)

Copeá (837) (2°54'S. 64°45'W) (E)

Costa da Terra-Nova (35) (3°04'S. 59®43'W) (D)

Lago do Rei (85) Í3®irs. 59°46'W) (D)

Boca do rio Preto (99) (3°10'S. 59°09'W) (E)

Paraná da Eva (1. do Soriano) (112) (3®13'S. 59°04'W) (E)

São José do Amatari (135) (3®14'S. 58®53'W) (E)

Amazonas/Foz do Madeira (156) (3°22'S, 58°44'W) (E)

Autazes (278) (3®23'S, 59®4rW) (D)

Autaz-Açu (414) (4®26'S. 59°49'W) (D)

Rio Uatumâ (457) (2®27'S. 58°4rW) (E)

Made ra

Foz do Madeira (8. José do Ainim) (156) (3®22'S, 58°44'W)
Madeirinha (Boca do Autaz Açu) (414) (4°26'S. 59M9'W) (E)

N. Aripuanã (476) (5°08'S, 60®24'W) (D)

Foz do rio Canumã (269) (3°59'S,59®06'W)

L.Quatá (rio Canumã) (296) (4®12'S. 59®15'W) (E)

Purus

Foz do Purus (217) (3°4rs.
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Beruri (256) (3®5rS. 61®20'W) (D)

Surara (274) Í4®06'S. 61®34'W) (D)

Lago Aiapuá (374) Í4®26'S. 62®irW) (E)

Arumâ (415) Í4®44'S. 62®09'W) (D)

Terra Vermelha (435) Í4®43'S. 62°19'W) (E)

L Jari (Purucará) (467) Í4®56*S. 62®26'W) (D)

Supiá (560) Í4®53'S. 62®44'W) (D)

Campina (L Juruatuba) (593) Í4®56'S. 62®54'W) (E)

TambaquI (678) Í5®12'S. 62®55'W) (D)

Abufari (758) Í5®24'S. 63®05'W) (E)

Tapauá (850) (5®38'S. 63°irW) (D)

Itatuba (890) Í5®4rs. 63°24'W) (D)

Jacaré (945) Í5°46'S, 63®39'W) (D)

Nova Olinda (1143) (5®36'S. 64®22'W) (E)

Furo do Cura-Curá (Boca de cima) (1165) (5®38'S. 64°18'W) (D)

Fonte: Petrere (1978)
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Figura 06. Mapa dos locais de pesca de Semaprochilodus taeniurus e Semaprochilodus insignis durante nos anos de 1996 a 2000
identificados por Petrere (1978) nos subsistemas estudados. Fonte: Base Cartográfica do Instituto de Proteção Ambiental do
Estado do Amazonas - IPAAM.
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Figura 07. Freqüência relativa da situação de exploração dos locais de pesca de
jaraquis, comparados com os identificados por Petrere (1978).

A análise dos ambientes associados aos locais que não continuaram a ser

explorados para a pesca dos jaraquis mostrou resultados similares para as duas

espécies. A maioria destes locais estava localizada no subsistema hidrográfico

Solimões-Amazonas (53%). No rio Madeira a maior freqüência destes locais está

associado ao ambiente rio (15%) e no rio Negro aos ambientes paraná e rio (25%). Já

no rio Purus a maior freqüência é do ambiente lago (35%) e no Solimões-Amazonas do

ambiente paraná (45%) (Figura 08).

Quanto aos ambientes associados aos locais que permaneceram na pesca do

jaraqui escama fina, observa-se que o ambiente mais freqüente no rio Madeira foi o

misto (25%), no rio Negro rio e misto tiveram percentual similares (cerca de 20%), no

Purus foi o lago (40%) e no Solimões- Amazonas foi o paraná (65%)(Figura 09). Os

resultados foram bastante similares para o jaraqui escama grossa aos encontrados

para o jaraqui de escama fina. O maior percentual de ambiente no Madeira foi de rio

(cerca de 15%), enquanto que no Negro novamente os ambientes rio e misto tiveram



valores percentuais similares (20%). Nos subsistemas Purus e Solimões-Amazonas a

maior freqüência de ambientes foi respectivamente de lago (40%) e paraná (70%).

Jaraqul Fina

Madeira Negro Purus Solimões-

Amazonas

lago □ paraná Brio

Jaraqui Grossa

Madeira Negro Purus Solimões-
Amazonas

□ lago □ paraná Brio

Figura 08. Freqüência relativa dos ambientes relacionados aos locais comparados com
os identificados por Petrere (1978) que não continuaram a ser explorados para a pesca
dos jaraquís.



Jaraqui Fina
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Amazonas

lago Dparaná ■rio [Dmisto

Jaraqui Grossa

Madeira Negro Purus Soilmões-

Amazonas

■ lago Dparaná Brio D misto

Figura 09. Freqüência relativa dos ambientes relacionados aos locais comparados com
os identificados por Petrere (1978) que continuaram a ser explorados para a pesca dos
jaraquís.

A maior freqüência de ambiente associado aos locais de pesca que surgiram nos

rios Madeira para as duas espécies de jaraquis é de rio (19% grossa e 15% fina),

seguido do ambiente lago (10%). No rio Negro, o valor percentual foi baixo para ambas

espécies (<10%). A maior freqüência de ambiente para o jaraqui escama fina é de lago



(5%) e pra o jaraqui escama grossa é de rio (7%). Nos subsistemas Purus e Solimões-

Amazonas o mesmo padrão foi observado: maior freqüência de ambientes de lago para

o jaraqui escama fina e de rio para o jaraqui de escama grossa (Figura 10).
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Madeira Negro Purus Solimões-

Amazonas

□ Grossa El Fina

Figura 10. Freqüência relativa dos ambientes relacionados aos novos locais de pesca
dos jaraquís.

A análise de variância demonstrou que existem diferenças significativas (P<0,005)

entre as distâncias em relação à Manaus, dos locais de pesca que foram explorados

em 1978 e não continuaram a ser explorados a partir do 1996. A análise a posteríorí

identificou para estes pesqueiros, que as distâncias daqueles locais nos subsistemas

Purus e Negro são significativamente diferentes das distâncias dos locais dos

subsistemas Madeira e Solimões-Amazonas. Os locais identificados no Negro são mais

próximos de Manaus e os do Purus são mais distantes. O resultado do teste LSD

(a=0.05) mostrou semelhanças entre as distâncias dos locais Identificados no Madeira e

Solimões-Amazonas (Figura 11).
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Figura 11. Comparação das distâncias médias dos locais que não continuaram a ser
explorados para a pesca de jaraquis nos subsistemas estudados em relação a Manaus.

y'ú

33

twB íly Éüádlt i



A distribuição da CPUE dos jaraquis por locai de pesca mostrou que para

ambas as espécies, os pesqueiros com maior captura estão concentrados na região

do Baixo Purus, Baixo Solimões e Alto Amazonas (Figuras 12 e 13).

68,67 61.44

%

0-467

468-1515

1516-5000

400

P

400

Figura 12. Mapa da distribuição da CPUE nos pesqueiros de Semapmchiiodus
taeniurus. Fonte: Base Cartográfica do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do
Amazonas - IPAAM.
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Figura 13. Mapa da distribuição da CPUE nos pesqueiros de Semaprochilodus insignis.
Fonte: Base Cartográfica do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas -
IPAAM.
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Variação do Nível hidrométrico dos subsistemas Solimões-Amazonas, Punis,

Madeira e Negro entre 1996 e 2000.

Durante o período estudado (1996-2000), a cota mínima observada nos

sut)sistemas foi de 101 cm^ durante a seca de 1998 no subsistema Solimões-Amazonas

(Figura 14). A cota máxima registrada foi de 2200 cm durante a cheia de 1997 no

subsistema Madeira. Percebe-se para todos os subsistemas estudados um período de

seca mais longo no ano de 1997, e mais acentuado no Negro e Solimões-Amazonas.

A enchente dos sistemas Purus e Madeira ínícla-se em novembro, enquanto que

no Solimões-Amazonas e Negro o inicio acentuado é em março. Esse fato determina

diferenças no pico da cheia entre os subsistemas. No Purus e Madeira o período em

que os rios estavam mais cheios foi entre abril e maio e nos subsistemas Negro e

Solimões-Amazonas entre maio e junho. O subsistema Purus enche mais rápido e

apresenta o período de cheia mais curto do que em outros rios, enquanto que no

Madeira a cheia é mais longa.
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Distribuição e Estrutura Espacial e Temporal dos Jaraquis

Variação dos comprimentos médios relacionados ao nível do rio.
A comparação das médias mensais dos tamanhos dos jaraquis de escama fina

ao longo de 5 anos nos subsistemas estudados mostrou que embora no Solimões-

Amazonas tenham sido capturados peixes maiores na vazante e enchente de 1997,

não resultaram estatisticamente diferentes (oc=0,05) das menores médias de tamanhos

observadas a partir do ano de 1998 (Figura 15). Nos subsistemas Madeira e Purus as

médias de tamanhos de Semaprochilodus taeniurus foram homogêneas, notando-se

uma diminuição nos tamanhos médios na enchente de 1998. No subsistema Negro as

médias de tamanhos foram iguais ao longo do período estudado.

Não foram observadas diferenças significativas entre as médias de comprinnento

de Semaprochilodus insignis ao longo de 5 anos nos subsistemas estudados (oc=0,05).

Entretanto, as médias de comprimento do jaraqui de escama grossa nos subsistemas

Solimões-Amazonas e Purus mostram um grupo de peixes maiores até a cheia do ano

de 1998 (Figura 16). A partir da vazante deste ano formam-se grupos de peixes

menores.
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Estrutura espacial e temporal de comprimentos dos jaraquis nos períodos de

migração reprodutiva e de dispersão.

Reprodução

Nos quatro subsístemas as modas (mo) das distribuições de freqüência dos

tamanhos dos jaraquis de escama fina e grossa foram maiores no período reprodutivo

(Figura 17 e Tabela 5). De forma geral observa-se uma diminuição dos valores modais

nos quatro subsistemas. Para o jaraqui de escama fina as maiores médias de tamanhos

registradas foram no ano de 1996 na classe de 25 cm no subsistema Solimões-

Amazonas e na classe de 26 cm nos subsistemas Negro, Madeira e Purus. As menores

médias registradas foram no ano 2000, com os peixes do subsistema Solimões-

Amazonas medindo em média 22 cm de comprimento furcal e os peixes dos

subsistemas Madeira, Negro e Purus com tamanhos médios de 23 cm.

Para jaraquis de escama grossa, a diminuição dos valores modais ao longo do

período estudado foi mais discreta. Embora tenha ocorrido uma diminuição na mo a

partir do ano de 1997 em todos os subsistemas, observa-se que nos subsistemas

Solimões-Amazonas e Negro foi mantido o mesmo valor modal para os anos de 1999 e

2000. No Purus o valor modal aumentou e diminuiu no Madeira nos dois últimos anos

de estudo (Figura 18 e Tabela 6). As maiores médias de tamanhos dos peixes em todos

os subsistemas também foram no ano de 1996 e menores no ano de 2000 no

subsistema Solimões-Amazonas e no ano dei999 nos demais rios.

As amplitudes (A) variaram entre 13 e 22 classes de comprimento para o jaraqui

de escama fina e 16 e 19 classes para o jaraqui de escama grossa. A distribuição de

tamanhos dos jaraquis escama fina apresentou assimetria negativa para o Solimões-
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Amazonas no ano 2000, para o Negro no ano de 1998, para o Madeira a partir do ano

de 1997 e para o Purus a partir do ano de 1998, indicando uma tendência de

deslocamento para esquerda. Valores do coeficiente de curtose negativos foram

ot>servados no ano 1997 nos subsistemas Solimões-Amazonas, Negro e Madeira e nos

anos de 1998 e 1999 no Purus, indicando uma distribuição levemente platicúrtica, em

relação à curva normal (Tat>ela 5).

Com exceção do ano 2000 nos subsistemas Solimões-Amazonas e Negro as

distribuições dos tamanhos de jaraqui de escama grossa apresentaram assimetria (8)

positiva. As formas das distribuições nos subsistemas apresentaram o coeficiente de

curtose positivo indicando que os valores estão mais concentrados em torno da média

durante o período reprodutivo (Tabela 6).

Os valores do coeficiente de variação (cv) para o total de dados de comprimento

furcal do jaraqui de escama fina não apresentaram grandes variações. Quanto ao

Jaraqui de escama grossa os coeficientes de variação (cv) mais altos foram observados

no ano de 1996 e 1997 no subsistema Madeira (13,12% e 14,12% respectivamente) e

no ano de 1997 no subsistema Purus (14,77 %).
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Tabela 5. Estatísticas descritivas para o comprimento furcal (cm) de Semaprochilodus
taeniurus amostrados no período de migração reprodutiva entre 1996 e 2000 nos
subsístemas Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: Méd=média; Dp=clesvio padrão;

Subsistema/Ano Méd (cm) Dp cv(%) mo (cm) A 1  ® 1 "  1 n

Solimões-1996 25,15 2,06 11,21 22 22 1,62 4,22 211

Solimões-1997 24,12 3,14 12,63 23 18 0,15 -0,07 80

Solimões-1998 23,12 2,12 11,19 22 18 0,45 0,79 620

Solimões-1999 22,21 1,61 10,59 20 17 0,34 0,75 210

Solimões-2000 22,13 1,61 11,12 20 22 -0,48 0,57 120

Negro-1996 26,12 2,12 10,12 24 19 1,68 4,10 66

Negro-1997 26,03 1,99 9,76 21 18 0,23 -0,35 94

Negro-1998 25,18 2,34 11,08 22 17 -0,27 0,60 1008

Negro-1999 24,17 1,83 10,12 22 16 0,37 1,68 569

Negro-2000 23,95 1,79 10,14 21 19 0.77 0,73 320

Madetra-1996 26,07 2,17 12,10 24 16 1,65 2,81 159

Madeíra-1997 25,32 3,02 10,02 23 13 -0,12 -0,74 79

Madeira-1998 24,49 2,11 9,10 23 14 -0,51 0,59 189

Madeira-1999 23,65 1.37 10,09 23 18 -0,23 0,13 150

Madeíra-2000 23,42 1,54 11,22 22 17 -0,22 0,92 120

Purus-1996 26,27 2,23 13,12 24 18 1,80 4,75 709

Purus-1997 25,97 2,07 12,13 23 17 0,35 2,57 718

Purus-1998 24,98 1,69 13,12 22 16 -0,17 -0,52 1167

Punjs-1999 24,69 1,81 11,23 22 17 -0,25 -0,22 390

Punj&-2000 23,14 2,05 9,12 22 18 -0,58 0,85 810
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Tabela 6. Estatísticas descritivas para o comprimento furcal (cm) de Semaprochilodus
insignis amostrados no período de migração reprodutiva entre 1996 e 2000 nos
subsistemas Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: Méd=média; Dp=desvio padrão;

Subsistema/Ano Méd (cm) Dp cv (%) mo (cm) J A 1  ' 1 1 n

Solimões-1996 31,05 1,31 9,12 26 17 0,22 1,12 968

Soümões-1997 30,14 2,45 7,89 25 16 0,31 1,08 953

Sonmões-1998 30,12 2,45 10,09 24 17 0,26 1,17 1326

Solimões-1999 29,12 1,32 6,21 23 17 0,29 0,97 1216

Solimões-2000 29,01 2,23 8,12 23 16 -0,14 1,02 957

Negro-1996 32,57 2,17 10,06 26 18 0,56 1,45 720

Negro-1997 32,98 1,40 11,12 26 19 0,21 0,98 784

Negro-1998 31,12 2.15 9,05 24 17 0,17 0,86 986

Negro-1999 30,07 2,32 7,21 23 18 0,24 0,94 1121

Negro-2000 31,06 2,32 8,65 23 19 -0,33 0,65 886

Madeira-1996 30,57 3,07 13,12 26 19 0,24 0,94 672

Madefra-1997 30,89 2,42 14,12 27 18 0,11 0,58 620

Madeira-1998 30,19 2,76 11,13 25 19 0,19 0,67 711

Madeira-1999 29,01 2,23 8,01 24 17 1,54 1.12 935

Madeira-2000 30,12 2,65 7,16 23 18 0,65 1,03 785

Purus-1996 31,24 3,03 14,77 24 19 1,20 1,25 898

Purus-1997 31,17 3,10 11,19 25 18 1.17 1,56 734

Purus-1998 31,76 2,95 12,40 23 19 1,01 0,98 1256

Purus-1999 29,96 2,83 8,21 22 18 0,19 0,86 1189

Purus-2000 30,28 2,77 8,52 23 18 0,98 0,65 1130
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Estrutura de tamanho no período de dispersão

A análise da estrutura de comprimentos dos jaraquis nos principais subsistemas

do estado do Amazonas indica que no período de dispersão a maior parcela da

população de jaraquis capturada pela frota pesqueira está composta por juvenis.

Observa-se que na estrutura de comprimento dos jaraquis escama fina, nos

quatro subsistemas as modas (mo) das distribuições de freqüência foram maiores no

ano de 1997 (Figura 19 e Tabela 7). As menores médias de tamanhos registradas

foram no ano de 1998 na classe de 17cm no subsistema Solimões-Amazonas e na

classe de 16 cm no Purus.

Para jaraquis de escama grossa, as menores mo foram registradas no

subsistema Negro em 1997 e no sul:>sistema Purus em 1998 na classe de comprimento

de 18 cm (Figura 20 e Tal)ela 8). As menores médias de tamanhos foram observadas

no ano de 1998 em todos os subsistemas. Peixes maiores foram capturados no ano de

1997 nos sut>sístemas Solimões-Amazonas, Madeira e Purus e no ano de 1996 no

subsistema Negro.

As distribuições dos tamanhos de jaraqui de escama fina dos subsistemas

apresentaram assimetria (S) positiva nos anos de 1996 a 1999 no Solimões-Amazonas;

nos anos de 1996,1997,1999 e 2000 no Negro; somente no ano de 1996 no Madeira e

nos anos de 1996 e 1997 no subsistema Purus. Os valores de curtose (K) negativos no

ano de 1997 no Solimões-Amazonas, Negro, Madeira; e nos anos de 1998 e 1999 no

Purus indicam uma distribuição platicúrtica, enquanto as formas das distribuições nos

subsistemas nos outros anos apresentaram o coeficiente de curtose positivo indicando

que os valores estão mais concentrados em tomo da média.

A distribuição de tamanhos dos jaraquis de escama grossa mostrou que os

histogramas se deslocaram moderadamente para a direita, caracterizados pelos baixos
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valores dos coeficientes de assimetria com sinal positivo nos anos de 1996, 1997 e

1999 no subsistema Solimões-Amazonas; 1996, 1997, 1999 e 2000 no subsistema

Negro; 1996, 1997 e 2000 no Madeira; e ainda nos anos de 1996 e 1998 no Purus.

Valores do coeficiente de curtose negativos foram observados no ano de 1997 nos

sut>sistemas Solimões-Amazonas e Negro e ainda no ano de 2000 no Negro, indicando

uma distribuição levemente platicártica, em relação à curva normal (Tabela 8).

Os valores do coeficiente de variação (cv) para o total de dados de comprimento

furcal do jaraqui de escama fina foram altos no ano de 1996 nos subsístemas Solimões-

Amazonas (15,91 %), Madeira (15,53 %) e Purus (16,84 %). Em relação ao jaraqui de

escama grossa os coeficientes de variação (cv) mais altos foram observados no ano de

1997 nos subsistemas Solimões-Amazonas (16,83 %), Negro (16,21 %) e Madeira

(19,30 %) e no ano de 1998 no subsistema Purus (16,60 %). Quanto à dispersão dos

dados, as maiores amplitudes (A) foram no Purus nos anos de 1996 e 1997 (23) para

jaraqui de escama fina e nos anos de 1997 e 1998 (26) para o jaraqui de escama

grossa.
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Tabela 7. Estatísticas descritivas para o comprimento furcal (cm) de Semaprochilodus
taeniurus amostrados no período de dispersão entre 1996 e 2000 nos subsistemas
Solimões-Amazonas, Negro, Punis e Madeira: Méd=média; Dp=desvk) padrão; cv= coeficiente

Subsistema/Ano Méd (cm) Dp cv (%) mo (cm) A ®  1 1 n

Solimões-1996 19,25 3,06 15,91 18 19 1,62 4,22 211

Solimões-1997 22,04 2,34 10,60 23 11 0,15 -0,07 80

Solimões-1998 17,83 2,42 13,59 18 16 0,45 0,79 620

Sollmões-1999 20,21 2,14 10,59 20 12 0,34 0,75 210

Soiimõe&-2000 20,53 1,61 7,86 20 8 -0,48 0,57 120

Negro-1996 21,97 2,43 11,06 22 13,5 1,68 4,10 66

Negro-1997 21,31 1,87 8,76 21 8 0,23 -0,35 94

Negro-1998 20,28 2,57 12,68 20 18 -0,27 0,60 1008

Negro-1999 20,27 2,19 10,80 20 19 0,37 1,68 569

Negro-2000 21,95 1,83 8,34 20 11 0.77 0,73 320

Madeira-1998 18,47 2,87 15,53 17 15 1,65 2,81 159

Madeira-1997 20,39 1.72 8,44 21 7 -0,12 -0,74 79

Madeíra-1998 19,41 2,16 11,12 20 13 -0,51 0,59 189

Madeira-1999 20,37 1,88 9,25 20 9 -0,23 0,13 150

Madeira-2000 20,42 1,73 8,46 20 10 -0,22 0,92 120

Purus-1996 19,27 3,25 16,84 17 23 1,80 4,75 709

Purus-1997 20,97 2,69 12,85 21 23 0,35 2,57 718

Purus-1998 16,91 2,49 14,75 18 14 -0,17 -0,52 1167

Puru&-1999 19,69 1,80 9,12 20 10 -0,25 -0,22 390

Purus-2000 20,14 2,03 10,08 20 14 -0,58 0,85 810
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Tabela 8. Estatísticas descritivas para o comprimento furcal (cm) de Semaprochilodus
insignis amostrados no período de dispersão entre 1996 e 2000 nos subsistemas
Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: Méd=média; Dp=desvio padrão; cv= cxíeficiente

^  • M. - _ !•» I A ; ^. ■■iinii-iinnrT-il-in

Subsistema/Ano | Méd (cm) Dp 1  cv(%) mo (cm) 1 1 '  1 1 n

Soümões-1996 21,05 2,61 12,39 21 22 0,38 3,00 566

Solimões-1997 22,68 3,82 16,83 21 18 0,11 -0,22 85

SoIimões-1998 18,42 2,45 13,29 20 18 -0,04 0,23 1326

Solimões-1999 20,61 1,93 9,36 20 12 0,21 0,57 270

Solimões-2000 20,51 2,11 10,31 20 12 -0,12 0,62 360

Negro-1996 23,57 3,17 13,46 22 15 1,92 3,88 53

Negro-1997 20,98 3,40 16,21 18 17 0,11 -0,65 184

Negno-1998 21,12 2,55 12,09 20 19 -0,10 0,68 2883

Negro-1999 22,07 2,27 10,28 22 16 0,10 0,11 1541

Negro-2000 22,56 2,25 10,00 20 14 0,49 -0,28 1110

Madeira-1996 20,96 3,67 17,53 21 24 1,69 4,25 477

Madeira-1997 22,89 4,42 19,30 20 21 1,10 1,34 131

Madeira-1998 19,89 2,76 13,88 20 18 -0,43 0,89 911

Madeíra-1999 21,74 2,16 9,91 20 14 -0,23 0,51 810

Madeira-2000 22,12 2,49 11,27 20 16 0,00 0,23 770

Purus-1996 20,54 3,03 14,77 21 23 1,59 5,83 1242

Purus-1997 22,57 3,13 13,85 23 26 -0,12 3,35 734

Purus-1998 17,76 2,95 16,60 18 26 0,94 3,83 2491

Purus-1999 20,66 1,83 8,84 20 16 -0,09 0,88 1110

Purus-2000 20,28 2.17 10,72 20 15 -0,25 0,88 1080
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Proporção temporal e espacial de peixes jovens

No período reprodutivo a proporção de adultos foi sempre maior que a dos

jovens em todos os casos. A análise da proporção entre jaraquis jovens e adultos no

período de dispersão resultou dependente do subsistema estudado para as duas

espécies (x^o.o5i4r9,48<Gobs=14,56 para Semaprochilodus taeniurus e

X^o.o5i4r9,48<Gobs=11.56 para S. insignis), foi testada a hipótese Hq: 1 jovens:1 adultos

para cada um dos subsistemas. No caso de S. taeniurus, no subsistema Solimões-

Amazonas nos anos de 1996 (x^o.o5[4r3.84>Gobs=0,38), 1999 (x^o.o5i4r3,84>Gobs=0.02),

e 2000 (x\o5[4r3,84>Gobs=0,01), no subsistema Madeira nos anos de 1999

(x^o.o5i4r3,84>Gobs=0,44). e 2000 (x^o.o5i4r3,84>Gobs=2.85) e no Purus no ano de 1999

(x^o.o5[4r^.S4>Gobs=1,97) a hipótese de proporcionalidade entre jovens e adultos foi

aceita. No subsistema Negro a proporção foi sempre a favor dos adultos, enquanto que

nos demais subsistemas foi sempre a favor dos jovens.

Para S. insignis, somente no subsistema Negro nos anos de 1997

(X^o.o5{ir3,84>Gobs=0,84) e 2000 (xWr3.84>Gobs=0,38) foi aceita a hipótese de

igualdade na proporção entre jovens e adultos. Nos subsistemas SolimÕes-Amazonas,

Madeira e Purus no período entre 1996 e 2000, foi rejeitada a hipótese de proporção

entre jovens e adultos com o valor do x^ critico menor que a estatística G. Interessante

notar que no ano de 1997 nos subsistemas Purus, Madeira e Solimoes-Amazonas a

proporção foi a favor dos adultos, enquanto que nos outros anos em todos os

subsistemas sempre foi a favor dos jovens.
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Variações da abundância de SemaprochUodus por subsistema

O resultado do ajuste do modelo de covariânda aos dados de abundância

relativa de jaraquis mostrou que o fator subsistema não teve efeito significativo,

indicando que quando é controlado o efeito do tempo medido em anos, a abundância

não difere nos quatro subsistemas estudados (Tabela 9). Porém, existem diferenças

significativas (P<0,001) na abundância (Fo.o5i5:i422r3.'*7 < Fobs=7,55) de jaraquis entre

os anos. As covariáveis proporção de jovens e tamanho dos peixes não influenciam na

abundância relativa de jaraquis. O modelo final explica 65 % das variações da

abundância de jaraquis entre os anos de 1996 e 2(X)0.

Tabela 9. Resultados da aplicação do modelo de covariânda aos dados de abundância
de jaraquis nos subsistemas estudados.
Variável dependente: Abundância relativa n=1.422; n 0,76; R^: 0,65.

Fontes de variação
Soma dos

quadrados
Graus de

liberdade Quadrado médio F P

Espécies 0,000 1 0 0,34 0,56

índices hidrológicos
0,146Subsistemas 0,004 3 0,001 1,317

Média de comprimento
0,102(Cf) 0,024 16 0,002 1,472

% Jovens 0,007 9 0,001 0,76 0,654

Tempo (anos) 0,031 4 0,008 7,554 0,000

Erro 1.418 1.385 0.001
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DISCUSSÃO

As populações atingem uma coesão genética através de uma ancestralidade

comum de indivíduos e atingem coesão espacial através dos movimentos dos

indivíduos (Ricklefs, 1996). Nesse sentido, sabe-se que os jaraquis da Amazônia

realizam movimentos migratórios nos rios da região padronizados pela estrutura dos

cardumes nas diversas épocas e locais e pelo estado fisiológico dos seus integrantes,

podendo ser classificados em três tipos segundo a função ecológica que

desempenham. Portanto, investigar os aspectos da dinâmica da pesca, percebendo os

ritmos de flutuação e mudança da população de peixes, assim como, as pressões

derivadas das atividades pesqueiras ao longo do tempo, são de fundamental

importância para o gerenciamento dos jaraquis do estado do Amazonas.

Dinâmica dos locais de pesca dos jaraquis nos rios da Amazônia

Uma paisagem é definida como uma região, onde um conjunto de áreas

(patches) em interação se repete de forma similar (Primack & Rodrigues, 2001).

Estudos sobre os padrões de tipos de habitat e sua influência na distribuição das

espécies e os processos de ecossistemas são conhecidos como ecologia da paisagem

(Urban ei al. 1987; Hasson et al 1995). Essa modalidade de estudo é importante para a

proteção da diversidade biológica, pois muitas espécies não ficam confinadas em um

único ambiente, mas movem-se entre os ambientes ou vivem nas fronteiras onde dois

ambientes se encontram (Odum, 1983). Os Characiformes migradores da Amazônia

estão incluídos neste grupo. Para essas espécies, dentre as quais destacam-se os

jaraquis, as informações biológicas associadas aos padrões dos tipos de ambientes que

existem em uma escala regional são de importância crucial, visto que a presença ou a
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densidade de multas espécies pode ser afetada pelos tamanhos dos patches de habitat

e seu grau de ligação ou conectividade.

Um dos aspectos que ajuda no entendimento das distribuições e movimentos

dos Jaraquis nos subsistemas hidrográficos da Amazônia diz respeito à pesca de
jaraquis que é altamente especializada, com os pescadores ocupando funções
específicas como por ex. "vigia" - avisa da passagem do cardume com antecedência;
"comboiador" - localiza e fornece informações especificas sobre o cardume; entre

outros (Ribeiro, 1983). Considerando o profúndo conhecimento empírico acumulado
durante várias gerações que os pescadores detêm sobre o comportamento migratório

dos jaraquis e que a pesca é realizada nos locais por onde o peixe migra ano após ano,

o mapeamento dos locais de pesca permitiu delinear os marcos tradicionais da
passagem dos peixes. Dessa forma podemos observar alguns resultados interessantes

dentre os quais destaca-se a alta porcentagem (50%) dos locais que permanecem

sendo explorados pelos pescadores para a pesca dos jaraquis.

Outro aspecto importante diz respeito aos ambientes relacionados a estes locais

visto que a chave da estrutura das comunidades de peixes amazônKX)s está associada

à mobilidade das espécies componentes, uma vez que várias espécies movem-se dos

rios para os lagos laterais, da floresta inundada e dos tributários de acordo
principalmente com a mudança no nível da água e disponibilidade de oxigênio
associada (Lowe-McConnell, 1999).

No caso do tipo de ambientes associado aos pesqueiros de jaraquis, a

permanência do tipo misto (denominação dos locais de confluências entre lagos e
tributários com os rios principais) em todos os subsistemas estudados, reflete sua

importância para a pesca dos jaraquis e de outros caraciformes migradores. Este
resultado tem a ver com a dinâmica do ciclo de vida das espécies de jaraquis. Durante
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o período reprodutivo na inundação anual os peixes movem-se dos tributários e

sistemas de lagos dendríticxDS de água preta, onde se alimentaram na floresta inundada

para o rio principal, para desovar. Os movimentos rio acima, no período de cheia e

vazante, ocorrem após alguns meses de alimentação na planície de inundação (no

caso dos jovens) ou floresta inundada (adultos). Os cardumes entram no rio principal e

começam a se mover de um tributário ou lago para outro mais acima (Vieira, et al,

2002; Vieira, 1999; Batista, 1999; Lowe-McConnell, 1999; Ribeiro & Petrere, 1990;

Ribeiro, 1983; Goulding, 1979).

A diferença dos ambientes associados a locais que não permaneceram na pesca

de jaraquis entre os subsistemas é um reflexo da dinâmica de cada um. A maior

ocorrência de ambientes de lagos no Purus não surpreende, pelo simples fato de que

este rio possui numerosos lagos laterais na sua planície de inundação e poucos

tributários de águas pretas. Já a maior ocorrência de ambientes associados a rio e

paraná nos subsistemas Madeira, Negro e Solimões-Amazonas nos permite considerar

a existência de dois aspectos relatados por Fittkau et ai (1975) e Sippel et a! (1992)

fundamentais para o entendimento da relação entre a pesca e a dinâmica dos rios da

Amazônia: 1. a heterogeneidade entre os subsistemas e os ambientes aquáticos

componentes (plano espacial ou geográfico); 2. ciclos pluviométricos e principalmente

fluviométricos causam grande variabilidade nos sistemas aquáticos, induzindo

sazonalidade de fenômenos ecológicos (plano temporal). Portanto, as diferenças no

modo de exploração além estarem ligadas à ecologia dos jaraquis (abundância local,

concentrações migratórias, etc.) podem estar sendo influenciadas por fatores

ambientais relacionados à dinâmica dos rios.

A primeira hipótese sobre qual o fator que estaria influenciando no

desaparecimento dos locais de pesca apontou para a distância de Manaus. A principio
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foi considerado que os locais de pesca mais próximos de um grande centro urbano

como Manaus estariam comprometidos face à pressão do crescimento populacional

humano, fazendo com que pesqueiros tradicionais relativamente próximos à Manaus

tivessem sua produção diminuída (Petrere, 1978). De fato isso ocorreu nos pesqueiros

localizados no rio Negro como, por exemplo, nos pesqueiros da Ponta Negra e da praia

do Tupé, bastante procurado pelos barcos pesqueiros na década de 70 e início de 80

(Ribeiro, comentário pessoal). Esses pesqueiros não aparecem mais nas estatísticas de

desembarque ao menos para a pesca de jaraquis o que pode ser explicado pela

crescente urbanização da região.

Entretanto, embora esse fato mereça destaque, não foi uma constante se

considerarmos a análise por subsistema. No subsistema Purus encontram-se os

pesqueiros mais distantes, enquanto que no Madeira e Solimões-Amazonas os

pesqueiros que não apareceram mais na pesca de jaraquis estão situados mais

próximos de Manaus (se consideraimos as distâncias dos pesqueiros em todos os

subsistemas). Todavia, eml)ora pareça contraditório, vários pesqueiros localizados

próximos a Manaus mantêm a sua produção ano após ano, ainda que a frota pesqueira

esteja atuando em regiões mais distantes. A dinâmica dos subsistemas, aliada ao efeito

de uma grande concentração de esforços em áreas pequenas, seguida de uma

provável degeneraçâo do ambiente físico causado pelo desmatamento podem ter sido a

causa do desaparecimento de alguns pesqueiros ao longo do tempo.

Petrere (1978) fez uma projeção para a pesca em relação à distribuição das

capturas. Este autor comenta que a não uniformidade da distribuição das capturas

percebida na década de 70 seria acentuada no futuro. Nossos resultados indicam que

apesar do deslocamento da frota ser mais amplo, em 50% dos casos, foi mantida a

uniformidade da distribuição das capturas de jaraquis indicando que o impacto da pesca
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ainda não afetou sensivelmente os estoques de jaraquis nesses locais. A dinâmica do

ciclo de vida destas espécies pode estar contribuindo para um equilíbrio populacional e

desta forma manter ano após ano a produção. O fato deste resultado ter sido gerado da

comparação com o mapeamento realizado por Petrere (1978) traduz a importância

desse tipo de estudo, não só pelo fato de revelar padrões que eventualmente não são

percebidos em estudos de um ou dois anos em uma escala macro na distribuição das

espécies migradoras como os jaraquis, mas também por permitir o monitoramento dos

locais de pesca ao longo do tempo. A geração de mapas temáticos a partir de fontes

espadais e temporais agiliza e enriquece o conhecimento de grandes áreas de estudos,

como é o caso dos rios da Amazônia. Dessa forma, a periodicidade do presente estudo

permitiu a realização de um acompanhamento espaço-temporal mais ajustado às

necessidades de conhecimento da dinâmica da pesca dos jaraquis. Além disso, a

característica integradora deste tipo de estudo viabiliza a justaposição de informações

da pesca associadas ao ambiente, que podem ser facilmente extraídas e quantificadas

(Vicens, 2001).

Um ponto que merece atenção se refere à pesca das duas espécies de jaraquis

que apresentou pontos bastante limitados na área geográfica de migração durante a

dispersão de 1997 e bastante ampliados na dispersão do ano seguinte. Relacionando

esse fato com a variação do ciclo hidrológico nos quatro subsistemas estudados

percebe-se que o ano de 1997 destaca-se como o ano em que o período de seca foi

maior que os outros anos. Assim, pode-se inferir que a alta produção no ano de 1997 e

o maior número de pesqueiros observados no ano de 1998, está diretamente

relacionado com a prolongação da vazante e seca ocasionada pelo fenômeno do El

Nino" (Bergman, et ai 2000).
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Os pescadores profissionais e ribeirinhos sâo herdeiros de uma experiência

histórica baseada na observação periódica dos ciclos biológicos que estão vinculados à

variação do nível dos rios, o qual é o evento sazonal marcante nas águas tropicais

(Welcomme, 1992). Adaptando-se às modificações no sistema onde vivem e exploram,

desenvolveram técnicas e hábitos de pesca, através das quais buscaram adequar-se às

variações na paisagem natural e na biologia das espécies ao longo do ano, que são

determinadas em diversos graus pelo pulso da enchente (Junk et al, 1989; Batista,

1999). Para Batista (1999) a influência da dinâmica do ciclo de inundações na produção

dos subsistemas é um evento que merece ser destacado. O autor ressalta a

importância das informações sobre o nível dos rios e a sua relação com a produção e a

produtividade dos subsistemas. Neste estudo não foram realizadas análises sobre a

hidrologia da região, mas destacamos a variedade observada nos perfis hidrológicos

durante a dinâmica sazonal.

Garay (2001) adverte que o emprego de metodologias de mapeamentos deve

sempre estar acompanhado do conhecimento das características biológicas de cada

espécie de interesse, a fim de respeitar seu período de reprodução e a recuperação dos

estoques, promovendo um aproveitamento sustentável desta atividade. Portanto, antes

de serem aplicados os princípios teóricos utilizados nos estudos de populações

pesqueiras, é preciso determinar em que grau a população de peixes e a atividade

pesqueira sustentada por ela podem ser tratadas como um sistema único (Gulland,

1965; Gulland, 1983; Hilbom & Walters, 1992; Sparre & Venema, 1995; Begg &

WakJman, 1999). Nesse sentido, e buscando um entendimento mais amplo sobre a

estrutura populacional dos jaraquis capturados pela pesca, a seguir são discutidos

aspectos da distribuição e estrutura espacial e temporal dos jaraquis em um período de

cinco anos nos principais subsistemas hidrográficos do Amazonas.
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Dinâmica da estrutura espacial e temporal dos jaraquís

A descrição de como uma população se distribui em uma determinada região ou

área de paisagem pode ser estudada, entre outros aspectos, considerando a disposição

da população ao longo de um eixo ou gradiente ambiental. Assim, o reconhecimento da

população pode estar baseado em distribuições de freqüência, coeficientes de

similaridade ou em outras comparações estatísticas (Odum, 1983). Segundo Hilbom &

Walters (1992), espécies formadoras de cardumes apresentam estratégias

comportamentais particulares que podem dificultar a avaliação da situação do estoque,

o qual pode estar comprometido sem que a estatística de produção indique algum sinal.

Além disso, são ainda recentes os estudos sobre a pesca em sistemas fluviais e o

funcionamento de rios e lagos (Calow & Petls, 1992; Welcomme, 1992; Junk, 1997).

Vieira et al (1999) discutiram os aspectos do ciclo de vida dos jaraquis em dois

lagos ecologicamente diferentes na Amazônia Central: um lago de água branca na

várzea e um lago de água preta, e apresentam um modelo de ocupação dos ambientes

aquáticos da Amazônia pelos jaraquis. Para estes autores os jaraquis ocupam

sistematicamente vários ambientes aquáticos através de um sistema de transferência

contínua de ambientes, o que implica em diferentes grupos ocupando alternadamente

ambientes de lagos como área de crescimento ao longo do ciclo. Com exceção dos

trabalhos de Ribeiro (1983) e Vieira et al (2002), os estudos sobre a biologia pesqueira

dos jaraquis foram desenvolvidos em períodos distintos e em áreas restritas (Gouldíng,

1979; Vazzoler & Amadio, 1990; Vazzoler et al, 1989; Ribeiro, 1983; Ribeiro & Petrere,

1990; Fabré & Saint-Paul, 1997; Vieira et al 1999). Portanto, fez-se necessário abordar

de forma conjunta as informações em uma escala espacial e temporal contínua, que

permitam fazer inferências sobre o grau de interação e os deslocamentos dos jaraquis

pescados nos subsistemas da bacia amazônica.
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Quando a distribuição de um recurso pesqueiro é ampla é necessário identificar

a unidade populacional explotada, e definir os mecanismos e rotas migratórias, como

requerimentos indispensáveis para o seu manejo adequado (Welcomme, 1992; Sparre

& Venema, 1995). Por sua vez Ribeiro (1983) relata que os aparelhos utilizados nas

pescarias comerciais de jaraquis (arrastadeira e redinha) reduzem o erro causado pela

seietividade da pesca, onde indivíduos de determinados comprimentos têm mais

chance de captura do que outros. Portanto, as subamostras de tamanho obtidas no

desembarque analisadas podem ser consideradas como representativas dos cardumes

capturados nos subsístemas estudados por não exercerem qualquer tipo de

seietividade e capturarem indistintamente indivíduos de todos os comprimentos.

Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas entre as médias

de comprimento de Semaprochilodus insignis ao longo de 5 anos nos subsistemas

estudados (oc=0,05), foi notório o padrão das médias de comprimento do jaraqui de

escama grossa nos subsistemas Solimões-Amazonas e Purus que mostram um grupo

de peixes maiores até a cheia do ano de 1998. Este resultado demonstra que grupos de

jaraquis pequenos e grandes se deslocam ativamente pelos rios da Amazônia duiante o

período de dispersão, além de confirmar que as características biológicas dos jaraquis

relacionadas ao tamanho se mantêm relativamente constantes em cada subsistema,

para os mesmos períodos avaliados em diferentes anos. Este fato já tinha sido

observado por Vieira et al (1999) em um estudo sobre os aspectos do ciclo de vida de

Semaprochilodus em ambientes lacustres de água branca e preta.

A estrutura populacional dos jaraquis no período reprodutivo foi mais

homogênea, apesar da diminuição do valor modal e do tamanho médio ao longo do

ano. Porém, a análise dos dados dos comprimentos dos jaraquis amostrados durante o

período de dispersão ao longo de 5 anos mostrou que, excluindo os alevinos e
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indivíduos menores que 10 cm, a pesca comercial está explorando todas as classes de

comprimentos contiecidas para as duas espécies nos quatro subsistemas. Segundo

Batista (1999) a pesca de jaraquís não sofreu nenhum tipo de restrição direta durante

todo o período de estudo além destas espécies estarem incluídas em um programa

recente de formação de estoque regulador (resolução 2428 de 01/10/97), o que

incentiva sua captura sem que a exploração do recurso esteja manejada. Esse fato

pode estar contribuindo para a situação atual observada neste estudo.

É preocupante notar que a comparação das distribuições de comprimentos entre

os subsistemas Purus, Madeira, Solimões-Amazonas e Negro no período de dispersão

indicou que em cada sut>sistema, a pesca comercial está concentrada na faixa de

tamanhos menor ou igual a 22 cm de comprimento furcal, no caso de Semaprochiíodus

taeniurus e menor ou igual a 24 cm de comprimento furcal para Semaprochiíodus

Insignis; tamanhos onde 50% da população esta apta a se reproduzir. Além disso, o

resultado da estatística "G" que avaliou a proporção de jovens demonstrou que na

maioría dos casos (avaliação por subsistema e por ano) a proporção foi a favor dos

jovens, coiTOl)orando os resultados da distribuição de freqüências de comprimento.

Se existe uma tendência na redução dos comprimentos médios dos jaraquis

como produto do aumento do esforço pesqueiro, os estoques destas espécies já

mostram sinais de sobreexploração. Porém, as oscilações anuais na abundância e a

extensa distribuição geográfica indicam que os efeitos da pesca sobre os estoques

estão sendo mascarados por uma aparente estabilidade da população de jaraquis.

Como indicado pelo modelo de covariância os diferentes anos são significativos e essas

oscilações podem ser associadas às diferenças nos ciclos anuais de inundação.

Nossos resultados concordam com Batista (1999) que em uma análise histórica nas

distribuições de tamanhos encontrou que entre os anos de 1994 e 1996 os peixes
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capturados foram menores que os pescados no final da década de 70 observados por

Ribeiro (1983). Analisando uma cronologia dos estudos já realizados, há cerca de 10

anos Ribeiro & Petrere (1990) discutiam que não era provável que o tamanho médio

dos jaraquis estivessem diminuindo na década de 70 devido à exploração da parcela

mais velha da população. Porém Batista (1999), 10 anos mais tarde encontrou

evidências de que esta redução ocorreu e em grandes proporções e com indícios de

que a pesca encontra poucos exemplares maiores e mais velhos para capturar.

Os resultados do período de dispersão, período em que tantos peixes adultos

quanto juvenis estão acessíveis e vulneráveis à pesca pode explicar a grande

quantidade de juvenis nas amostras. De acordo com Levedev (1969), as características

das distribuições de freqüência dos comprimentos dos peixes de diferentes locais de

amostragem em uma determinada área, podem ser um indicador sensível de pequenas

mudanças nas composições das capturas, e as mesmas composições de peixes em

diferentes locais podem ser consideradas homogêneas (Levedev, 1969; Gieen, 1969;

Hayes et al., 1996).

Quanto à abundância dos jaraquis, fazendo uma analogia ao modelo de

dispersão descrito por Ribeiro (1983) os resultados do modelo Indicam o seguinte: (1)

os peixes se distribuem de forma cíclica no espaço e no tempo ao longo dos

subsistemas: Purus, Madeira, Sollmões-Amazonas e Negro, onde grupos de indivíduos

de cada um dos subsistemas durante a dispersão se distribuem de forma altemada,

preenchendo o espaço deixado pelos outros grupos dessa área que acabaram de subir

o rio em busca da próxima região; (2) a distribuição dos peixes não é influenciada peto

tipo de ambiente, tamanho dos peixes, proporção dos jovens ou subsistema; (3) os

peixes se distribuem petos ambientes dos subsistemas em um movimento definido por

Ribeiro como transferência para novas áreas geográficas; (4) a existência de diferenças
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na abundância de jaraquls entre os anos deve-se ao fenômeno de seca pronunciada no

ano de 1997, gerada pelo fenômeno do El Nino que contribuiu para que uma maior

quantidade de jaraquis estivesse acessível à pesca.

Fica claro pela distribuição da CPUE que o sistema Solimões-Amazonas é de

grande importância para o seu ciclo de vida das duas espécies de jaraquis. Os grandes

lagos do sistema podem explicar a maior concentração das capturas no corredor

formado pelo baixo Purus, médio Solimões, baixo Madeira e médio Amazonas, visto

que os períodos de enchente e cheia são fundamentais para a distribuição destas

espécies que estão perfeitamente adaptadas a um sistema dominado pelo cido das

águas.

A ocorrência de grandes flutuações na abundância natural de populações de

peixes tem sido ot>servada de forma independente da pesca por vários autores

(Southar & Isaacs, 1969; De Vries & Pearcy, 1982; Shackleton, 1987; Hilbom & Walters,

1992). De acordo com Winemiller (1989), os characiformes como os jaraquis, são

considerados r-estrategistas por apresentar as seguintes características: alta taxa de

crescimento e mortalidade natural, longevidade curta, ausência de cuidado parental

entre outras. A condição de r-estrategista permite que essas espécies sejam afetadas

pelos fatores independentes da densidade (fatores abióticos ou ambientais) como o

pulso de inundação (Junk, 1998).

Esse fato determina que o recrutamento e o crescimento destas espécies

dependa mais da amplitude e intensidade do ciclo hidrológico do que do tamanho do

estoque parental. Portanto, as variações interanuais no ciclo hidrológico dos

subsistemas da Amazônia têm uma forte influência nas flutuações da abundância

destas espécies considerando que a soma dos efeitos destas e de outras variações

produzem um "pseudo-equilíbrio", sobre o qual estão baseadas estimativas e usos de
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parâmetros populacionais e metodoiogias diversas aplicadas na área (Caddy, 1996).

Portanto, para aplicar os princípios teóricos utilizados nos estudos de populações, é

necessário determinar em que grau a população de peixes e a atividade pesqueira

sustentada por ela podem ser tratados como um único sistema, especialmente se

considerarmos as estratégias de vida das espécies (Gulland, 1965; Csirke, 1980;

Gulland, 1983; Hilbom & Walters, 1992; Sparre & Venema, 1995).

De maneira geral, os resultados demonstram que a estrutura da população de

jaraquis distribuída nos diferentes subsistemas hidrográficos da Amazônia apresenta

características particulares. Esta análise temporal e espacial de dados oriundos da

pesca comercial sugere que a situação geral no período reprodutivo não está tão

crítica. Porém, considerando a imensidão e a heterogeneidade dos rios amazônicos, os

resultados advindos do período de dispersão são preocupantes. Há cinco anos Batista

(1998) já alertava para os indícios do aumento da explotação de juvenis aliado ao

aumento do raio de ação das pescarias dos jaraquis. Porém o autor ressalta, que

apesar desta evolução ser negativa do ponto de vista biológico e econômico, a pesca

de jaraquis é muito importante para Manaus e cidades do interior do Amazonas. De

acordo com o panorama apresentado neste estudo, para manter a tradição da pesca

dos jaraquis no Estado do Amazonas são necessárias medidas urgentes para um

manejo efetivo do recurso, dentre as quais se recomenda a realização de estudos mais

abrangentes no período de dispersão dos jaraquis, considerando as diferenças

morfológicas nos subsistemas e a complexidade dos movimentos realizados pelos

jaraquis nesse período e que determinam uma variedade de características da pesca.

Devemos considerar de vital importância, estudos de acompanhamento dos cardumes

como foi realizado por Ribeiro há 20 anos em todos os subsistemas, os quais
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contribuiriam sobremaneira para delinear o padrão de distribuição dos jaraquis na

Amazônia.

Hilborn & Walters, (1992) advertem que em estudos pesqueiros é importante

considerar a distribuição espacial de uma espécie, população ou estoque pesqueiro,

cobrindo toda a área de distribuição da unidade de estudo, evitando-se o risco de

trabalhar com indivíduos de uma só fase comportamental (área de reprodução ou

alimentação), o que poderia resultar em conclusões erradas. Os grandes

deslocamentos de peixes não são movimentos ao acaso, e obedecem a necessidades

fisiológicas como reprodução e alimentação, motivo pelo qual é possível predizer

quando e onde se encontram as maiores concentrações de algumas populações de

peixes (Harden Jones, 1970; Nikoiskii, 1969; Sparre & Venema, 1995; Secor, 1999).

Neste capítulo buscou-se um melhor entendimento dos padrões espaciais e

temporais da pesca dos jaraquis nos períodos migratórios, visto que era uma lacuna

importante a ser preenchida e que merecia ser investigada. É fato que as evidências

aqui apresentadas sobre a forma de distribuição dos jaraquis nos subsistemas e os

possíveis mecanismos de migração merecem maior atenção. Porém, a interpretação

desses resultados deve ser relacionada com a dinâmica populacional, que será

abordada do próximo capítulo, permitindo uma visão geral do estado atual deste

recurso pesqueiro.
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Capitulo 11

Variação sazonal e interanual da estrutura populacional dos jaraquis

em rios da Amazônia Central.

INTRODUÇÃO

A ciência pesqueira possui duas grandes áreas: a primeira envolve o estudo

biológico e a distribuição das espécies, e a segunda, abrange a dinâmica populacional

das espécies. Ambas as áreas estabelecem as bases para a avaliação dos recursos

pesqueiros fundamentada no entendimento de uma série de processos ecológicos

essenciais para a compreensão da distribuição e abundância de uma população como

a migração, natalidade, mortalidade e crescimento, os quais são estudados dentro de

uma grande área da ecologia intitulada de dinâmica de populações (Batista, 1998).

Estudos sobre estrutura populacional de recursos pesqueiros representam uma

importante ferramenta para descrever e monitorar a resposta dos recursos à pressão de

pesca, podendo desta forma subsidiar o manejo dos recursos (Hilbom & Walters, 1992).

Pesquisas sobre os Jaraquis remetem a aspectos do ciclo de vida e da dinâmica

populacional considerando as populações dessas espécies como parte integrante de

um único estoque (Goulding, 1979; Vazzoler & Amadio, 1990; Vazzoler et a/., 1989;

Ribeiro, 1983; Ribeiro & Petrere, 1990; Fabré & Saint-Paul, 1997; Batista, 1999; Vieira

et ai, 1999; Araújo, 2001; Vieira et ai, 2002). Todavia foi estabelecida uma relação

entre o ritmo de crescimento sazonal, a dinâmica do comportamento migratório e

reprodutivo de Semaprochilodus taeniurus e S. insignis, com o ciclo hidrológico (Fabré

& Saint-Paul, 1997; Vieira, 1999, Vieira et ai, 2003). As variações no ritmo de

crescimento durante o ciclo de vida destas espécies foram analisadas através da
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caracterização, contagem e medição das marcas de crescimento presentes nas

escamas. A formação das marcas de crescimento coincide com as migrações tanto de

dispersão quanto reprodutivas, indicando que estes eventos são os principais fatores

que influenciam no ritmo de crescimento dos jaraquis (Fabré & Saint-Paul, 1997; Vieira,

1999, Vieira et al, 2003). Os jaraquis utilizam diferentes áreas dentro dos subsistemas

hidrográficos do estado do Amazonas durante o seu ciclo de vida, realizando extensas

migrações de dispersão e reprodução. Até recentemente os estudos ecológicos tinham

uma abrangênda espadai limitada quando comparadas com a área de distribuição do

gênero na bacia amazônica. Em 1999, Batista analisou a estrutura de tamanhos dos

Jaraquis nos rios Japurá, Juruá, Negro, Purus, Madeira e Solimões-Amazonas e

estimou o rendimento por recruta. Recentemente Vieira et ai. (2003) apresentaram

aspedos da estrutura populacional dos jaraquis nos rios Purus, Madeira, Negro e

Solimões indicando diferenças entre períodos migratórios e entre rios nos indicadores

populacionais estudados.

O exposto anteriormente e a importânda econômica e ecológica dos jaraquis na

Amazônia evidenda a necessidade de estudos ecológicos sobre a dinâmica sazonal e

interanuai da estrutura populacional por subsistema hidrológico durante os períodos de

migração reprodutiva e de dispersão para referenciar o manejo destas espécies, visto

que em termos gerais, considera-se que um estoque pesqueiro possuí parâmetros

populacionais de crescimento e mortalidade iguais e cido de migração e dispersão

similares. Dois aspectos devem ser considerados em estudos ecológico pesqueiros

destas importantes espécies de Prochilodontídeos. A primeira está relacionada com a

extensa área de distribuição e comportamento migratório dos jaraquis e a dinâmica dos

subsistemas hidrográficos da Amazônia. A segunda tem a ver com a estratégia

evolutiva dos jaraquis, consideradas por Ruffino & Isaac (1995) como estrategista
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sazonais r 1 conforme as categorias propostas por Winemiller (1989), caracterizadas

por altas taxas de fecundidade em pulsos que coincidem com condições periódicas

previsíveis para o crescimento e sobrevivência das larvas e juvenis. Ambas

considerações e o estado atual do conhecimento direclonaram as questões

apresentadas neste capitulo cujos objetivos são 1. Determinar diferenças na estrutura

populacional de Semapmchilodus taeniurus e insignis dos principais subsistemas da

Amazônia Central (Negro, Solimões-Amazonas, Purus e Madeira), nos períodos de

migração reprodutiva e dispersão ao longo de 5 anos (1996-2000) e 2. Verificar se as

variações no ciclo hidrológico dos subsistemas hidrográficos influenciam o ritmo de

crescimento sazonal dos jaraquis indicando um assincronismo nos ciclos migratórios

destas espécies nos diferentes rios explorados pela pesca comercial.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de dados

Dados biológicos:

As amostras de jaraquis provenientes de cada bacia hidrográfica, rios Purus,

Madeira, Negro e Solimões foram obtidas de duas formas:

1) Mensalmente da pesca comercial desembarcada em Manaus nas safras de jaraquis

durante a migração de dispersão (entre os meses de abril e junho de 1996-2000) e no

período de migração reprodutiva (entre janeiro e março de 1996-2000). No

desembarque foram escolhidos barcos ao acaso e obtidas amostras aleatórias de no

mínimo 250 indivíduos por bacia. Posteriormente, foi extraída uma sub-amostra

estratíficada a um número fixo de 5 indivíduos por classe de comprimento padrão,

considerando todas as classes de comprimento padrão (Cp) representadas na amostra.
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Para cada indivíduo da sub-amostra foram obtidos registros de: comprimento

furcal (mm), peso total (g) e peso eviscerado (g). A quantidade de gordura cavitária foi

visualmente determinada, segundo a escala: 0: sem acúmulo de gordura visível; I:

pequena quantidade de gordura entre as vísceras; II: depósitos de gordura cobrindo

parcialmente as vísceras e a cavidade abdominal e III: depósitos de gordura cobrindo

completamente as vísceras e a cavidade abdominal. O sexo e o estágio de

desenvolvimento gonadal foi determinado através de uma escala macroscópica de

cinco estágios de maturidade: I: imaturos; II: em maturação; III: em desova; IV: pós-

desova e V: repouso (Vazzoler, 1996).

Para estudos de crescimento foram coletadas escamas da região entre a

nadadeira dorsal e a linha lateral em ambas as espécies de jaraquís. As leituras das

marcas de crescimento foram realizadas com o auxílio de um Microscópio

esteroscópico Zeiss modelo STEMI SV &, com micrômetro ocular, acoplado a uma

câmara de vídeo JVC KT-11 SOU, ligada a um monitor JVC de discussão.

2) Dados de comprimento furcal (cm) obtidos de subamostras dos jaraquis capturados

pela pesca comercial nos principais subsistemas hidrográficos disponibilizados pelo

Laboratório de Avaliação e Manejo da Pesca - LAMP da Universidade Federal do

Amazonas - UFAM, responsável pelo monitoramento do desembarque pesqueiro no

estado do Amazonas.

Análise dos dados

Varíabilidade temporal e espacial da distribuição de tamanhos dos jaraquis.

Delineamento spliUplot com medidas repetidas

Para verificar a variabilidade temporal e espacial dos tamanhos médios e L50 de

jaraquís foi utilizada uma análise de variância com medidas repetidas no tempo. A
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vantagGm desta análise é que além de testar a existência de variação entre os

tratamentos, avalia o efeito das variações temporais sobre o tratamento, testando as

interações de cada um destes tratamentos com o tempo (Girden, 1992). Um esquema

experimental com medidas repetidas no tempo pode ser analisado de modo univariado,

como um modelo sp//f-p/oí, se determinadas condições forem atendidas (Freitas, 1999).

O princípio fundamental dos delineamentos split-plot é a divisão de unidades

experimentais consideradas principais, para os quais os níveis de um ou mais fatores

são aplicados em unidades experimentais secundárias, para as quais níveis de um ou

mais fatores adicionais são aplicados.

As suposições para a análise de variânda univariada com medidas repetidas

são: independência entre as unidades amostrais, homogeneidade das variâncias,

normalidade dos dados e esfericidade dos componentes ortogonais (Cole & Grizzie,

1966; Christensen, 1996; Girden, 1992; Freitas, 1999). A esfericidade considera que

todas as diferenças entre pares de medidas devem ser igualmente variáveis. A

condição de esfericidade verifica a uniformidade das correlações entre medidas

tomadas em momentos diversos (Girden, 1992, Freitas, 1999). Quando é aceita a

hipótese de esfericidade dos componentes ortogonais, os resultados do teste

univariado são válidos e a probabilidade crítica do valor estimado para F é o critério

para aceitar ou rejeitar a hipótese testada (SAS/STAT, 1990). Segundo Freitas (1999) a

esfericidade dos componentes ortogonais pode ser melhor entendida através da matriz

de covariância Z, que nos delineamentos com medidas repetidas onde as correlações

são uniformes, assume a forma:
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r

1  p ... p

E = a2 p  1 ... p

P  P 1 JV.

onde,

é a variâncla das respostas sob qualquer tratamento, e

p é a cx)rrelaçâo entre as respostas sob dois tratamentos quaisquer.

Para este estudo realizamos duas análises muKivaríadas com medidas repetidas

no tempo:

1. Utilizando como variável resposta o comprimento médio dos jaraquis para o

total de peixes, segundo o modelo:

Onde: = é a variável resposta (medida de distribuição dos comprimentos

médios para o total de peixes).

H  = média global.

a, = efeito do período i (i = 1- reprodução; 2 - dispersão).

Pj = efeito do ano j (j = 1, 2, 3,4, 5).

e,j = erro experimental da unidade principal.

<5^ = efeito dos subsistemas k (k = 1, 2, 3,4).

Ô^Pj = efeito da interação ano e subsistema.

= erro experimental da unidade secundária.

2- Utilizando como variável resposta o Lso dos jaraquis calculado para todos os

subsistemas por ano a partir da fórmula empírica de Froese & Binohlan (2000):

logL50 = b*logL50-a onde:

- Tamanho médio de primeira maturidade (cm)
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Lo = Comprimento assintótico (cm)

aeb = Parâmetros da relação peso xcomprimento.

Proporção sexual

Para comparar a proporção sexual dos jaraquis por subsistema e por ano, foi

testada a hipótese Hq: a proporção sexual é independente do subsistema estudado / Hi:

a proporção sexual depende do subsistema estudado, utilizando o "Teste de

Independência RxC" através de uma tabela de contingência (Linhas: 6 x Colunas: 2)

aplicando a estatística "G" (Sokal & Rohlf, 1981).

Foi testada a hipótese extrínseca aos dados para o total, por subsistema e por

período de migração, sendo Hq: a proporção sexual é 1$:1(?. Para confirmação dessa

hipótese foi considerada uma distribuição binomial, Hq: p$ = qc? = 0,50, calculando a

estatística G para os dois casos. A estatística G foi ajustada pela correção de Williams

(Sokal & Rohlf, 1981) quando o tamanho da amostra foi menor que 200. As

distribuições de tamanhos para cada sexo em cada subsistema foram analisadas

utilizando estatística descritiva (modas, amplitudes, kurtosis, assimetria, média,

varíãncia e coeficiente de variação).

Relação Peso - Comprimento

Com o objetivo de analisar as relações biométricas das duas espécies de jaraqui,

as relações peso-comprimento pela função potência foram descritas por sexo e para o

conjunto de dados em cada subsistema por período em cada ano:

W = a*Cf'' (1)

onde: W = Peso total do peixe

Cf = Comprimento furcal (cm)

a = Intersecção da ordenada

b = Coeficiente de regressão

74



Os parâmetros a e b foram determinados utilizando a forma linear da equação

(1): log W = log a + b*logCf. Pelo teste f-student foi verificada a isometria no

crescimento: Ho:b=3; e para conhecer as possíveis diferenças no espaço e no

tempo foram comparados os coeficientes de regressão das duas espécies por

subsistema e por ano pelo teste f-student (Zar, 1996). Para comparar as relações peso-

comprimento entre as amostras das diferentes regiões foi utilizada ANCOVA,

confrontando-se as declividades das regressões pelo teste de paralelismo (Sokal &

Rohif. 1981).

Fator de condição (Fe)

Considerando o peso eviscerado (Pevísc), o comprimento furcal (Cf) e o

coeficiente b, resultado da relação peso-comprimento foi calculado o Fc para o total de

dados e período de migração por subsistema:

Pevisc

Fc =

a*Cf''

Para comparar o Fc entre subsistemas e entre anos e evitar possíveis desvios

causados pela presença de peixe muito pequeno ou muito grande, este fator foi

calculado para o intervalo fixo mais freqüente de jaraquis entre 15 e 30 cm por

subsistema.

Crescimento sazonai e distribuição etária por período migratório

Para estudos de crescimento sazonal e análise da distribuição etária é

necessário verificar o ritmo de crescimento mensal e conhecer a periodicidade da

formação das marcas de crescimento nas estruturas rígidas dos peixes. A

caracterização das marcas de crescimento, o ritmo de crescimento sazonal e a

periodicidade de formação dos anéis de crescimento nas escamas dos jaraquis foram

previamente descritos por Fabré & Saint Paul (1997), Vieira (1999) e Vieira et ai (2003)
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com critérios utilizados em estudos de determinação de idade e crescimento, realizados

pelo grupo de trabalho onde este estudo está Inserido (Fabré & Saint Paul, 1997;

Oliveira, 1997; Fabré & Saint Paul , 1998; Valeruz-Rêgo et ai, 1998; Pérez, 1999;

Vieira, 1999; Alonso, 2002).

Para cada período migratório (época de marcação de anéis nas escamas) e nos

diferentes subsistemas foram realizadas leituras do número de anéis nas escamas dos

jaraquis da subamostra extrapolado para a amostra por barco e posteriormente por

período de migração nos subsistemas em cada ano. Como estimador do crescimento

mensal durante os períodos migratórios foi utilizado o método do Incremento Marginal

Relativo (IMR). O IMR foi obtido através das medidas do raio total das escamas e as

distâncias do foco até cada marca de crescimento dos indivíduos da sub-amostra das

duas espécies (Figura 1) segundo a seguinte equação: IMR = (Rt -Rn / Rn -Rrvi) * 100

(Haimovici & Reis, 1984)

onde: Rt = raio total das escamas;

Rn = distância do foco até a última marca de crescimento observada e,

Rn-i = distância do foco até a penúltima marca de crescimento observada.

Posteriormente, os dados foram organizados segundo o número de anéis no

momento da captura por subsistema para Semaprochilodus insignis e S. taeniurus.
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A) B

i

Figura I. Escamas dos jaraquis de escama fina (A) e do jaraqui de escama grossa (B),
mostrando os ângulos das medidas utilizadas para a análise do Incremento Marginal
Relativo; F: foco; B: borda; M1 a M4: marcas de crescimento; Rt = raio total das
escamas; Rn = distância do foco até a última marca de crescimento observada e, Rn-1
= distância do foco até a penúltima marca de crescimento observada.
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Os tamanhos da marca de crescimento mais freqüente nas escamas das duas

espécies provenientes dos quatro subsistemas estudados foram comparados para

verificar possíveis diferenças de tamanho entre os rios.

Tamt>ém foram analisadas as distribuições das freqüências de ocorrência dos

valores do IMR, para verificar possíveis diferenças nos valores modais em cada

subsistema utilizando análise de variância simples. Foram verificados os pressupostos:

a) ajuste à distribuição normal utilizando teste de Kolmogorov-Smimov; e b)

homocedasticídade das variâncias pelo teste de Bartiett (Sokal & Rohlf, 1981; SteeI &

Tonie, 1988; Zar, 1996). Definida a heterogeneidade de variâncias foi aplicado o teste

LSD (Least Significant Differences) e calculados os correspondentes intervalos de

confiança com a=0,05 (Sokal & Rohlf, 1981; Zar, 1996).

Para a análise da distribuição etária, os Jaraquis de cada subsistema foram

designados a um determinado grupo de idade com base nas informações disponíveis

em estudos anteriores de idade e crescimento dos jaraquis realizados por Fabré & Saint

Paul (1997) e Vieira (1999). Em seguida, foram elaboradas tabelas de idade-

comprimento calculando a freqüência de indivíduos (n/,c) de cada grupo de idade (/) nas

correspondentes classes de comprimento (c). Depois, considerando o total de

indivíduos contabilizados por classe de comprimento da subamostra (ntotc) © © tof©'

jaraquis amostrados por classe de comprimento (Nc), foi calculada a freqüência total de

peixes em cada grupo de Idade (/) por classe de comprimento (c) (Niot /,c) através do

fator

n/,c

Ntot. / ,c
©totc
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Finalmente foram calculadas as distribuições etárias por período migratório nos

subsistemas estudados.

Variações do regime hidroiógico por subsístema relacionadas ao crescimento

sazonai de jaraquis

Os períodos hidrològicos de seca, enchente, cheia e vazante são da maior

importância para a ecologia dos jaraqui. As migrações reprodutivas estão relacionadas

com a enchente dos rios e a dispersão com a cheia (Ribeiro & Petrere, 1990, Vieira,

1999, Vieira et ai, 2000). Para verificar se as variações do regime hidroiógico em cada

subsistema exercem influência no ritmo de crescimento sazonal dos jaraquis foram

relacionados o incremento marginal relativo (IMR) nas escamas das duas espécies e o

índice hidroiógico em cada subsistema. As análises são descritas a seguir.

O índice hidroiógico em cada subsistema foi obtido através da metodologia

proposta por Catella (2001) adaptada para os rios da Amazônia. Para cada período de

migração em cada ano, foram definidos os períodos hidrològicos em relação ao nível

hidroiógico nos subsistemas a partir das cotas diárias da régua mais próxima ao local

de pesca (dados da CPRM - Serviço Geológico do Brasil) considerando para o período

de enchente, os meses entre a seca e a cheia em que as alturas dos rios aumentaram

continuamente e para o período de cheia, os meses em que a altura média do rio foi

igual ou superior a 90% de sua altura máxima, definida em relação à altura mínima de

todo o período de estudo.

O índice hidroiógico (IH) expressa a quantidade de água disponível do sistema

na área de pesca, baseado na altura diária de cada subsistema. O IH foi definido como
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a área sob o perfil hidrológico de cada subsistema em cada ano, portanto sua unidade é

centímetros x dia. Para o cálculo do IA foram somadas as áreas dos trapézios formados

pelos níveis hidrológicos de dias consecutivos:

365

IH = Z Atn, onde
N=1

Atn = Área do trapézio = h (b+ B)/2, onde:

n= dia do ano de 1 a 365, ou 366 para os anos bissextos;

h= altura do trapézio = um dia =1;

b= base menor = cota de um dia n qualquer, em metros;

B= base maior = cota do dia n+^, em metros.

Para verificar as possíveis variações do período de marcação (ritmo de

crescimento sazonal) medido pelo IMR para cada grupo de idade das duas espécies

entre os diferentes subsistemas, e sua relação com o nível dos rios (dados obtidos

através da CPRM) foi utilizado um Modelo Linear Geral (GLM) considerando o IMR

como a variável dependente, os subsistemas e o tempo em anos como fatores, os

índices hidrológicos e o fator de condição foram as covariáveis:

Yg= p + Oi + iq + (a*7l)g + Pi (Xi^Xi) + P2 (X2rX2) + +

Onde:

Yq= variável dependente (IMR)

p = média geral do IMR

ai = efeito I do fator subsistemas (Solimões-Amazonas, Purus, Madeira e Negro)

7Cj = efeito j do fator tempo (anos de 1996 a 2000)

Pi= efeito linear da covariável índice hidrológico

p2= efeito linear da covariável fator de condição
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Xi= covariável índice hldrológíco

xi= média da covariável índice hídrológico

X2= covariável fator de condição

X2= média da covariável fator de condição

(a*7c)ij = interação entre o efeito do fator I com o efeito do fator j

3íj= componente de erro aleatório.

Análise de Componentes Principais - ACR

A Análise de Componentes Principais - ACR reduz a dimensão dos dados sem

perder informações (Ludwing & Reynolds, 1988), além dos dados poderem ser

quantitativo, qualitativos ou mistos (Maniy, 1986). Dessa forma, com o objetivo de

realizar um estudo conjunto das variáveis biológicas (tamanho médio de primeira

maturidade -L50, tamanho médio, idade média, % fêmeas, fator de condição - Fc e o

coeficiente de regressão da relação peso x comprimento — b) e ambientais (índice

hídrológico e média do nível hídrológico no período de seca) por período migratório

estudadas neste capítulo foi usada uma Análise de Componentes Principais (ACP).
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RESULTADOS

Variação espacial e temporal dos tamanhos dos jaraquis usando o comprimento

médio e o tamanho médio de primeira maturidade

A hipótese da variação diferenciada dos comprimentos médios entre os

subsistemas tanto dos jaraquis de escama fina (x^ = 19,998; gi = 9; p = 0,043) quanto

dos jaraquis escama grossa (x^ = 12,788; gl = 9; p = 0,065) foi rejeitada pelo teste de

esfericidade de Maucíy.

No entanto, o teste aplicado aos componentes ortogonais para verificar a

variação dos tamanhos dos jaraquis utilizando o L50 aceitou a hipótese de esfericidade,

permitindo o uso da probabilidade crítica de F para testar o efeito dentro dos fatores

(interações fatores x tempo): jaraqui escama fina — (x^ = 10,073; gl = 9; p = 0,454) e

jaraqui escama grossa - (x^ = 8,010; gl = 9; p = 0,632).

Existem diferenças estatísticas entre os subsistemas e entre os anos nos valores

de L50 das duas espécies de jaraquis de acordo com o resultado do teste univariado dos

efeitos entre os fatores (Tabela 1 e Figura 1).
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Tabela 1. Resultados da Análise de Variância univariada com medidas repetidas
usando o L50, estimado a partir da fórmula de Froese & Binohlan, (2000) para (»da
período de migração entre os anos de 1996 e 2000 nos subsistemas Solimões-
Amazonas, Madeira, Purus e Negro.

Testes de Hipóteses para os efeKos entre os fatores (Jaraqui escama fina)

Fonte de variação Gi Soma de

Quadrados

Quadrado Médio F P G-G H-F

Tempo (anos) 4 56,859 14,215 14,869 o,ooor* 0,002 0,0001**

Períodos de migração 12 39,597 3,300 3,452 0,0022** 0,009 0,0022**

por subsistema

Erro 16 15,296 0,956

Testes de Hipóteses para os efeitos entre os fatores (Jaraqui escama grossa)

Fonte de variação GI Soma de

Quadrados

Quadrado Médio F P G-G H-F

Tempo (anos) 4 30,198 7,549 3,021 0,002** 0,032 0,002**

Períodos de migração 12 20,914 1,743 0,697 0,033** 0,041 0,033**

por subsistema

Erro 16 39,981 2,499

** diferenças significativas.

No geral os valores do L50 apresentaram uma tendência de diminuição com o

passar dos anos. As diferenças estatísticas detectadas entre os subsistemas, indicam

diminuição do L50 do jaraqui escama fina nos subsistemas Purus e Madeira. No

Solimões, exceto em 1999, os valores foram relativamente baixos e constantes. No

Negro os valores do L50 tiveram tendência de aumento a partir de 1997 (Figura 1). Para

o jaraqui escama grossa o valor médio de L50 no subsistema Solimões-Amazonas,

difere significativamente dos outros subsistemas estudados. As tendências observadas

também indicam diminuição deste parâmetro no período observado, sendo que no rio

Negro isto só se evidenciou a partir de 1999.
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Jaraqui escama fina
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Figura 1. Variação da média do Lso nos subsistemas estudados entre os anos de 1996
e 2000.

Variação temporal e espacial da proporção sexual

A hipótese de proporção sexual foi rejeitada tanto para o total de 1339

fêmeas e 976 machos de jaraquis de escama fina (x%.05í5i=11.07<Gobs=12,45) quanto

para o total de 1463 fêmeas e 1092 machos de jaraquis de escama grossa

(x^o.o5[5i=11,07<Gob8=13,24) amostrados entre os anos de 1996 e 2000 nos subsistemas
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Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e Negro. A relação de proporcionalidade para o

total de peixes amostrados para ambas as espécies foi 1:2 a favor das fêmeas. As

fêmeas de jaraquí escama fina apresentaram comprimento médio 5 cm (24 cm ± 5,29)

maior do que a média dos machos (19 cm ±4,13). O comprimento médio dos machos

de jaraqui escama grossa (23 cm ± 4,32) foi 3 cm menor que o observado para as

fêmeas (26 cm ± 2,61). A moda (mo) para os machos e fêmeas de jaraqui escama fina

correspondeu à classe de comprimento de 20 cm (Tabela 2 e Figura 2). Para machos e

fêmeas de jaraqui escama grossa a moda (mo) foi observada na classe de 22 cm de

comprimento furcal (Tabela 3 e Figura 2).

O maior tamanho de jaraqui escama fina foi para uma fêmea com 35 cm de

comprimento furcal. O maior macho desta espécie mediu 33 cm de comprimento furcal.

O maior exemplar de jaraqui escama grossa foi uma fêmea de 37 cm de comprimento

furcal e o maior macho apresentou comprimento de 35 cm.

A análise da estatística descritiva das distribuições de freqüência indica

assimetria (S) negativa para todos os casos, porém, devido à ocorrência dos

exemplares maiores foi menos pronunciada nas fêmeas de ambas as especies de

jaraquis (Tabelas 2 e 3). Para o total de dados o coeficiente de curtose (K) positivo

confirmou a tendência de concentrar mais valores em tomo da média (leptocurtose)

(Tabela 2 e 3 e Figura 2).
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Tabela 2. Estatísticas descritivas para o comprimento furcal (cm) de machos e fêmeas
de Semaprochitodus taeniurus amostrados durante o período entre 1996 e 2000 nos

cv= coeficiente de variação; nno=moda; A:=amplrtude S=assímetría; K=curltose; n=tamanho da amostra.

Subsístema/sexo Méd (cm) Dp cv (%) mo (cm) 1 A

' 1
K  1 N

Solímões S 19,25 3,06 15,91 22 19 -1,62 4,22 246

Solimões $ 22,04 2,34 10,60 22 11 0,15 -0,07 328

Total Solimões 21,65 3,16 13,12 22 19 -1,32 2,03 574

Madeira-<J 19,36 2,56 13,23 20 19 1,45 2.71 249

Madeira-$ 21,65 2.47 8,34 20 21 -0,32 -0,94 337

Total Madeira 20,72 3,13 8,46 20 21 -0,22 1,34 586

Purus-(J 21,07 5,25 15,14 21 23 1,80 4,75 264

Purus - $ 22,97 7,19 16,85 21 23 0,35 2,57 342

Total Purus 22,01 6,49 15,75 21 14 -0,17 •0,52 606

Negro-<? 22,97 2,43 11,06 20 22 1,68 4,10 217

Negro-Ç 23,31 1.87 8,76 23 23 0,23 -0,35 332

Total Negro 22,28 2,57 12,68 23 23 -0,27 0,60 549

Total (? 19,21 4,13 7,56 20 23 -0,12 3,25 976

Total $ 24,13 5,29 10,45 20 23 -0,15 2,13 1339
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Tabela 3. Estatísticas descritivas para o comprimento furcai (cm) de machos e fêmeas
de Semaprochilodus insignis amostrados durante os anos entre 1996 e 2000 nos
subsistemas Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: Méd=médla; Dp=desvio padrão;

Subsistema/Sexo Méd (cm) Dp CV (%) mo (cm) 1 A 1 S 1 K N

Solímões 3 22,01 5,23 16,31 21 18 0,24 2,00 224

Solimões Ç 24,18 6,12 12,63 21 25 0,11 -0,22 335

Total Solimões 23,42 2,45 14,29 21 25 0,04 0,23 559

Madeira-c? 20,96 3,67 10,53 21 24 1,69 4,25 301

Madeira-$ 25,89 4,42 13,30 21 21 1,10 1.34 347

Total Madeira 19,89 2,76 13,88 21 24 1.43 0,89 648

Purus-(? 22,54 3,03 14,77 20 20 -1,59 5,83 271

Purus - Ç 24,57 3,13 15,85 22 26 1.12 3,35 360

Total Purus 17,76 2,95 16,60 22 26 0,94 3,83 631

Negro-<? 23,57 3,17 13,46 21 21 -1,92 3,88 296

Negro-Ç 26,98 3,40 16,21 24 24 0,11 -0,65 421

Total Negro 21,12 2,55 15,09 24 24 -0,10 0,68 717

Total (? 23,34 4,32 10,72 22 24 -0,25 0,88 1092

Total Ç 26,13 2,61 14,34 22 26 -0,12 0,34 1463
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Figura 2. Distribuição de freqüência do comprimento furcal por sexo para o total das
duas espécies de jaraquis amostrados entre os anos de 1996 e 2000 nos subsistemas
Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e Negro.
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Os resultados da estatística descritiva das distribuições de freqüência de fêmeas

e de machos para cada um dos subsistemas estudados demonstram uma tendência

geral de acentuada diferença entre sexos, principalmente em relação ao tamanho

(Tabelas 2 e 3). O número de fêmeas (?) sempre foi maior que os de machos (c?). nos

subsistemas estudados.

Nos subsistemas Solimões-Amazonas, Purus e Madeira a diferença entre o

comprimento médio das fêmeas e dos machos de jaraquí escama fina oscilou entre 3 e

2 cm, enquanto que no subsistema Negro essa diferença sempre foi menor (1 cm)

(Tabela 2). As modas (m©) das distribuições de freqüência relativa sempre foram iguais,

exceto no Negro que apresentou moda (mo) de uma classe de comprimento a mais para

as fêmeas (23 cm). (Figura 3).

A diferença entre o comprimento médio das fêmeas e dos machos de jaraqui

escama grossa foi de 2 cm nos subsistemas Solimões-Amazonas e Purus e 3 cm no

Negro. A maior diferença de tamanhos entre os sexos foi observada no Madeira que

apresentou fêmeas maiores 5 cm que os machos (Tal)ela 3 e Figura 4).

Quanto à estrutura de tamanhos dos jaraquis de escama fina, devido à

ocorrência de peixes menores, os subsistemas estudados apresentam para o total de

peixes, estruturas deslocadas à esquerda, confirmada pelos coeficientes de assimetria

(S) negativos. Coeficientes de curtose (k) negativos foram observados para as femeas

dos subsistemas Solimões-Amazonas, Madeira e Negro indicando uma distribuição

levemente platicúrtica, em relação à curva normal nestes subsistemas. Os subsistemas

Madeira e Negro destacam-se por apresentar menores coeficientes de variação (cv)

para amt}os os sexos (Tabela 2).

A análise da estrutura de tamanhos dos jaraquis escama grossa mostram

diferenças entre os subsistemas. No Solimões-Amazonas, Madeira e Negro a
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distribuição apresenta assimetria (S) positiva, devido à ocorrência de peixes maiores.

No Purus a distribuição apresenta assimetria (S) negativa, caracterizada pela presença

de peixes jovens. Distribuição platicurtica caracterizada pelo coeficiente de curtose (K)

negativo foi observada nos subsistemas Solimões -Amazonas e Negro e leptocurtica

no Purus e Madeira. O Madeira apresentou o menor coeficiente de variação tanto para

o total quanto por sexo (Tabela 3).
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FiQura 3. Variação nos tamanhos por sexo para os jaraquis escama fina amostrados
entre os anos de 1996 e 2000 nos subsistemas Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e
Negro.
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Figura 4. Variação nos tamanhos por sexo para os jaraquis escama grossa amostrados
entre os anos de 1996 e 2000 nos subsistemas Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e
Negro.

Para as duas espécies de jaraquis, a proporção sexual resultou dependente do

subsistema estudado (x\o5[4r9,04<Goi«=11.56), portanto, foi possível testar a hipótese

Ho* 1Ç*1c? para cada um dos períodos de migração nos subsistemas. No período de

dispersão do jaraqui de escama fina entre os anos 1996 e 2000, somente no

subsistema Madeira foi rejeitada a hipótese de igualdade na proporção se)aial

(x^o.o5[ir3.84<Goi»=4,12) tanto para o total amostrado, quanto para os anos de 1999
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(x^o.05iir3,84<Gobs=6,80) e 2000 (x\o5iir3.84<Gob8=8,11) (Tabela 4). No período de

migração reprodutiva o valor do crítico foi menor que a estatística G, rejeitando-se

Ho=1?:1(? no subsistema Solimões-Amazonas nos anos de 1996

(xVo5iir3.84<Gobs=3,86) e 1997 (x\o5iir3.84<Gobs=3.92) e no subsistema Negro para

o total de dados e para os anos de 1999 (x^o.o5iir3,84<Gobs=5,24) e 2000

(x^0.05[in3,84<Gobs=8,49).

No período de dispersão dos jaraquis escama grossa a proporcionalidade foi a

favor das fêmeas nos anos de 1997 (x^0.05iir3,84<Gobs=8,28) e 1999

(X^o.o5iir^'®^'^^obs= 4,42), no subsistema Solimões -Amazonas, e no ano de 1997

(x^o.o5iii~3,84<Gobs= 5,24) e 2000 no Purus (x\o5iin3,84<Gobs= 5,82) (Tat)ela 5). No

ano de 1998 ocorreu uma proporção maior de machos (x^o.o5iir3,84<Gobs= 5,64) no

Purus e para o total amostrado no Solimões-Amazonas (x^o.o5[ir3,84<Gob8= 3,96). O

período de reprodução destaca-se por apresentar proporção a favor dos machos no

ano de 1996 no Negro (xVo5iir3.84<Gobs=5,10). Para os anos de 1998, no Solimões-

Amazonas; 1997, no Madeira; 1996,1997 e 1999 no Purus e ainda, nos anos de 1999 e

2000 no Negro, foi rejeitada a hipótese de proporções similares entre os sexos (x^ofeco <

Gobs). Para o total de dados a proporção sexual difere significativamente nos

subsistemas Purus e Negro (x^ctíiico < Gots).
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Tabela 4. Resultado da estatística G para a proporção de machos e fêmeas de jaraqui

^>1

m

Período Subsistema/ano machos fêmeas | N G

Solimões -1996 12 13 25 0,04

Solimões -1997 13 17 30 0,53

Solimões -1998 32 33 65 0,02

Solimões -1999 27 33 60 0,60

Solimões - 2000 30 35 65 0,38

Subtotai Solimões 114 131 245 2,43

Madeira -1996 22 28 50 0,72

O Madeira -1997 32 38 70 0,51

i< Madeira -1998 43 40 83 0,11

t/%
Madeira -1999 20 40 60 6,80**

Madeira - 2000 35 63 98 8,11**

Subtotai Madeira 152 209 361 4,12**

m Purus-1996 23 31 54 1,19

0. Purus-1997 32 33 65 0,02

(0 Purus-1998 20 25 45 0,56

— Purus -1999 42 45 87 0,10

o Purus - 2000 23 27 50 0,32

Subtotai Purus 140 161 301 2,65

Negro -1996 25 29 54 0,30

Negro -1997 35 35 70 0,00

Negro -1998 32 33 65 0,02

Negro -1999 11 19 30 2,16

Negro - 2000 22 33 55 2,21

Subtotai Negro 125 149 274 1,87

Solimões -1996 13 25 38 3,86**

Solimões -1997 25 41 66 3,92**

Solimões -1998 35 50 85 2,66

Solimões -1999 25 30 55 0,46

Solimões - 2000 34 51 85 3,42

Subtotai Solimões 132 197 329 3,54

o Madeira -1996 13 22 35 2,34

Madeira -1997 24 21 45 0,20

Madeira -1998 20 30 50 2,01
o Madeira -1999 15 20 35 0,72

3 Madeira - 2000 25 35 60 1,67

O Subtotai Madeira 97 128 225 3,64

o Purus-1996 12 18 30 1,21

(V Purus -1997 14 21 35 1,41
IXa

Purus -1998 37 48 85 1,43
Q.

Purus -1999 25 40 65 3,49
liJ Purus - 2000 36 54 90 3,62

o: Subtotai Purus 124 181 305 3,33

Negro -1996 10 15 25 1,01

Negro -1997 20 30 50 2,01

Negro -1998 25 35 60 1,67

Negro -1999 32 53 85 5,24**

Negro - 2000 25 50 75 8,49**

Subtotai Negro 92 183 275 4,34**

Diferenças significativas (x o.o5iif3,84)
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Tabela 5. Resultado da estatística G para a proporção de mactios e fêmeas de jaraqui

/

Período Subsístema/ano machos fêmeas N 1  G
Solimões -1996 22 32 54 1,86

Solimões -1997 13 32 45 8,28"

Solimões -1998 26 29 55 0,16

Solimões -1999 28 46 74 4,42"

Solimões - 2000 30 38 68 0,94

Subtotal Solimões 109 177 296 3,96"

Madeira -1996 33 45 78 1,85

O Madeira -1997 37 48 85 1,43

Madeira -1998 43 33 76 1,32

tf\
Madeira -1999 26 31 56 0,64

vj

Madeira - 2000 35 40 75 0,33
(£.

Subtotal Madeira 173 197 370 1,95

m Purus- 1996 42 53 95 1,28

0. Purus-1997 32 53 85 5,24"

(0 Purus -1998 42 23 65 5,64"

— Purus - 1999 24 31 55 0,89

o Purus - 2000 22 41 63 5,82"

Subtotal Purus 162 201 363 4,43"

Negro -1996 39 57 96 3,40

Negro -1997 41 44 85 0,11

Negro -1998 32 43 75 1,62

Negro - 1999 28 37 65 1.25

Negro - 2000 21 34 55 3,10

Subtotal Negro 161 215 376 3,25

Solimões -1996 32 25 57 0,86

Solimões -1997 16 29 45 3,81

Solimões -1998 15 35 50 8,23"

Solimões -1999 35 41 76 0,47

Solimões - 2000 17 28 45 2,72

Subtotal Solimões 115 158 273 3,21

o Madeira -1996 19 24 43 0,58

Madeira -1997 17 38 55 8,23"

Madeira -1998 35 40 75 0,33
o

Madeira -1999 32 23 55 1,48

D Madeira - 2000 25 25 50 0,00

O Subtotal Madeira 128 150 278 1,89

o Purus -1996 14 31 45 6,58"

fV Purus -1997 10 25 35 6,64"
IX.

Purus -1998 32 28 60 0,27
Q.

Purus -1999 35 63 98 8,11"

IIJ Purus - 2000 18 12 30 1,21

o: Subtotal Purus 109 159 268 5,43"

Negro -1996 30 15 45 5,10"

Negro -1997 28 37 65 1,25

Negro -1998 32 48 80 3,22

Negro -1999 17 38 55 8,23"

Negro - 2000 28 68 96 17,19"

Subtotal Negro 135 206 341 4,57"

Diferenças significativas (x o.o5iir3.84)
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Variação temporal e espacial da relação Peso - Comprimento

Todas as regressões entre o peso total e o comprimento furcal das duas

espécies de jaraquis nos períodos de migração reprodutiva e de dispersão entre os

anos de 1996 e 2000 foram significativas (P <0,001). Os coeficientes de correlação

foram sempre maiores que 0,80 (Tabelas 6 e 7). As menores correlações foram

observadas no rio Madeira durante a dispersão do ano 2000 (R^=0,87), no caso de S.

taeniums, e para S. insignis durante a migração reprodutiva do ano de 1998 (R^=0,80).

No período de dispersão a homogeneidade das varíâncias para os dados

logarítimizados do peso total e para os dados logarítimizados do comprimento total de

S. taeniurus (x^ o.o5i3] = 7.81 > Bartletl= 1.32), (x^ o.osi3i = 7.81 > Bartlett= 3.42) e de S. insignis

(x^ 0.05131 = 7.81 > Barlletl= 2.25), (x^ o.osra = 7.81 > Bartlett= 4.34) foi confirmada para todos

os subsistemas no período estudado. A análise de covaríânda detectou diferenças

significativas entre as declividades das regressões de S. taeniums (Fo.o5p2335i ~ 3,12

>Fob = 0,11) e S. insignis (F o,osi32S6S| =3,12 >Fob=1,52) dos subsistemas durante a

dispersão.

Devido à heterogeneidade entre as varíâncias do peso, não foi possível

comparar a declividade das regressões de S. taeniums (x^ o.ospi = 7.81 < Bartlett=

11.30) e S. insignis (x^ o.o5[3] = 7.81 < Bartlett= 15.76) durante a migração reprodutiva.

Os resultados obtidos da análise dos valores dos coeficientes de regressão e

seus correspondentes intervalos de confiança indicam uma periodicidade anual com

tendência de aumento para dispersão e bianual para reprodução para as duas espécies

de jaraquis. A seguir os resultados são apresentados por período de migração para as

duas espécies;
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Dispersão - Foram observadas semelhanças no padrão de variação espacial e

temporal dos coeficientes de regressão durante a dispersão das duas espécies de

jaraquis. Para a espécie Semaprochilodus taeniurus foram observadas variações

espaciais e temporais nos valores dos coeficientes de regressão (Tabela 1). No ano de

1996 o valor de b observado no subsistema Negro foi maior (3,45) e significativamente

diferente de 3. Nos demais subsistemas os valores de b foram similares e iguais a 3

(Tabela 6 e Figura 5). Quando comparadas entre si, essas declividades foram

homogêneas (f-o.os [323^1.96 > t-obs 1,342).

Na dispersão de 1997, os valores se mantiveram constantes sem grandes

variações e iguais a 3. No ano de 1998 os valores de b foram maiores, sendo que o

maior valor foi observado no subsistema Purus (3,35) e o menor no subsistema

Solimões (2,88). O teste f-student irKÍicou alometria positiva (b>3) no crescimento dos

jaraquis escama fina do Purus e alometria negativa (b<3) no Solimões-Amazonas. Nos

demais subsistemas o crescimento dos peixes foi isométrico.

Na dispersão de 1999 foi notado que dois grupos se formaram; nos subsistemas

Solimões-Amazonas e Madeira valores de b foram menores e semelhantes enquanto

nos subsistemas Purus e Negro apresentaram valores maiores. Nesses dois casos, o b

não foi significativamente diferente de 3. No ano de 2000 o subsistema Solimoes-

Amazonas se destacou por apresentar o maior valor do coeficiente de regressão,

enquanto que nos outros subsistemas os coeficientes foram iguais e constantes. Em

todos os casos o crescimento foi isométrico (b=3).

Na dispersão do ano de 1996 Semaprochilodus insignis apresentou valores do

coeficiente de regressão similares com crescimento isométrico para os subsistemas

Solimões-Amazonas. Madeira e Purus (Tabela 7 e Figura 6). Para o subsistema Negro

foi observado o maior valor deste coeficiente (3,38) e alometria positiva (b>3).
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Semelhante ao observado com S. taeniurus, os valores de b foram baixos e constantes

em todos os subsistemas durante a dispersão de 1997. Em todos os casos o valor de b

foi igual a 3. No ano de 1998, os valores de b foram mais altos, sendo que o maior valor

foi para o subsistema Purus (3,29) e o menor para o Negro (2,99).

Foi detectado crescimento isométrico nos peixes para os todos os subsistemas.

Igual ao observado para S. taeniurus, o ano de 1999 se destaca por apresentar dois

grupos distintos; valores de b foram menores e semelhantes nos subsistemas

Solimões-Amazonas e Madeira, e maiores nos subsistemas Purus e Negro. Somente

no caso do subsistema Purus o valor de b resultou maior que 3, determinando alometria

positiva. Na dispersão do ano 2000 os valores de b não apresentaram grandes

variações, mantendo-se constantes e iguais a 3 em todos os subsistemas observados.

Reprodução — Durante o período de migração reprodutiva os jaraquis apresentam um

padrão de variação dos coeficientes de regressão similar ao observado durante a

dispersão. Para SevnaprochUodus taeniurus os valores do f-student foram maiores que

o t-crítico, indicando que são significativamente diferentes de 3 (P<0,001) nos

subsistema Solimões-Amazonas, no ano de 1997; nos subsistemas Madeira e Negro,

no ano de 1998 e no subsistema Purus, no ano de 1999. Nos demais anos aceitou-se

Ho:b=3 (f-crítico > t-obs) para todos os casos. Na migração reprodutiva de

Semaprochitodus insignis somente foi detectada alometria positiva nos subsistemas

Solimões-Amazonas, no ano de 1997, no subsistema Madeira, no ano de 1998 e no

subsistema Purus, nos anos de 1999 e 2000. Nos outros anos e no subsistema Negro o

b foi igual a 3.
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Tabela 6. Coeficientes de regressão da relação logaritmizada entre o peso total (g) -
comprimento furcal (cm) para Semaprochilodus taeniurus entre 15-32 cm amostrados
entre os anos de 1996 e 2000 subsistemas Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e
Negro nos períodos de dispersão e migração reprodutiva: Lna=intercepto da regressão;
b= coeficiente da regressão; I.C.(b)=lntervalo de confiança do b; r=coeficiente de
correlação; f=f-observado, P=P-valor, para f-student de Ho:b=3 / Hi:bjt3 e n=tamanho

Período Subsistema/ano In a B 10 bsuperíor 10 b Inferior R2 t P N

Sollmões -1996 -3,141 3,129 2,995 3,263 0,890 0,53 P>0,05 25

Solimões -1997 -4,282 3,023 2,769 3,277 0,901 0,47 P>0,05 30

Solímões -1998 -2,982 3,132 2,845 3,419 0,921 0,65 P>0,05 65

Sollmões -1999 -3,073 3,055 2,891 3,219 0,900 0,45 P>0,05 60

Solimões - 2000 -2,073 3,167 2,865 3,469 0,889 0,54 P>0,05 65

O Madeira -1996 -4,413 3,143 2,911 3,375 0,912 0,23 P>0,05 50

«<

(0

Madeira -1997 -4,514 2,897 2,761 3,033 0,923 0,35 P>0,05 70

Madeira -1998 -4,121 3,235 3,027 3,443 0,932 0,26 P>0,05 83

Madeira -1999 -3,775 2,998 2,758 3,238 0,912 0,37 P>0,05 60

0^
Madeira - 2000 -2,413 2,956 2,865 3,047 0,879 0,54 P>0,05 98

UÀ
Purus -1996 -3,514 3,065 2,985 3,145 0,915 0,32 P>0,05 54

CL Purus -1997 -2,817 2,987 2,996 2,978 0,956 0,21 P>0,05 65

CO Purus - 1998 -4,390 3,350 3,224 3,476 0,901 3,20 P<0,001** 45

— Purus -1999 -3,019 3,245 3,014 3,476 0,967 0,11 P>0,05 87

D Purus - 2000 -3,354 3,017 2,798 3,236 0,899 0,14 P>0,05 50

Negro - 1996 -3,195 3,456 3,092 3,820 0,910 0,13 P<0,001** 54

Negro -1997 -2,643 2,952 2,821 3,083 0.922 0,76 P>0,05 70

li Negro -1998 -4,245 2,993 2,765 3,221 0,921 0,50 P>0,05 65

Negro -1999 -3,016 3,093 2,852 3,334 0,946 0,43 P>0,05 30

Negro - 2000 -2,073 2.926 2.821 3,031 0,901 0,32 P>0,05 55

Solimões -1996 -2,092 3,246 3,096 3,396 0,899 0,21 P>0,05 38

Solímões -1997 -3,575 3,345 3,006 3,684 0,912 3,11 P<0,001** 66

Solimões -1998 -2,095 2,885 2,735 3,035 0,903 -1,11 P>0,001** 85

Solimões -1999 -2,897 3,290 3,027 3,553 0,955 0,42 P>0,05 55

Solimões - 2000 -3,543 2,994 2,688 3,300 0,954 0,23 P>0,05 85
O

Madeira -1996 -2,876 3,032 2,718 3,346 0,899 0,57 P>0,05 35

»<
Madeira - 1997 -3,087 3,241 2,877 3,605 0,965 0,63 P>0,05 45

O Madeira -1998 -4,345 3,345 3,006 3,684 0,952 3,21 P<0,001** 50

3 Madeira -1999 -4,199 3,087 2,867 3,307 0,889 0,35 P>0,05 35

Q Madeira - 2000 -4,536 2,989 2,726 3,252 0,903 0,21 P>0,05 60

Purus - 1996 -3,125 3,253 3,025 3,481 0,915 0,43 P>0,05 30
O

Purus - 1997 -3,158 3,243 2,975 3,511 0,943 0,13 P>0,05 35

0^
Purus -1998 -4,564 3,123 2,722 3,524 0,934 0,47 P>0,05 85

CL
Purus -1999 -4,918 3,365 2,818 3,912 0,897 3,11 P<0,001** 65

UJ
Purus - 2000 -4,128 3,128 3,002 3,254 0,901 0,14 P>0,05 90

Um

Negro -1996 -4,089 2,999 2,675 3,323 0,937 0,21 P>0,05 25

Negro -1997 -4,073 3,034 2,998 3,070 0,910 0,35 P>0,05 50

Negro -1998 -3,695 3,345 2,987 3,703 0,890 3,46 P<0,001** 60

Negro -1999 -4,348 3,134 2,925 3,343 0,901 0,12 P>0,05 85

Negro - 2000 -4,039 3,123 3,012 3,234 0,954 0,10 P>0,05 75

fi'
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Tabela 7. Coeficientes de regressão da relação logaritmizada entre o peso total (g) -
comprimento furcal (cm) para Semaprochilodus insignis entre 15-35 cm amostrados
entre os anos de 1996 e 2000 subsistemas Solimões-Amazonas, Madeira, Purus e
Negro nos periodos de dispersão e migração reprodutiva: Lna=intercepto da regressão;
b= coeficiente da regressão; LC.(b)=lntervalo de confiança do b; r=coeficiente de
correlação; <=f-observado, P=P-valor, para f-student de Ho:b=3 / Hiib^tS e n=tamanho
amostra. —

Período Subsistema/ano Lna 10 ò inferior 10 b superior t

0,13

N

54

45

55

74

68

78

85

76

56

75

95

85

65

55

63

96

85

75

65

55

O

'<

(O

DC

lU

Q.

(O

Solimões

Solimões

Solimões

Solimões

Solimões

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

Purus-

Purus -

Purus -

Purus -

Purus -

Negro -

Negro -

Negro-

Negro-

Negro

-1996

-1997

-1998

-1999

-2000

-1996

-1997

-1998

-1999

-2000

1996

1997

1998

1999

2000

1996

1997

1998

1999

-2000

-4,141

-3.282

-3,342

-3,073

-4,034

-3,413

-4,514

-4,121

-2,775

-3,413

-4,514

-4,324

-3,390

-4,019

-3,256

-4,195

-3,514

-4,282

-3,452

-4,413

3,259

3,093

2.993

3,055

3,055

2,926

2,952

3,249

2.994

2,926

3,087

2,954

3,290

3,394

3,087

3,385

2,952

2,993

3,093

2,926

2,984

2,852

2,765

2,791

2,691

2,821

2,821

3,027

2,688

2,823

2,827

2,821

3,027

3,027

2,827

3,132

2,823

2,765

2,852

2,821

3,534

3,334

3,221

3,319

3,419

3,031

3,083

3,471

3,300

3,029

3,347

3,087

3,553

3,761

3,347

3,638

3,081

3,221

3,334

3,031

0,949

0,921

0,951

0,920

0,944

0,940

0,906

0,954

0,905

0,939

0,925

0,906

0,939

0,976

0,925

0,983

0,925

0,966

0,975

0,939

0,23

-0,32

0,46

0,35

0,42

0,56

0,65

0,23

0,10

0,33

0,25

0,75

3,11

0,79

3,01

0,13

0,56

0,64

0,23

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P<0,001*

P>0,05

p<o,oor

P>0,05

P>0,05

P>0,05

P>0,05

o

»<

O

3

O

O

cc

Q.

liJ

(t:

Solimões

Solimões

Solimões

Solimões

Solimões

Madeira ■

Madeira •

Madeira -

Madeira -

Madeira -

Purus -

Purus -

Purus -

Purus -

Purus -

Negro -
Negro -

Negro -
Negro -

Negro -

-1996

-1997

-1998

-1999

-2000

■1996

-1997
-1998

-1999
-2000
1996

1997

1998

1999

2000

1996
1997

1998
1999

2000

-4,091
-3,655
-4,195
-3,390
-3,775
-2,913
-4,068
-3,655
-4,298
-3,413
-4,122
-3,068
-2,765
-2,925
-2,890
-4,022
-4,073
-3,514
-3,390
-4,092

3,246
3,345
2,885
3,290
2,994
3,032
3,241
3,345
3,091
2,926
3,233
3.143
3.144
3,395
3,348
3,171
3,055
3,229
3,174
3,246

3,096
3,006
2,731
3,027
2,688
2,718
2,877
3,006
2,852
2.821
3.027
2,970
2.822
2,718
3,102
3,013
3.006
2,868
2.828
3,096

3,396
3,684
3,039
3,553
3,300
3,346
3,605
3,684
3,330
3,031
3,439
3,316
3,466
4,072
3,594
3,329
3,104
3.590
3,520
3.396

0,882
0,939
0,932
0,954
0,905
0,894
0,924
0,806
0,869
0,932
0,973
0,955
0,929
0,868
0,932
0,884
0,923
0,955
0,913
0,932

0,54
3,32
0,58
0,87
0,12
0,43
0,68
3,10
0,15
0,23
0,45
0,35
0,23
3,10
3,05
0,76
0,48
0,59
0,46
0,58

P>0,05
P<0,001**

P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0.05
P>0,05

P<0,001**
P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0,05

P<0,001**
P<0,001'^

P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0,05
P>0,05

57

45

50

76

45

43

55
75

55
50

45

35

60

98

30

45

65

80
55

96

í// 99
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Figura 5. Variação dos coeficientes de regressão (b) e os intervalos de confiança para a
linearização das relações peso-comprimento dos jaraquts de escama fina entre 15-30
cm de comprimento fiircal.
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Variação temporal e espacial do Fator de condição (Fc)

A análise do fator de condição por período de migração ao longo de cinco anos

nos quatro subsistemas, demonstrou que a condição dos jaraquís escama fina

apresentou um padrão de variação comum aos quatro rios (Figura 7). O ano de 1997 se

caracterizou por apresentar o menor valor do fator de condição em todos os

subsistemas tanto no período de migração reprodutiva quanto na dispersão. Nos outros

anos o fator de condição foi constante, não apresentando grandes variações.

De forma geral, observa-se uma discreta tendência de aumento nos valores

deste fator durante o período de dispersão. O maior valor do fator de condição para o

jaraqui de escama fina foi observado no ano de 1999 no subsistema Purus (1,16 ± 0,91)

e o menor foi no ano de 1997 no subsistema Madeira (0,86 ± 0,07). Destacamos a

mak>r varíabilidade do fator de condição do jaraqui de escama fina registrados nos anos

de 1997 na migração reprodutiva do Negro e no ano de 1996 no Solimões-Amazonas

(Figura 7).

102



Solimões - RoproduçSo SollmOes - DIspeisão

1.5

o 1.3
11

JS

5 0-9
2 0.7

0.5

48
63

35

+

40

+

62

1996 1997 1998 1999 2000

1.5

o 13
"■ 11«

5 0.9
s a?

a5

25
52

+

51

f

31 29

1996 1997 1996 1999 2000

Madeira - Reprodução Madeira - Dispersão

1.5

1.3
u

3 0.9
S

0.7

0.5

38

+ 53

X
I

36 46

I  +

1996 1997 1998 1999 2000

1.5

1.3
o

S
T3 _ _
S 0.9
S

0.7

0.5

44

+
76

+
48

+

66

+

30

i

1996 1997 199S 1999 2000

Purus - Reprodução Purus - Dispersão

1.5

1.3
o

« 1.1CO

£
0.7

0.5

55 48 60 65

+

1996

+
43

+  + I

1997 1998 1999 2000

1.5 1
1.3 -

u.
CO

1.1
■o
SB 0.9 -
£

0.7

0.5

42

+

1996

77

+

1997

62

+

1998

36

66

1999 2000

Negro - Reprodução Negro - Dispersão

1.5 1
u 1.3

CO 1.1
•o
•o 0.9
£ 0.7

0.5

56

+
42

+
37

+
62

+

1996 1997 1998 1999

32
+

2000

1.5 n

1.3
u.
CO 1.1
■o 0.9
£

0.7

0.5 -1

26

}

1996

37
40 49 .

+  + T

60

+

1997 1998 1999 2000

Figura 7. Variação dos valores médios do Fator de condição (Fc) para os jaraquis
escama fina amostrados por período em cada subsistema entre os anos de 1996 e
2000. Os números nos intervalos indicam o tamanho da amostra
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Embora a variação do fator de condição apresentasse um padrão, no caso dos

jaraquis de escama grossa não foi tão evidente quanto no caso do jaraqui de escama

fina (Figura 8). Porém, é notório durante a migração reprodutiva o baixo valor do fator

de condição (média < 1,1) em todos os sut>sistemas, exceto para o ano 2000 no Negro

(1,18 ± 0,07). Igual ao observado para o jaraqui escama fina, observa-se uma discreta

tendência de aumento nos valores do fator de condição durante o período de dispersão.

Este fator foi excepcionalmente alto na dispersão dos anos de 1996 e 1998 no Purus

(média e desvio padrão >1,1).

Foi confirmada a homocedasticidade através do teste de Bartlett no conjunto de

valores do fator de condição do jaraqui de escama fina (x^o.o5i5]=11,07 >Bart!ett=9,33) e

do jaraqui de escama grossa (x\o5 >Bartlett=10,54). Porém a análise de

variância aplicada aos dados de ambas as espécies (Fo os [1,1920] = 1,83 > Fobs = 1,74

e Fo.o5 [1,1920] = 1,83 > Fobs = 1,56 para jaraqui escama fina e jaraqui escama grossa

respectivamente) não detectou diferenças significativas entre as médias dos períodos

de migração em cada ano.
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Figura 8. Variação dos valores médios do Fator de condição (Fc) para os jaraquis
escama grossa amostrados por período em cada subsistema entre os anos de 1996 e
2000. Os números nos intervalos indicam o tamanho da amostra.
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Marcas de crescimento nas escamas dos jaraquis {Semaprochilodus spp) nos

períodos de migração reprodutiva e de dispersão

A análise da distribuição da freqüência do número de marcas de crescimento

presentes nas escamas dos jaraquis capturados nos subsistemas Negro, Madeira,

Purus e Solimões indicou um padrão de distribuição diferenciado para cada espécie nos

períodos de migração reprodutiva e de dispersão entre os anos de 1996 e 2000

(Tabelas 8 a 11). Durante os meses de outubro a janeiro de 1996, época de migração

reprodutiva foi capturada uma grande quantidade de jaraquis de escama fina,

considerando o total de peixes, apresentando três e cinco marcas de crescimento nas

escamas. Esse padrão foi diferenciado nos subsistemas; a maioria dos peixes com

cinco marcas de crescimento nas escamas provinham dos rios Negro, Purus e

Solimões. Peixes com seis marcas foram mais capturados no rio Purus que também

apresentou a maioria de indivíduos com duas marcas de crescimento (Tabela 8).

Jaraquis escama fina com três e quatro marcas de cresdmento foram mais

freqüentes nos anos de 1997 e 1998. Pebces com seis marcas de crescimento foram

mais freqüentes no rio Purus e a maioria dos peixes com duas marcas de crescimento

foram capturados em 1997 no rio Solimões e em 1998 no Purus. Foram registrados

peixes com uma marca de crescimento em 1997 somente nos rios Negro e Purus e em

1998, além dos rios Negro e Purus, houve registro de peixes com uma marca de

crescimento no rio Solimões. Os anos de 1999 e 2000 apresentaram maior freqüência

de jaraquis com duas e três marcas de crescimento no período de migração reprodutiva

(Tabela 8).

A migração reprodutiva dos jaraquis de escama grossa entre os anos de 1996 e

2000 caracterizou-se por apresentar maior concentração de peixes com três e quatro
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marcas de crescimento nos subsistemas estudados em todos os anos. O maior número

de marcas (7) foram encontradas em peixes capturados nos rios Purus e Negro e o

menor (1) em peixes capturados nos rios Purus, Madeira e Solímões (Tabela 9).

Na migração de dispersão do jaraqui de escama fina, percebe-se que no ano de

1996 foram mais freqüentes exemplares com duas e três marcas de crescimento em

todos os subsistemas (Tabela 10). A partir do ano de 1997, a maioria dos jaraquís

escama fina capturados pela pesca comercial em todos os subsistemas apresentaram

uma ou duas marcas de crescimento nas escamas. O ano de 1998 destaca-se por

apresentar a maior quantidade de peixes com uma marca de crescimento durante o

período de dispersão. É notória a baixa ocorrência de peixes com seis marcas de

crescimento durante a dispersão entre os anos de 1996 e 2000.

Para os jaraquis de escama grossa o padrão observado do número de marcas

de crescimento no período de dispersão diferenciou do apresentado pelo jaraqui de

escama fina (Tabela 11). Nos anos de 1996 e 1998 foram mais freqüentes peixes com

duas e três marcas de crescimento em todos os subsistemas, enquanto que nos anos

de 1997 e 2000 a freqüência maior foi de peixes com uma e quatro marcas de

crescimento nas escamas. Somente no ano de 1997 não ocorreu o maior número (7) de

marcas nas capturas de jaraqui de escama grossa no período de dispersão. A maior

quantidade de peixes com cinco, seis e sete marcas de crescimento foi capturada nos

rios Negro, Solimões e Purus. No rio Madeira somente foi observada ocorrência de

peixes com sete marcas de crescimento nos anos de 1996 e 1999.
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Tabela 8. Número de marcas de crescimento presentes nas escamas dos jaraquis de
escama fina capturados pela pesca comercial durante o período de migração
reprodutiva entre os anos de 1996 e 2000, nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e
Solimões-Amazonas.

Subsistema/N^ de Marcas 1 2 3 4 5 6 Total

1996

Negro - 2 6 5 9 -
22

Madeira - 2 7 4 3 4 20

Purus - 6 5 6 8 6 31

Solimões - 4 4 4 8 3 23

Subtotal 0 14 22 19 28 13 96

1997

Negro 1 1 12 11 4 3 32

Madeira - 3 11 7 2 2 25

Purus 1 2 9 12 8 5 37

Solimões - 5 11 7 6 3 32

Subtotal 2 11 43 37 20 13 126

1998

Negro 1 4 5 12 8 -
30

Madeira - 6 7 9 3 2 27

Purus 1 7 17 11 4 3 43

Solimões 1 4 10 13 4 1 33

Subtotal 3 21 39 45 19 6 133

1999

Negro - 11 11 14 2 4 42

Madeira - 13 11 6 2 3 35

Purus 1 16 14 7 4 3 45

Solimões 1 9 12 9 3 2 36

Subtotal 2 49 48 36 11 12 158

2000

Negro 1 16 12 9 3 5 46

Madeira - 12 13 6 3 2 36

Purus - 9 13 12 8 6 48

Solimões - 11 11 7 5 3 37

Subtotal 1 48 49 34 19 16 167

Total 8 143 201 171 97 60 680
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Tabela 9. Número de marcas de crescimento presentes nas escamas dos jaraquis de
escama grossa capturados pela pesca comercial durante o período de migração
reprodutiva entre os anos de 1996 e 2000, nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e
Solimões-Amazonas-

Subsistema/N** de Marcas 1 2 3 4 5 6 7 Total

1996

Negro - 1 12 10 3 -
- 26

Madeira 1 4 11 14 9 4 - 43

Purus 1 6 14 12 8 6 4 51

Solimões 1 4 15 13 8 3 -
44

Subtotal 3 15 52 49 28 13 4 164

1997

Negro - 1 6 5 3 4 3 22

Madeira - 3 4 12 8 2 - 29

Purus 1 6 14 14 8 4 2 49

Solimões - 4 13 12 8 3 - 40

Subtotal 1 14 37 43 27 13 5 140

1998

Negro - 4 13 10 4 3 2 36

Madeira - 7 11 9 3 2 -
32

Purus 1 8 13 13 4 3 2 44

Solimões 1 6 11 15 3 3 - 39

Subtotal 2 25 48 47 14 11 4 151

1999

Negro - 3 10 13 3 4 3 36

Madeira - 3 12 6 4 2 - 27

Purus 1 6 13 10 4 3 1 38

Solimões - 4 10 9 3 3 - 29

Subtotal 1 16 45 38 14 12 4 130

2000

Negro - 1 12 8 7 5 4 37

Madeira 1 3 10 11 5 2 - 32

Purus 1 4 17 12 8 3 2 47

13

Solimões - 4 7 7 3 - 34

Subtotal 2 12 52 38 27 13 6 150

Total 9 82 234 215 110 62 23 735
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Tabela 10. Número de marcas de crescimento presentes nas escamas dos jaraquís de
escama fina capturados pela pesca comercial durante o período de dispersão entre os
anos de 1996 e 2000, nos subsistemas Negro, Madeira. Purus e Solimões-Amazonas.
Subsistema/N" de Marcas 1 2 3 4 5 6 Total

1996

Negro 5 12 6 3 3 1 30

Madeira 6 14 8 4 2 -
34

Purus 4 16 8 4 1 - 33

Soiimões 2 14 7 3 1 -
27

Subtotal 17 56 29 14 7 1 124

1997
47Negro 12 19 4 6 3 3

Madeira 8 16 6 4 3 -
37

Purus 6 18 8 5 1 4 42

Soiimões 8 15 7 5 1 -
36

Subtotal 34 68 25 20 8 7 162

1998
38Negro 16 12 3 3 3 1

Madeira 17 10 5 4 2 1 39

Purus 18 19 6 6 2 2 53

Soiimões 12 11 15 3 1 3 45

Subtotal 63 52 29 16 8 7 175

1999

Negro 9 12 8 6 3 - 38

Madeira 8 11 9 4 2 1 35

Purus 7 14 7 8 3 2 41

Soiimões 9 12 6 3 1 1 32

Subtotal 33 49 30 21 9 4 146

2000

Negro 11 11 9 4 1 1 37

Madeira 12 11 7 3 2 1 36

Purus 13 15 8 2 2 3 43

Soiimões 11 8 5 3 1 1 29

Subtotal 47 45 29 12 6 6 145

194 270 142 83 38 25 752
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Tabela 11. Número de marcas de crescimento presentes nas escamas dos jaraquis de
escama grossa capturados pela pesca comercial durante o período de dispersão entre
os anos de 1996 e 2000, nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e Solimões-
Amazonas.

Subsistema/N° de Marcas 6 Total

1996

Negro 3 11 12 3 4 - 1 34

Madeira 4 14 11 11 3 2 1 46

Purus 6 12 12 8 2 1 1 42

Solimões 5 9 15 8 3 - 1 41

Subtotal 18 46 50 30 12 3 4 163

1997

Negro 8 10 12 5 5 3 -
43

Madeira 13 12 16 7 4 2 - 54

Purus 14 12 17 9 8 2 - 62

Solimões 12 9 15 7 8 3 - 54

Sutitotal 47 43 60 28 25 10 0 213

1998

Negro 3 12 11 8 6 1 - 41

Madeira 9 13 9 6 5 2 - 44

Purus 8 16 17 12 5 2 1 61

Solimões 8 14 15 11 4 1 - 53

Subtotal 28 55 52 37 20 6 1 199

1999

Negro 10 8 10 12 3 1 - 44

Madeira 11 9 7 13 2 1 1 44

Purus 12 7 9 11 3 2 2 46

Solimões 13 9 8 12 1 3 - 46

Subtotal 46 33 34 48 9 7 3 180

2000

Negro 13 11 9 7 2 1 43

Madeira 9 10 11 4 1 1 -
36

Purus 11 14 13 9 3 1 - 51

12

Solimões 10 8 8 8 3 - 49

Subtotal 43 43 41 32 14 5 1 179

Total 182 220 237 175 80 31 9 934
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Variações espaciais no tamanho das marcas de crescimento presentes nas

escamas dos jaraquts {Semaprochilodus spp)

A terceira marca de crescimento, formada durante a vazante coincidindo com a

segunda migração de dispersão realizada pelos jaraquis nesse período foi mais

freqüente tanto nas escamas de Semaprochilodus taeniurus quanto nas escamas de S.

insignis. Assim, o tamanho desta marca nas escamas das duas espécies, foi

comparado nos quatro subsistemas estudados.

Para os dados de cinco anos (1996 a 2000) de leituras das escamas do jaraqui

de escama fina, a distribuição da terceira marca de crescimento nas escamas foi

unimodal e se ajustou à distribuição normal (valores críticos (a=0,05) para o teste de

Kolmogorov-Smímov (Tabela 12). A amplitude de tamanho dessa marca variou entre

3,8 e 4,3 u.m e os valores modaís permaneceram em tomo de 4 u.m nos subsistemas

Negro, Madeira e Solimões. No rio Purus, o valor modal aumentou um pouco,

permanecendo em tomo de 4,1 u.m. A análise das distribuições em conjunto mostra

que a maioria dos peixes capturados nos rios Solimões e Purus (mais de 60%) e cerca

de 20% dos peixes dos rios Negro e Madeira apresentam tamanho da terceira marca

em tomo de 4 u.m.
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Tabela 12. Valores modals e resultados do teste de Kolmogorov - Smimov indicando o
ajuste à normal da distribuição de tamanhos da terceira marca de crescimento nas
escamas de Semaprochilodus taeniurus amostrados durante os anos entre 1996 e 2000
nos subsistemas Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: mo=moda; A = amplitude;

Subsistema mo(u.m) 1 A  1 K-S 1 n

Negro 1996 4 3.8-4.2 Do,o5(12)~Oi3754> Dobs~0i0231 12

Negro 1997 3.9 3.8-4,1 Do,05(22) ~ 0,2808 > Dobs —0.1201 22

Negro 1998 4 3.9-4.1 Do,05(8) ~ 0.4542 > Dqijs —0,0682 8

Negro 1999 4 3.8-4.2 Do,o5(19) ~ 0.3014 > Dobs —0,0756 19

Negro 2000 3.9 3.8-4.1 Do,o5(21) ~ 0.2872 > Dobs ~0.1542 21

Total Negro 4 3,8-4,2 Do,os(m)=0»1477 > Dobs 1031 82

Madeira 1996 4.0 3.8-4.1 Do,o5(15) ~ 0.3376 > Dobs ~0,0654 15

Madeira 1997 4.0 3.8-4.2 Do,o5(17)~0.3179 > Dobs "0.0763 17

Madeira 1998 3.9 3.8-4.1 Do,o5(12)=0.3754 > Dobs =0.1081 12

Madeira 1999 4.0 3,8-4.1 Dü,o5(20)=0.2940 > Dobs =0.0238 20

Madeira 2000 4.1 3.8-4.3 Do,o5(20)=0,2940 > Dobs =0.0131 20

Total Madeira 4,0 3,8-4,3 Do,o5(84)=0,1460 > Dobs =0,0231 84

Purus 1996 4.1 3.8-4.3 Do,o5(13)=0.3614 > Dobs =0.1326 13

Purus 1997 3.9 3.8-4.0 Do.o5(17)=0,3179 > Dobs =0,1261 17

Purus 1998 4.1 3,8-4.3 Do,o5(23)=0.2749 > Dobs =0,0931 23

Purus 1999 4.0 3.8-4.2 Do,05(21) = 0.2872 > Dobs =0.0878 21

Purus 2000 4.1 3.8-4.3 Do,o5(21)=0.2872 > Dobs =0.0546 21

Total Purus 4.1 3,8-4,3 Dq,05(95)=0,1374 > Dobs =0,0895 95

Solimões 1996 4.0 3,8-4.3 Do,o5(ii)=0,3912 > Dobs =0.1357 11

Sollmões 1997 3.9 3.8-4.0 Do,o5(18)=0,3093 > Dobs =0,1874 18

Solimões 1998 4.1 3.8-4,3 Do,o5(25)=0,2640 > Dobs =0,0982 25

Sollmões 1999 4.0 3.9-4.2 Do,o5(18) = 0.3093 > Dobs =0,1987 18

Solimões 2000 4.0 3.8-4.2 Do,o5(16)=0.3273 > Dobs =0,1345 16

Total Solimões -Amazonas 4.0 3,8-4,3 Do,o5(88)=0,1427 > Dobs =0,0981 88
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Os tamanhos da terceira marca de crescimento nas escamas de S. insignis

também foram unimodais e se ajustaram à distribuição normal (valores críticos (a=0,05)

para o teste de Kolmogorov-Smimov (Tabela 13). A amplitude dos tamanhos ficou entre

4,8 e 5,4. Nos rios Madeira e Purus a moda dos tamanhos da quarta marca ficou em

torno de 5 u. m. Porém nos rios Solimões e Negro foram observados valores modaís

maiores, em tomo de 5,3 u.m.

A análise por ano de estudo da distribuição de freqüência da terceira marca de

crescimento nas escamas dos jaraquis mostrou que o padrão de distribuição foi o

mesmo que o observado para o total de dados (Tabelas 12 e 13).

A homocedasticidade das varíâncias foi comprovada para as duas espécies

(a^,05) quando foram comparadas as médias de tamanho da terceira marca de

crescimento entre os quatro subsistemas (Tabela 14). A análise de variância não

detectou diferenças significativas entre os subsistemas nos tamanhos da terceira marca

de crescimento dos jaraquis (Tabela 14).
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Tabela 12. Valores modais e resultados do teste de Kolmogorov - Smimov indicando o
ajuste à normal da distribuição de tamanhos da terceira marca de crescimento nas
escamas de Semaprochilodus insignis amostrados durante os anos entre 1996 e 2000
nos subsistemas Solimões-Amazonas, Negro, Purus e Madeira: mo=moda; A = amplitude. K-

Subsistema | mo (u.m) 11  A 1  1
n

Negro 1996 5.2 5.0-5,4 Do.o5(12)" 0,3754 > Dobs~0t0976 12

Negro 1997 5.0 4,8-5,2 Do,o5(i6)~Ot3273 > Dobs~0,1023 16

Negro 1998 5.3 4,8-5,4 Do.o5(25) ~ 0,2640>' Dobs ~0,1432 25

Negro 1999 5.3 5,0-5,4 Do.o5(18) ~ 0,3093 > Dobs =0.0346 18

Negro 2000 5.3 4,8-5,4 Do.o5(23) ~ 0.2749 > Dobs "0.1987 23

Total Negro 5,3 4,8-5,4 Do,o5{94)=0,1381 > Dobs =0,09871 94

Madeira 1998 5.0 4.8-5,2 Do,05(20) = 0,2940 > Dobs =0.0875 20

Madeira 1997 4.9 4,8-5,2 Do,05(20)=0.2940 > Dobs =0,0984 20

Madeira 1998 4.9 4,8-5,0 Do,o5(16) ~ 0,3273 > Dobs =0,0742 16

Madeira 1999 5.0 4.9-5.1 ^0,05(13) = 0,3614 > Dobs =0,0232 13

Madeira 2000 5.1 4.8-5.3 Do,o5(18)=0,3093 > Dobs =0,0876 18

Total Madeira 5.0 4,8-5,3 Do,05(87)=0,1435 > Dobs =0,0740 87

Purus 1996 5.1 4.9-5.3 Do,o5(26) = 0,2590 > Dobs =0,0815 26

Purus 1997 5.0 4.8-5.2 Do,05(31) = 0,2378 > Dobs =0,1275 31

Purus 1998 4.9 4.8-5,0 Do,o5(28)=0,2499 > Dobs =0,0902 28

Purus 1999 5.1 4,9-5,3 Do,o5(22)=0,2808 > Dobs =0,0278 22

Purus 2000 5.0 4,8-5,4 Do,o5(30) = 0.2417 > Dobs =0.0940 30

Total Purus 5,0 4,8-5,4 Do,o5(137)=0,1143 > Dobs =0,0521 137

Solimões 1996 5,3 4.8-5,4 Do,o5(25)=0, 2640 > Dobs =0,1547 25

Solimões 1997 5.1 4,9-5.3 Do,o5(22)=0.2808> Dobs =0.0842 22

Solimões 1998 5.3 4.8-5,4 Do,o5(28)=0.2590 > Dobs =0,0580 26

Solimões 1999 5.0 4.8-5,2 Dq,05(18) = 0,3093 > Dobs =0,1074 18

Solimões 2000 5.1 4,9-5.3 Do,05(21)=0,2872 > Dobs =0,0540 21

Total Solimões -Amazonas 5,3 4,8-5,4 Do,o5(ii2)=0,1267 > Dobs =0,0608 112
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Tabela 14. Resultados do teste de homocedasticidade e análise de variância (ANOVA)
para a comparação de tamanhos da terceira marca de crescimento dos jaraquis entre
os subsistemas estudados.

Homocedasticidade ANOVA

Subsistema/Espécie Significância l
X [crftico] Barttiet [est] F[crWco) F [estimado]

Fina

Negro a=0,05 X^ppTSI 6,49 Fp. 88r 1,99

Madeira a=0.05 x'pf 7.81 5,63 Fp,95i= 2,71 2,08

Pums a=0,05 X'pr7.81 6,99 Fp. e4p 2,72 2.14

Solimões a=0,05 XV7,81 5,32 Fp. 82r 2.72 2,21

Grossa

Negro a=0.050 x'pr7.8l 7,69 Fp.ii2p 2,70 2,35

Madeira a=0,050 xV7.81 6,81 Fp. i37f= 2,68 2,16

Purus a=0.050 x'pr7.81 4.89 Fp. 87P 2,72 2,14

Solimões a=0,050 xV7.81 3,49 Fp,94r 2.71 2,41
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Variações do Incremento Marginal Relativo - IMR nas escamas dos jaraquis

{Semaprochilodus spp)

Foram realizadas análises da distribuição de freqüência do IMR nos subsistemas

Negro, Madeira, Purus e Solimões para o total de dados coletados em cada período de

migração entre os anos de 1996 e 2000 e separadamente para os períodos em cada

ano. Entretanto, verificou-se que os padrões nos subsistemas foram similares ano após

ano. Assim, são apresentados os resultados do total de dados por subsístema que

representa o padrão geral da distribuição de freqüência do IMR nos períodos de

migração reprodutiva e de dispersão.

A análise de distribuição de freqüência do IMR nas escamas de

Semaprochilodus taeniurus durante o período de migração de dispersão entre os anos

de 1996 e 2000, mostra que nos quatro subsistemas estudados, a maioria dos

indivíduos (acima de 60 ou 70 %) apresentaram anel na borda (IMR = O %) ou

recentemente formados (IMR < 30 %), (Figura 9).

A distribuição das freqüências relativas do IMR nas escamas de

Semaprochilodus insignis durante o período de migração de dispersão também

demonstrou uma grande ocorrência de indivíduos formando marcas de crescimento

(Figura 10). Nos rios Negro e Purus cerca de 40% dos indivíduos e em tomo de 30%

nos rios Madeira e Solimões apresentaram IMR=0, indicativo de formação de marcas

de crescimento.

Durante o período de migração reprodutiva, embora uma grande quantidade

(cerca de 40%) dos jaraquis de escama fina capturados nos rios Negro estivessem

formando marca de crescimento nas escamas (IMR=0), mais de 30% dos exemplares

apresentaram IMR=10 e 20 indicando que uma parcela considerável dos indivíduos
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capturados formaram marcas de crescimento em um tempo recente (Figura 11). Nos

rios Purus, Madeira e Solimões ocorreram mais de 40% dos peixes com IMR=0.

O padrão de distribuição do IMR no período reprodutivo dos jaraquis de escama

grossa demonstrou que em todos os subsistemas havia uma maior quantidade de

peixes com valor de IMR = O e < 50 indicando formação de marcas de crescimento no

momento da captura e em um tempo recente (Figura 12). No rio Negro, ocorreram

peixes com IMR> 50 e =100 indicando que uma parcela da população desovante ainda

iria formar marcas de crescimento nas escamas.

Os resultados destas análises confirmam que a formação das marcas de

crescimento nas escamas das duas espécies de jaraquis esta diretamente associada

aos movimentos migratórios que essas espécies realizam nos rios da Amazônia.
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Figura 9 - Distribuição de freqüências do IMR nas escamas do jaraqui de escama fina
capturado pela pesca comercial no período de dispersão entre os anos de 1996 e 2000
nos subsístemas Negro, Madeira, Purus e Solimões - Amazonas.

9

119



Negro Madeira

60

50

40

%30

20

10

O  20 40 60 80 100

IMR

60i

50

40

%30

20

10

O
20 40 60 80 100

INR

PUfUS SoUmões VWnazonas

60

50

40

%30

20

10

O  20 40 60 80 100

IMR

60

50

40

%30

20

10

O  20 40 60 80 100

IMR

Figura 10 - Distribuição de freqüências do IMR nas escamas do jaraqui de escama
grossa capturado pela pesca comercial no período de dispersão entre os anos de 1996
e 2000 nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e Solimões - Amazonas.
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Figura 11 - Distribuição de freqüências do IMR nas escamas do jaraqui de escama fina
capturado pela pesca comercial no período de migração reprodutiva entre os anos de
1996 e 2000 nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e Solimões - Amazonas.
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Distribuição Etária para o total de jaraquis, por subsistema e por período

migratório.

Com a confirmação dos resultados da periodicidade das marcas de crescimento

das duas espécies pela análise do IMR, e as informações presentes na literatura

(Vieira, 1999 e Fabré & Saint Paul, 1997) foi possível definir a idade dos jaraquis que

estão sendo explorados pela pesca comercial nos subsistemas estudados.

O resultado da distribuição das idades dos jaraquis para o total de dados

coletados entre os anos de 1996 e 2000 demonstrou que a maior parcela da população

(aproximadamente 65 %) de escama fina capturada pela pesca tinha entre 0,5 e 1 ano

de vida (Figura 13).

Aproximadamente 10 % tinha 2 anos e uma porcentagem igual e menor que 5%

tinham 2,5 e 3 anos respectivamente. Cerca de 50% da captura de jaraqui de escama

grossa esteve concentrada nos indivíduos entre 1 e 1,5 ano de idade. Uma

porcentagem de 20% foi observada para os peixes com idades de 0,5 e 2 anos de vida,

enquanto que peixes com idades maiores entre 2,5 e 3,5 tiveram um valor percentual

de captura menor que 10% (Figura 13).

123



Jaraqui escama fina



Quando a estrutura etária é analisada por subsistema, embora o maior

percentual de captura permaneça entre as primeiras idades, observamos que são

formados dois grupos similares de distribuição tanto para o jaraqui de escama fina,

quanto para o jaraqui de escama grossa (Figuras 14 e 15). No primeiro grupo o Negro e

o Purus destacam-se pelo percentual maior de adultos acima de 2 anos. Para as duas

espécies a distribuição etária foi bastante similar nestes subsistemas, diferenciando-se

somente nos valores percentuais de cada idade. O segundo grupo é formado pelos

subsistemas Madeira e Solimões, onde a ocorrência de peixes adultos acima de 2 anos

no caso do jaraqui escama fina diminui consideravelmente e no caso do jaraqui de

escama grossa a idade de 3,5 anos não foi registrada no período de estudo para o

subsistema Solimões-Amazonas.

De forma geral para o jaraqui de escama fina observou-se uma correspondência

entre as amplitudes e valores modais em todos os subsistemas. A maior porcentagem

de captura do jaraqui de escama fina ficou entre 0,5 e 1,5 anos de idade. As amplitudes

da distribuição etária do jaraqui de escama grossa foram iguais para os sut>sistemas

Negro, Madeira e Purus. Os valores modais foram iguais nos rios Purus e Solimões-

Amazonas; no Negro a maior porcentagem de captura foi entre as idades 1 e 1,5 e no

Madeira na idade 1.
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Na composição etária por período, a análise mostrou que durante a dispersão no

ano de 1996 a maioria dos jaraquis escama fina capturados pela pesca comercial tinha

entre 1 e 1,5 ano de vida. Entre os anos de 1997 e 2000, a captura em todos os

subsistemas se concentrou nos peixes entre 0,5 e 1,5 ano. A maior porcentagem de

peixes capturada no ano de 1997 e 1999 tinha 1 ano de Idade. O ano de 1998 destaca-
se pela maior quantidade de jaraquis escama fina com 0,5 ano nos subsistemas Negro
e Madeira, enquanto que no rio Sollmões a maior parcela dos peixes capturados tinha
1,5 ano de vida. No Purus foram capturados em quantidade iguais peixes entre 0,5 e 1

ano (Figura 16). De forma geral a captura de jaraquis de escama grossa na dispersão

se concentrou nas idades menores que 2 anos em todos os subsistemas. Foi verificada

uma mudança no padrão da distribuição etária a partir do ano de 1997, que mostrou um

aumento na captura de peixes com 0,5 ano de vkJa em todos os subsistemas (Figura

17).

Embora tenha existido um aumento da porcentagem de adultos na migração

reprodutiva do jaraqui escama fina, os peixes na faixa etária de 1,5 a 2 anos foram

capturados com mais freqüência (Figura 18). Outro fato que merece destaque é a

variação temporal da captura de peixes adultos com Idade acima de 2 anos que foi

maior no ano de 1996 e diminuiu consideravelmente a partir de 1997 até 1999. No ano

de 2000 o percentual de captura dos adultos aumentou discretamente em todos os

subsistemas. Os jaraquis de escama grossa no período migratório foram mais

freqüentes entre as idades de 1,5 e 2 anos durante todo o período estudado (Figura

19). Em todos os subsistemas a captura de peixes com idades entre 2,5 e 3 anos

diminuiu no ano de 1998 e apresentou um aumento em 1999, mantendo-se estável no

ano de 2000. Em todos os casos, o percentual de peixes com idade de 0,5 ano foi muito

baixo.
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Figura 18. Distribuição etária do jaraqui de escama fina para o período de reprodução.
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Variações do crescimento dos jaraquis e sua relação com o ciclo hidrológico

O resultado do ajuste do Modelo Linear Geral (MLG) aos dados do Incremento

Marginal Relativo (IMR) mostrou que os fatores subsistemas e o tempo em anos não

tiveram efeito significativo, indicando que não há diferenças significativas entre os anos

e os subsistemas quando é controlado o efeito do fator de condição e do índice

hidrológico (I.H.) (Tabela 15). O efeito da interação entre os fatores tempo e subsistema

com as covariáveis fator de condição e I.H. indica que há diferenças no IMR,

dependendo do subsistema avaliado e do I. H. Neste caso, o I.H. e o fator de condição

interferem no ritmo de crescimento dos jaraquis nos subsistemas estudados.

A covariávei I. H teve um efeito altamente significativo explicando 52% por cento

da variabilidade do IMR. A covariávei fator de condição explica 8%, e a interação

Subsistema*I.H. aporta 5%. O modelo final explica 65% da variabilidade do IMR nas

escamas dos jaraquis.

Tabela 15. Resultados da Análise de Variância do modelo linear geral aplicado aos
dados de IMR dos jaraquis nos subsistemas estudados.

^  I-|2. n ce

Fontes de variação
Soma dos
quadrados

Graus de
liberdade Quadrado médiol F P

Ano 6,483 4 2,161 1,716 0,161

Subsistemas 6,625 3 2,208 1,754 0,153

Período 3.528 1 3,528 2,802 0,094

Fator de Condição 1,712 39 1,712 1,359 0,008

1. H. 1,712 38 3,521 2,797 0,000

Subsistema*!. H 5,985 2 5,985 3,710 0,002

I.H* Ano 0,050 38 1,253 1,253 0,108

Subsistema * Ano 0,123 3 0,492 2,949 0,132

Erro 2,725 2165 1.2
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Análise de Componentes Principais

A Análise de Componentes Principais (ACP) pennitiu analisar de forma conjunta

as variações por ano e por subsistema das variáveis biológicas tamanho médio de

primeira maturidade (L50,), idade média (Im), % ?, coeficiente de regressão da relação

peso X comprimento (b), fator de condição (Fc), tamanho médio dos peixes (Tm); e

ambientais índice hidrológico (H.l.) por período migratório e média do nível hidrológico

no período de seca (Mhseca). Os fatores de ponderação de cada variável associadas

aos dois primeiros componentes para as duas espécies de jaraquis são apresentados

na tabela 16.

Os resultados indicam que para os jaraquis escama fina, o primeiro componente

(Im com sinal positivo e Fc na dispersão com sinal negativo) explica 23,9% da

variabilidade total e o segundo componente (L50 no período reprodutivo com sinal

negativo e (H.l.) por período migratório e Mhseca com sinais positivos) totaliza 18,2%

da variância total do modelo. A porcentagem acumulada da variância explicada é de

42,2%. Para o jaraqui escama grossa o primeiro componente (L50 por período

migratório com sinais positivos e Fc na reprodução com sinal negativo) explica 24,6 %

da variância total do modelo e o segundo componente (Fc na dispersão com sinal

negativo e Mhseca com sinal positivo) explica 18,1%. A porcentagem acumulada da

variância explicada é de 42,7%.

O resultado da matriz de correlação entre as variáveis (Tabela 17) indica que

existem nove correlações significativas para o jaraqui de escama fina. Seis foram

positivas: o % de fêmeas no período de dispersão e o fator de condição na dispersão

com o % de fêmeas no período reprodutivo, indicam que a maior quantidade de fêmeas

aliada a uma condição melhor na dispersão determina um número maior de fêmeas
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desovando; o fator de condição na dispersão com o fator de condição no período

reprodutivo e o índice hidrológico na dispersão com a idade média na dispersão,

indicam que a condição do peixe na reprodução aumenta conforme o aumento da

condição na dispersão e que a maior quantidade de peixes mais velhos nos rios é

determinada pelo aumento no nível dos rios. As três correlações negativas observadas

para o jaraquí escama fina foram todas relacionadas com o L50 no período reprodutivo:

a % de fêmeas na reprodução, índice hidrológico na reprodução e média do nível

hidrológico na seca. Portanto é esperado que o L50 na reprodução diminua conforme o

aumento destas variáveis.

Para o jaraquí escama grossa foram observadas oito correlações, sendo cinco

positivas e três negativas. As correlações positivas indicam que o L50 na dispersão

aumenta de acordo com o aumento do L50 na reprodução e este aumenta conforme o

aumento da idade média na reprodução. Já o aumento da idade média na reprodução

está relacionado com o aumento da % de fêmeas na dispersão, enquanto esta aumenta

de acordo com o incremento no tamanho dos peixes na dispersão. As correlações

negativas indicam a diminuição do L50 na reprodução conforme o aumento do fator de

condição na reprodução enquanto que o fator de condição na dispersão diminui

conforme o aumento do tamanho médio na dispersão e da média do nível hidrológico

na seca.

Finalmente foram observadas para as duas espécies de jaraquis correlações

positivas entre as variáveis ambientais: índice hidrológico no período reprodutivo com o

índice hidrológico no período de dispersão e finalmente a média do nível hidrológico na

seca com o índice hidrológico na reprodução demonstrando as estreitas correlações

nas variações sazonais dos níveis dos rios.
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A representação gráfica dos escores de cada fator (Figura 20) permite fazer uma
análise geral das variáveis para cada espéde: existe uma tendência de diminuição da
idade média e do tamantro médio de primeira maturação dos jaraquis ao iongo do
tempo entre os anos de 1996 e 2000.

jaraquis com os^gmpoí vatówií°fama^^^^ espécies de
média (W. o/o 9. LLentI de «^ssío A maturidade (Lso.). idade
condição (Fc), tamanho médio dos ri ^ í! * compnmento (b). fator de
hídrológico no período de seca (Mhseca) hidrológico (H.l.) e média do nível
reprodução): caVs ^ ^
que 0.7. cada fator com autovalor maior do

Grupo de
Variáveis

LsoD

LsoR

ImR

ImD

%$R

%ÇD

bR

bD

FcR

FcD

UD

LmR

H.l. D

H.I.R

Mhseca

Var Expl.

Jaraqui escama fina
Fator 1

0,36

0,38

0,50

0,84

-0,62

-0,38

0,39

-0,17

-0,67

-0,73

0,09

0,23

0,36

0,17

-0,31

23,9

Fator 2

-0,13

-0,78

-0,11

0,20

0,50

0,25

0,06

-0,32

0,12

-0,03

-0,20

0,13

0,71

0,93

0,77

18,2

Jaraqui escama gmcca
Fator 1

0,77

0,82

0,67

0,61

0,43

0,68

0,04

0,03

-0,76

-0,14

0,45

0,33

0,13

0,08

-0,19

24,6

Fator 2

-0,25

0,13

0,26

-0,29

-0,28

0,21

0,43

0,20

0,04

-0,75

0,57

0,02

-0,61

-0,54

0,75

18,1
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Tabela 17. Matriz de correlação para as duas espécies de jaraquis entre: tamanho de
primeira maturidade (L50.), idade média (Im), % $, coeficiente de regressão da relação
peso X comprimento (b). fator de condição (Fc), tamanho médio dos peixes (Ui); índice
hídrológico (H.l.) e média do nível hidrológíco no período de seca (Mhseca) por período

Jaraqui escama fina

^ ̂ Variáveis L50D L50R ImR ImD %$R

0
Of

bR bD FcR FcD LmD LmR HID

L50D 1.00

L50R 0.19 1.00

ÍmR 0.30 0.46 1.00

ImD 0.22 0.28 0.39 1.00

%$R -0.26 -0.61 -0.25-0.36 1.00

%$D -0.22 -0.24 0.17 -0.28 0.67* 1.00

BR 0.17 0.05 0.13 0.34 -0.20 0.11 1.00

BD -0.08 0.26 0.35 -0.21 -0.23 0.06 -0.11 1.00

1  FcR 0.01 -0.31 -0.25-0.50 0.18 0.06 -0.10 0.25 1.00

FcD -0.19 -0.04 -0.24 -0.39 0.60* 0.27 -0.20 0.20 0.60* 1.00

LmD 0.12 0.10 -0.16 0.14 0.14 -0.13 0.12 -0.36 -0.43 0.07 1.00

LmR -0.10 -0.02 0.24 0.04 0.00 -0.12 -0.38 -0.08 -0.44 -0.19 -0.01 1.00
HID -0.06 -0.28 0.12 0.61* 0.05 0.15 0.29 -0.07 0.00 -0.08 -0.37 0.03 1.00

HIR -0.03 -0.63* 0.04 0.32 0.30 0.03 0.05 -0.19 0.09 -0.12 -0.23 0.13 0.72*

MHSeca -0.04 -0.71* -0.12-0.10 0.55 0.10 -0.23-0.11 0.35 0.18 -0.06 0.13 0.25
Jaraqui escama grossa

HIR MHSeca

1.00

0.68* 1.00

LsoD LsoR ImR ImD %?R %$D bR bD FcR FcD LmD LmR HID

LsqD 1.00

LsoR 0.73* 1.00

ImR 0.38 0.63* 1.00

IhD 0.46 0.41 0.18 1.00

%?R 0.33 0.29 0.13 -0.01 1.00

%$D 0.32 0.33

«
00

O(
•

0

0.31 0.38 1.00

BR -0.01 0.15 0.36 -0.25 -0.24 0.00 1.00

BD 0.21 0.18 0.24 -0.37 0.09 -0.21 0.47 1.00

FcR -0.39 -0.68* -0.38 -0.47 -0.47 -0.44 -0.04 -0.13 1.00

FcD 0.23 -0.17 -0.03 0.00 0.19 -0.33 -0.16 0.22 0.20 1.00

LmD 0.15 0.25 0.33 0.33 -0.20 0.63* 0.15 -0.20 -0.18 -0.66* 1.00

LmR 0.43 0.38 0.15 0.06 0.07 -0.11 -0,23 0.07 -0.17 0.06 0.16 1.00

HID 0.23 -0.02 0.00 0.33 -0.12 -0,07 0.16 0.01 -0.17 0.32 -0.19 -0.15 1.00

HIR 0.00 -0.14 -0.11 0.27 0.06 0.01 -0.12 -0.22 -0.14 0.13 0.06 -0.18 0.72*

MHSeca -0.32 -0.03 -0.01 -0.23 -0.29 -0.10 0.29 0.30 0.09 -0.65* 0.31 -0.03 -0.29

HIR MHSeca

1.00

0.68* 1.00

Correlações significativas (n=20; a=0,05)
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■ Factorl Factor2

Fator 1 = Idade média (+) e Fator de condição (-) na dispersão.
Fator 2 = Lso (-) e índice hidrológico D, índice hidrológico R, Média do nível hidrológico na seca (+)

B
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1996 1997

Fator 1 —■- - - Fator 2

Fator 1 = Lso (+) e Fator de condição na Reprodução (-)
Fator 2 = Fator de condição na Dispersão {-) e Média do nível hidrológico hseca (+)

Figura 20. Escores dos fatores 1 e 2 resultantes da extração dos componentes
principais. Sendo N: Negro, M: Madeira, S: Soíimões e P: Purus. A. jaraqui escama fina
e B jaraqui escama grossa.
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DISCUSSÃO

Estrutura esp^^rii'' e temporal dos jaraquis no Estado do Amazonas nos principais

subsistemas da Amazônia Central, nos períodos de migração reprodutiva e

dispersão.

A perspectiva ecológica relacionada com a conservação da diversidade biológica

conceme necessariamente mecanismos demográficos responsáveis pelo declínio da

população. A densidade de uma espécie em uma determinada região e a sua

diversidade genética depende da possibilidade das populações de cada espécie

persistirem na região, através de uma reprodução superior à mortalidade e emigração

ou através da imigração de indivíduos para populações destas mesmas espécies para

outros locais (Maurer, 1994).

Tradicionalmente, a teoria populacionai tem estado preocupada com populações

que ocupam espaços contínuos. Contudo, com os trabalhos de Taylor (1961, 1986) e

Skellam (1951) tomou-se evidente que. analisando as variáveis biológicas relacionadas

à estrutura populacional, multas populações eram especialmente descontínuas, e que

este tipo de estrutura tem conseqüências profundas no entendimento espacial e

temporal dos padrões populacionais relacionados (Puliiam, 1988, Gilpin & Hanski,

1991). Nesse sentido é Importante discutir em uma escala temporal, aspectos do ciclo

de vida de espécies migradoras que utilizam amplas áreas de distribuição, como é o

caso dos jaraquis na Amazônia.

Diversas áreas do conhecimento utilizam análises multivariadas com medidas

repetidas no tempo para avaliar a existência de diferenças entre os tratamentos e o

efeito das variações temporais sobre o tratamento, testando as interações de cada um

destes com o tempo (Girden, 1992). Dentro dos estudos ecológicos e pesqueiros esta
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análise tem sido uma ferramenta poderosa para avaliar padrões espaciais e temporais

das variáveis ambientais e biológicas (Freire, 1997; Freitas, 1999).

A utilização dos tamanhos médios e do tamanho de primeira maturação para

testar a hipótese de diferenças no tempo e no espaço na estrutura de tamanhos dos

jaraquis dos jaraquis na Amazônia foi lícita visto que o comprimento na primeira

maturação (L50) é um dos parâmetros populacionais de importância para a

administração dos estoques, por determinar tamanhos mínimos de captura através da

fixação das malhas das redes (Vazzoler, 1996). Porém na Amazônia, as características

da pesca tomam impraticável a fixação das malhas de redes. No caso dos jaraquis e da

curimatã, os pescadores fazem uso da escolhedeira no aparelho de pesca para

controlar o tamanho dos peixes capturados.

Os resultados da análise de variância com medidas repetidas de tempo sugerem

que o L50 de ambas as espécies de jaraquis são diferentes nos subsistemas estudados

e estão diminuindo com o passar do tempo. Este fato demonstra que a variação

interanuai e espacial é notória, reforçando a necessidade de que além da avaliação do

recurso ser feita ao longo de vários anos, deve considerar as particularidades de cada

subsistema. Batista, (1999) adverte que somente dessa fomia, pode-se ter uma melhor

compreensão da dinâmica da pesca e viabilizar melhores prognósticos de produção.

Os resultados da análise da proporção sexual pela estatística G apontam para a

maior quantidade de fêmea das duas espécies de jaraquis em todos os subsistemas

durante o período estudado. Porém, quando a análise é feita para cada período de

migração nos subsistemas, verificamos que embora na maioria dos casos a proporção

tenha sido a favor das fêmeas, em alguns casos foi 1:1 e em outros a favor dos

machos. Este resultado discorda do encontrado por Vieira, et a/. (1999) e Vazzoler et al.
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(1989 a) onde os autores não encontraram diferenças significativas entre os sexos dos

jaraquis para o total de observações.

Segundo Nikoisky (1963), a proporção entre o número de machos e fêmeas varia

consideravelmente entre as espécies, mas na maioria dos casos é de 1:1. As duas

espécies apresentaram diferenças na proporção sexual por comprimento, sempre com

predomínio de fêmeas nas classes maiores. Vários fatores podem atuar de maneira

diferencial entre machos e fêmeas, determinando o predomínio de um dos sexos nas

várias fases de desenvolvimento: um dos fatores é a predominância de fêmeas em

grupos etários maiores garantindo o sucesso reprodutivo, é importante para a

perpetuação da espécie; outro fator é o crescimento diferenciai entre machos e fêmeas

ou seja a análise de proporção sexual por classes de comprimento, pode resultar em

proporções diferentes da análise global de 1:1, devido as fêmeas apresentarem uma

taxa de crescimento maior que os machos e conseqüentemente atingirem

comprimentos superiores para uma mesma idade (Nikoisky,1963). De acordo com os

resultados deste estudo, podemos supor que os jaraquis apresentam estratégias

diferenciadas para cada período de migração. A predominância de fêmeas no período

reprodutivo seria uma forma de aumentar o sucesso reprodutivo destas espécies nos

subsistemas estudados.

A relação entre o peso e o comprimento tem sido amplamente utilizada em

estudos que envolvem a dinâmica populacional dos recursos pesqueiros, constituindo-

se em um pré-requisito para os estudos de crescimento (Martin-Smith,1996; Hayes et

ai, 1996). Nesta relação o expoente ò=3, descreve o crescimento isométrico do peixe,

de forma que a medida em que o comprimento aumenta, o peso também aumenta de

forma proporcional (Hayes et ai, 1996).
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A análise espacial e temporal dos parâmetros da relação peso x comprimento

considerando o total de dados e o total por subsistema demonstrou que na maioria dos

casos o crescimento dos jaraquis foi isométrico discordando dos resultados

encontrados por Vieira (1999) e Ruffino & Isaac (1996) que determinaram para o jaraqui

de escama grossa alometria positiva (b>3), tanto para o total, quanto por sexo. Porém

quando a análise é por período migratório, foi observado alometria positiva {b>3) no

crescimento dos jaraquis escama fina do Purus e alometria negativa (d<3) no Solimões-

Amazonas durante o período da dispersão e migração reprodutiva.

O fato dos dados serem pontuais em um determinado período do ciclo

hidrológico pode explicar as diferenças nos resultados com várias suposições como,

por exemplo, o maior peso em fêmeas durante o período de migração reprodutiva pode

estar influenciando no resultado do crescimento alometríco positivo. Outro fato a ser

destacado é que na dispersão os movimentos realizados pelos jaraquis são conhecidos

regionalmente como migração do peixe gordo, visto que neste período os peixes

encontram-se com alto índice de gordura e, portanto, mais pesado. Por outro lado,

quando as variações do coeficiente de regressão foram analisadas para as duas

espécies de jaraqui entre 1996 e 2000, verifica-se que aparentemente existe uma

periodicidade anual com tendência de aumento no peso dos peixes durante o período

de dispersão. Já no período de reprodução essa periodicidade tem uma tendência

bianual. Estes padrões temporais podem ter uma relação com as variações sazonais do

nível do rio nos diferentes subsistemas, tendo em vista que o cicb de vida destas

espécies tem uma estreita relação com o ciclo hidrológico (Vieira et at, 2002; Vieira

1999; Fabré & Saint-Paul, 1997).

Alterações no peso dos peixes de um determinado tamanho ou mudanças no

tamanho sem corresponder a alterações no peso, podem ser avaliados através do fator
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de condição (Fc) (Weatheriey, 1972). Assim, as mudanças nos valores médios do Fc

podem representar flutuações sazonais ou diferenças entre grupos ou populações de

peixes no seu balanço metabòlico, padrão de reprodução ou estado nutrícional

(Weatheriey, 1972; King, 1995). Em todos os subsistemas as variações do fator de

condição das duas espécies de jaraquís foram discretas durante o período reprodutivo

indicando melhores condições fisiológicas no período que antecede a reprodução. O

aumento discreto do período de dispersão sugere que os jaraquís alimentam-se menos

e consomem reservas de gordura durante esse período. Essas suposições baseiam-se

nas informações contidas na literatura que definem condição ótima no final da vazante

para os jaraquís de escama grossa, em conseqüência do aumento da biomassa

adquirida durante os períodos de cheia e vazante, quando os jovens e adultos se

alimentam ativamente nas áreas de várzea e floresta alagada, acumulando gordura,

para fomecer reservas adicionais durante as migrações (Vieira, 1999; Junk, 1985;

Ribeiro, 1983).

Tanto para o jaraqui de escama fina quanto para o jaraqui de escama grossa

essas considerações podem ser confirmadas pelos resultados obtidos por Vieira (1999)

e Fabré & Saint-Pauí (1997). Estes autores definiram que a diminuição nos valores do

índice de condição durante os períodos de seca e início da enchente pode ser um

indicativo que a migração reprodutiva nesse período e a subseqüente desova

influenciam no bem estar da espécie causando um estresse fisiológico. Esse fato foi

evidenciado pela alta correlação negativa enlre o índice de condição e o índice

gonadossomático encontrada pelos autores.
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Padrões temporais e espaciais do crescimento e da estrutura etária dos jaraquis.

Vários trabalhos têm demonstrado uma estreita relação entre o ciclo hidrológico

sazonal com variações no ritmo de crescimento em peixes amazônicos (Vieira, 1999;

Perez, 1999; Fabré & Saint Paul, 1997; 1998; Viliacota-Correa, 1997; Oliveira, 1997;

Reina et ai., 1995; Viliacota-Correa, 1987). No período de cinco anos (1996-2000) em

todos os subsistemas, tanto para o jaraqui de escama grossa, quanto para o jaraqui de

escama fina foi evidenciada uma alta porcentagem de indivíduos com marca de

crescimento na borda da escama (IMR=0) no período reprodutivo - início da enchente e

no período de dispersão - pico da cheia, confirmando resultados anteriores que

relacionam a formação das marcas de crescimento nos jaraquis com os movimentos

migratórios e com a dinâmica dos rios (Vieira, 1999; Fabré & Saint-Paul, 1997).

Uma grande preocupação dos biólogos que trabalham com a conservação é

como podem ser medidos os padrões espaciais de alcance geográficos, indicadores de

problemas demográficos na espécie. No presente estudo, a composição etária avaliada

em uma ampla escala espacial e temporal mostrou resultados no mínimo preocupantes

principalmente para o jaraqui de escama fina: a pesca comercial está capturando em

uma maior proporção durante o período de dispersão, peixes jovens com idade inferior

a 2 anos que ainda não atingiram seu pleno desenvolvimento. Isto pode ser

considerado como uma ameaça aos estoques, visto que, ambas as espécies de

jaraquis atingem a idade de primeira maturação sexual com aproximadamente dois

anos (Vieira, 1999, Fabré & Saint Paul, 1997).

A captura de juvenis leva inevitavelmente a uma perda de rendimento no futuro,

uma vez que impede esses jovens de atingir o seu potencial de crescimento. A pesca

de peixes que ainda não atingiram a idade de reprodução pode ainda diminuir
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gravemente o stock de reprodutores necessário para a renovação da população

(Comissão Européia - Direção Geral da Pesca, 2000). Analisando dados de

desembarque da pesca comercial entre os anos de 1995 e 1996, Batista (1999) alertou

para a sobrepesca de crescimento para ambas as espécies, ocasionada pela forte

pressão pesqueira. Há dez anos atrás, Ribeiro & Petrere (1990) constataram mudanças

de tamanhos associadas ao crescimento orgânico, observando que não era provável

que o tamanho médio dos jaraquís estivesse diminuindo devido à remoção de

espécimes mais velhos. Neste estudo ficou evidente que a captura dos jaraquis pela

pesca comerciai está concentrada nas classes de tamanhos menores e os resultados

aqui discutidos reforçam essa percepção.

Como já discutido, as diferenças na estrutura populacional dos jaraquis dos

principais subsistemas hidrográficos da Amazônia Central nos períodos de migração

reprodutiva e de dispersão ao longo de cinco anos podem ser influenciadas por eventos

ambientais, principalmente relacionados à dinâmica dos rios, que afetam a

capturalidade destas espécies. Nesse sentido a seguir são analisados aspectos

relacionados às variações no cido hidrológico e sua influência no ritmo de crescimento

sazonal dos jaraquis.

O nível dos rios na Amazônia e sua relação com o ritmo de crescimento dos

jaraquis e a estrutura populacional dos jaraquis nos subsistemas da Amazônia

Central.

Em sistemas fluviais com planícies alagáveis adjacentes, o ciclo hidrológico é

considerado a maior força controladora da biota (Junk et ai, 1989), provocando

mudanças constantes nas condições ecológicas deste sistema (Junk, 1980). O modelo

que descreve as variações no ritmo de crescimento das duas espécies de jaraquis
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mostrou que existe uma relação multo estreita entre o nível dos rios e o ritmo de

crescimento. Isto significa que os jaraquis são espécies bastante sensíveis às

flutuações existentes nos principais subsistemas. Segundo Ribeiro (1983) além das

migrações das duas espécies serem fortemente influenciadas pelo nível do rio, outras

variáveis ambientais como o ritmo lunar e a intensidade das chuvas são fatores

importantes que também influenciam nos movimentos migratórios dos jaraquis.

Segundo Batista (1998), as particularidades existentes nos grandes afluentes de

jpteresse para a pesca da Amazônia Central são marcantes. Este autor observou que o

rio Japurá apresenta período de cheia, enquanto no resto da bacia é época de seca,

demonstrando o efeito das diferenças temporais na pluviosidade. Os picos máximos de

chuvas nas regiões norte e sul da bacia são separados por vários meses, originando as

diferenças na flutuação dos afluentes da região norte e sul da Amazônia. Dessa forma

as variações particulares no nível dos rios, especialmente a ocorrência de repiquetes e

diferenças entre a magnitude da enchente, são notórias entre os rios e entre os anos,

constituindo fonte de variação de condição ecológica muito marcante merecendo maior

atenção em estudos ambientais. Além disso, existe uma flutuação na subida e descida

anual das águas nos subsistemas hidrográficos, que nada mais é do que uma resposta

do ecossistema á distribuição sazonal da precipitação sobre as grandes áreas de

drenagem (Batista, 1998).

O estudo e interpretação dos resultados de um determinado conjunto de dados

muitas vezes envolve a análise de uma infinidade de variáveis, constituindo-se um

trabalho que, além de complicado e demorado, é suscetível a interpretações errôneas e

a peidas de informações relevantes. Desta forma, o emprego de técnicas multivariadas,

tais como a Análise de Componentes Principais (ACR), destaca-se como uma

importante ferramenta para o tratamento de um grande número de dados. A ACP tem
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sido utilizada em vários estudos que abrangem dados multidimensionais para um

cx)njunto de variáveis (Fabré, et al., 2001; Freitas, 1999).

Neste estudo, a análise de componentes principais permitiu Identificar grupos

ordenados espacialmente pelas variáveis biológicas; Idade média - Im, tamanho médio

de primeira maturidade - L50 e o fator de condição - Fc (fator 1); e ambientais; índice

hidrológico e média do nível hídrológico no período de seca (fator 2). Portanto, a análise

dos fatores confirmou que as variáveis ambientais indicadoras do nível do rio são

importantes para a ordenação espacial, discriminação e caracterização de aspectos do

ciclo de vida para ambas as espécies de jaraquis. Indícios dessa relação já haviam sido

observados em outros estudos (Vieira, 1999; Fabré & Saint Paul, 1997).

A ACP confirmou que a idade média e o tamanho de primeira maturidade estão

diminuindo com o passar dos anos em todos os subsistemas. Este fato é preocupante,

pois sugere uma estratégia populacional em resposta à forte exploração pesqueira que

está direcionada sobre os jaraquis. De acordo com estes resultados podemos inferir

que os peixes estão amadurecendo sexualmente com tamanho menor, talvez, com o

propósito de maximizar os seus ajustes populacionais ou as estratégias do cido de vida

dos jaraquis, resultantes da seleção natural estão produzindo um número máximo de

jovens que sobrevivam para maturar sobre as condições impostas pelos seus biótopos

como considerado por Lowe McConnell (1999).

Vários modelos têm sido obtidos para explicar a produtividade pesqueira em

sistemas de águas continentais sem que as variáveis contribuam para explicar a

produção, indicando por um lado, a existência de particularidades espaciais e temporais

e, por outro lado, sugerindo a necessidade de mais e melhores informações que

permitam integrar as respostas dos diferentes sistemas (Welcomme & Hagborg, 1977;

Petrere 1983a;. Welcomme, 1990; Merona & Gascoel, 1993; Batista,1998). Entretanto,
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apesar dos modelos dinâmicos possuírem altos níveis de generalidade e realismo,

apresentam pouco ou moderado valor de precisão (Whippie et al., 2000). Ainda assim,

o uso do modelo linear geral e da análise de componentes principais usados neste

estudo com objetivo exploratório foi válido para determinar diferenças ou semelhanças

entre as variáveis e padrões de agrupamento e ordenação das Informações biológicas e

ambientais nos subsistemas ao longo do tempo. Porém, para uma melhor compreensão

do sistema como um todo e suas interações, é necessário considerar as diferenças

ambientais entre os subsistemas hidrográficos, visto que cada um possui

particularidades próprias, dentre as quais, destacam-se as diferenças do pico das

cheias nos rios estudados e das áreas de várzeas que nos rios Solimões e Purus são

maiores que no rio Madeira.

Considerações sobre a situação atuai dos jaraquis e as sugestões de manejo.

Hilborn e Walters (1992) consideram que os estoques pesqueiros de água

interiores estão sujeitos ao mesmo processo de exaustão no desenvolvimento das

pescarias comerciais oceânicas, envolvendo as seguintes fases: 1) aumento do

esforço, 2) exploração máxima sustentável, 3) sobre-exploraçâo do estoque e redução

da CPUE, 4) colapso e 5) recuperação do estoque, se as condições assim o permitirem.

Frente a essa situação, pode-se voltar a níveis de produção anteriores se medidas de

gestão pesqueira forem tomadas visando à recuperação de estoques sobre-explorados.

Para isso, o que se precisa é diminuir esforço e proteger zonas e momentos do ciclo

vital desses recursos através do estabelecimento de áreas de proteção (Longhurst,

2002). Por outro lado, entende-se que os produtos pesqueiros devem ter mais valor

agregado, através de novas tecnologias de conservação e processamento. Trata-se,

então, de redirecionar os investimentos visto que a capacidade de sustentação de uma
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população perante a pesca é proporcionai a sua abundância e suscetibílídade de ser

capturada que por sua vez estão relacionadas às estratégias do ciclo de vida utilizados

pelas espécies (Haddon, 2001).

Para conservar os estoques dos jaraquis e melhorar as capturas a saída será

adotar regulamentações em função do estado de conservação dos estoques. Essas

regulamentações visam a conservação de toda uma população de peixes em geral,

independente da idade. Nesse sentido, é valido questionar se o melhor período de

defeso é o da migração reprodutiva como está definido na portaria 00001ON do IBAMA.

Até o momento, todas as evidências apontam para a necessidade de proteção da

parcela jovem da população que estão vulneráveis á pesca durante o período de

dispersão quando migram ativamente pelos rios da Amazônia.

Batista (1999) já havia discutido aspectos de interesse para o manejo dos

jaraquis tendo em vista a sobreexplotação dos seus estoques apresentando várias

sugestões sob a ótica de que os jaraquis deveriam ser manejados sob um plano

comum de atividades: Goulding (1979) indica que seria provavelmente mais importante

regular as capturas efetuadas durante o período de seca no Madeira, quando a

produção é maior. Bayley (1981) sugere algo similar, indicando por períodos de defeso

de duração variada durante o período de águas baixas. Ribeiro & Petrere (1990),

discutem o estabelecimento de reservas e também um sistema de pousio de áreas

estratégicas. Barthem et ai, (1997) sugerem que os esforços se direcionem á proteção

das áreas de criação e á definir precisamente as rotas migratórias dos cardumes, que

então poderiam ser melhor protegidos. Bayley & Petrere (1989) indicam a opção de alto

rendimento para espécies menores, como Prochilodontidae, Curimatidae, Anostomidae,

Hemíodontidae e Triportheus spp, devendo ser incentivada através do desenvolvimento

de novos produtos e da abertura de novos mercados para novas espécies.
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É de concordância que essas sugestões devem ser consideradas nas

discussões sobre o manejo da pesca, levando em conta a recomendação do autor

sobre a viabilidade de aplicação como um dos referenciais básicos para definir a

estratégia. Porém, é necessário ultrapassar as dificuldades inerentes à aplicação de

medidas de manejo, uma vez que os interesses econômicos imediatos se sobrepõem

muitas vezes aos interesses coletivos a longo prazo. Além disso, uma vez definidas tais

medidas quer se tratem de medidas técnicas, econômicas ou de gestão é importante

que estas se complementem (Comissão Européia - Direção Geral da Pesca, 2000).

Além de avaliar as conseqüências do atual Programa de Ordenamento do

IBAMA-SUPES/AM, realizar monitoramentos entre outras medidas como sugerido por

Batista (1999), é necessário avaliar como estão sendo implementadas políticas de

manejo em outras regiões do mundo. Nesse sentido, são apresentadas as formas de

manejo dos estoques pesqueiros das espécies migradoras que estão sendo

implementadas em vários continentes:

Ásia - A pesca no rio Mekong se destaca tanto pela sua produção quanto pela

implementação do MRC - Programa para Administração de Pescarias e

Desenvolvimento cujo objetivo é um manejo coordenado e sustentável para o

desenvolvimento do potencial nutricionat e econômico dos recursos vivos da bacia do

rk) Mekong (MRC Programmes, 2001). Os pontos positivos do programa, além da

disseminação da informação são: geração de novos conhecimentos sobre o recurso

pesqueiro e a definição de prioridades pelos tomadores de decisões políticas e

responsáveis pelo planejamento. O programa funciona em escalas local, regional e

nacional, considerando as prioridades em cada uma. Além disso, são geradas

informações biológicas e sócio-econômicas consideráveis que contribuíram para os

estudos dos peixes que utilizam os rios principais e tributários em seus movimentos
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migratórios como os jaraquis. Outro fato que contribui para o sucesso do programa é a

publicação dos resultados numa linguagem acessível à população autocne, e no idioma

inglês, fazendo com que a população usuária do recurso e outros pesquisadores

tenham informações sobre o andamento de cada fase do projeto.

Europa - As pescarias européias ainda capturam uma grande quantidade de peixes

imaturos, quer sejam espècies-aivo, quer sejam capturas acessórias. Quando estes

peixes não podem ser vendidos por terem um tamanho inferior ao regulamentar ou por

não terem valor comercial, são devolvidos ao mar, o que acarreta um desperdício

biológico e econômico (Comissão Européia - Direção Geral das Pesca, 2000). Como

forma de minimizar o problema a legislação comunitária européia prevê diversas

medidas designadas de medidas técnicas, para evitar a captura de juvenis e para

permitir que estes escapem das artes de pesca, quando são, todavia, capturados.

Algumas dessas medidas contemplam a seietividade das artes de pesca, isto é, a

capacidade destas para reter apenas os peixes com um determinado tamanho. No

entanto, se a seietividade está intimamente ligada à forma como as artes são utilizadas,

a sua eficácia depende também da espécie - alvo e das outras espécies presentes nas

zonas de pesca, uma vez que as pescarias são muitas vezes multi-especificas.

América do Norte - Como uma forma de manejo das espécies migiadoras que sobem

os rios para desovar foram construídas ''passagens" com tecnologias bastante

avançadas principalmente na região da Costa Oriental do E.U.A. e Canadá. Além disso

nos principais rios do continente estão sendo desenvolvidos programas de restauração

de ambientes, além de programas de monitoramento (Cada, 1998).

África - Devido a sua característica mais notável, o elevado grau de endemismo, a

ictiofauna africana tem sido bastante estudada e monitorada como uma forma de

manejo da espécie (Lowe-MacConnel, 1999).
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Austrália - Na região sul-oríental temperada, há aproximadamente 66 espécies de

água doce; cerca de 40% realizam amplos movimentos ou migrações que são

essenciais para o seu ciclo de vida (Mallen-Cooper & Harrís, 1990). Nos rios com

represas são construídas "passagens" para que os peixes possam subir rio acima.

Existe um programa de monitoramento constante das espécies migradoras deste

continente.

Essa síntese de informações deixa claro que ao defendermos a idéia de uma

pesca responsável, temos que respeitar as conclusões dos estudos científicos

efetuados e adotar as medidas de conservação necessária. Todas as propostas de

manejo observadas têm em comum o monitoramento e a proteção de áreas

estratégicas para o ciclo de vida de espécies migradoras. No caso do Jaraqui, além do

monitoramento seria necessária a conservação dos lagos de várzea que constituem

áreas de crescimento utilizadas pelos jaraquis durante a sua primeira fase de vida

também proposta por Ribeiro (1993) há 20 anos.

Segundo Batista (1998) a dimensão da área de manejo certamente terá de ser

definida por meio de uma avaliação global da unidade de utilização e de ciclagem de

recursos a qual deve ser efetuada caso a caso e de forma adaptativa, isto é, buscando

aprender com os resultados das ações implementadas ou simplesmente das variações

naturais que venham a ocorrer. Existe um paralelo muito forte entre os resultados

encontrados por este autor e os aqui descritos, visto que ambos utilizaram como

unidade de estudo a bacia hidrográfica e subsistemas. Batista (1998) considera que é

preciso encontrar um mínimo de padronização metodológica para gerar informações

bíoecológícas com variação espaço-temporal para determinar padrões definitivos.

Entretanto, são raras oportunidades que permitem uma visão geral do sistema. Nesse

sentido, as informações sobre a estrutura populacional em uma escala temporal e
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espacial aqui apresentadas preenchem essa lacuna, desvendando as variações

espaciais e temporais de aspectos do ciclo de vida e do crescimento dos jaraquis.

A grande questão para a o manejo dos jaraquis na Amazônia é a forma de

visualizar o recurso: uma única unidade de manejo ou várias unidades de manejos

determinadas pelas características populacionais da espécie e aspectos ambientais dos

grandes sistemas hidrográficos da região? A principio, os resultados aqui apresentados

demonstram claramente que não se deve desprezar as diferenças ambientais dos

sistemas, principalmente os aspectos diretamente relacionados ao ciclo de vida dos

jaraquis como, por exemplo; o tamanho das áreas de várzeas, fundamentais para o

rápido crescimento dos jaraquis nos primeiros estágios de vida, e a velocidade de

enchente relacionada a eventos fisiológicos que influenciam em uma estratégia de

comportamento de crescimento, migração e alimentação diferenciada. Estas

considerações somadas ao entendimento de outros aspectos relacionados à dinâmica

da pesca, parâmetros populacionais e níveis de exploração pesqueira destas espécies

contribuirão para uma perspectiva geral sobre o estado atual e futuro para o uso

responsável deste importante recurso natural.
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Capítulo ili

Parâmetros populacionais e estado atual da pesca dos jaraquis nos

sübsistemas hidrográficos da Amazônia Central.

INTRODUÇÃO

O grande objetivo das pesquisas sobre recursos pesqueiros economicamente

importantes é estabelecer regras para a sua exploração racional, através do

conhecimento da dinâmica das populações componentes (Ponteies, 1989; Kíng, 1992;

Hiibom & Walters, 1992). No entanto, para que haja reações correspondentes ao

tratamento (regulamentação), é necessário determinar se a espécie é formada de uma

ou mais unidades populacionais, considerando que estas apresentam valores próprios

para os diferentes parâmetros biológicos.

Os métodos de estudos populacionais vêm sendo desenvolvidos no intuito de

estimar parâmetros, como taxas de crescimento e mortalidade, fecundidade, idade de

primeira maturação, comprimento máximo alcançado, que formam parte da grande

maioria dos modelos de avaliação de estoques (Mateus, 2003). Os modelos

populacbnais, em sua maioria, estão baseados na suposição de que os parâmetros

são estacionários; isto é, embora possam variar, nâo mudam sistematicamente no

tempo (Fogarty et al, 1991). Além disso, a correta estimativa dos parâmetros de

crescimento, associada às taxas de mortalidade natural e por pesca, sâo ferramentas

fundamentais utilizadas na construção de modelos quantitativos que podem reconstruir

a história do estoque e da atividade pesqueira, permitindo também predizer o efeito de

mudanças no estoque ou no rendimento pesqueiro em função das medidas propostas

para o manejo do recurso (Gulland, 1983; Hilborn & Walters, 1992; Sparre & Venema,

1995).
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Estudos de crescimento e rendimento por recruta foram realizados para os

jaraquis apresentando sinais de que a pesca evoluiu com aumento da explotação de

juvenis e aumento do raio de ação das pescarias que trazem este item para Manaus

(Ribeiro & Petrere, 1990; Vieira, 1999; Batista, 1998 e 1999).

Entretanto, considerando a ampla distribuição dos Jaraquis e as características

particulares de cada subsistema hidrográfico da Amazônia se faz necessário que a

situação atual do recurso deva ser avaliada em cada subsistema. Portanto, neste

capítulo são analisadas as variações nos parâmetros populadonais e estado atual da

pescaria das duas espécies de jaraquis nos quatro principais subsistemas da Amazônia

Central Negro, Purus, Madeira e Solímôes-Amazonas, tendo como hipótese de trabalho

que cada subsistema hidrológico contem unidades populacionais pesqueiras

independentes que podem ser diferenciadas pelos parâmetros de cresdmento e

mortalidade. Aceita esta hipótese, a avaliação do estado atual do recurso jaraqui

explotado pela frota pesqueira que desembarca em Manaus deve ser realizada

considerando cada sut>sistema como uma unidade de manejo, ponderando as

características biológíco-pesqueíras dos diferentes subsistemas no processo de

planejamento e administração para a conservação deste importante recurso na

Amazônia Central.
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MATERIAL E MÉTODOS

Crescimento dos jaraquis nos subsistemas Negro, Madeira, Purus e Soiimões-

Amazonas.

Nos estudos de crescimento um aspecto importante é a validação das marcas

em estruturas calcificadas para evitar erros na determinação da idade dos peixes. Os

estudos de validação, realizados até o presente, com ambas as espécies de jaraquis

confirmam a formação de duas marcas anuais de crescimento nas escamas (Fabré &

Saint-Paul, 1997; Vieira, 1999; Viera ef a/., 2003). O estudo comparativo do Incremento

Marginal Relativo (IMR) por subsístema indicou diferenças no ritmo sazonal de

crescimento, assim como tamanho médio de primeira maturidade já descrito no capítulo

I.

Para as estimativas do comprimento médio por idade foi utilizado o método do

retrocálcuk) que estima comprimentos de idades passadas reconstruindo a história de

crescimento do peixe, através da relação entre o comprimento do peixe e o raio da

estrutura (Alonso, 2002; Perez, 1999; Vieira, 1999; Oliveira, 1997; Lai et aL, 1996;

Derek & Spangler, 1996; King, 1995; Ricker, 1992; Fabré & Cousseau, 1990).

Retrocálculo

Relação comprimento do peixe e raio total da escama

Para definir o tipo de relação existente entre o tamanho da escama e o

comprimento dos jaraquis, foram testados os seguintes modelos para cada um dos

subsistemas estudados:

Linear Cf= a + b * (Rt)

Exponencial Cf= a * (Rt)'^
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Multipiícativo Cf= a *

Onde: Cf = Comprimento fúrcal (cm)

Rt = Raio total da escama (u. m)

a = constante da regressão (Intercepto da ordenada)

b = constante da regressão (coeficiente de regressão)

O melhor ajuste dos modelos foi definido analisando os coeficientes de

correlação e determinação, junto com a distribuição dos resíduos dos valores preditos

da variável dependente.

Modelo de retrocálcuio

A fórmula de Fraser-Lee (Francis, 1990), que considera o raio da escama como

variável independente na relação corpo x escama foi escolhida para estimar o

comprimento dos peixes no momento de formação de cada marca considerada como

de crescimento:

Ci = a + (Ri - Rc) * (Cc-a)

Onde:

Cc= comprimento do peixe no momento da captura

Cl= comprimento retrocalculado à idade í

Rc= distância do centro à borda da estrutura

Ri= distância do centro até a marca i

a= intercepto da reta de regressão da relação entre o raio da estrutura e o comprimento

do peixe.

Essa escolha foi fundamentada no estudo realizado por Vieira (1999) que

considerou que os valores modais dos comprimentos retrocalculados do jaraqui de

escama grossa por esta fórmula foram mais próximos dos observados na natureza por

Ribeiro (1983).
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Os comprimentos retrocalculados para cada subsistema e para o total das

estimativas foram caracterizados pela média, desvio padrão, coeficiente de variação e

distribuições de freqüências dos comprimentos. As medidas dos comprimentos

retrocalculados para as quatro primeiras marcas de crescimento foram comparadas

entre os subsistemas, verificando previamente a homogeneidade das variâncias pelo

teste de Bartiett (Sokal & Rohlf, 1981; SteeI & Torrie, 1988; Zar, 1996). Posteriormente

foi aplicado o teste LSD (Least Significant Differences), calculando os correspondentes

intervalos de confiança com a=0.05 (Sokal & Rohlf, 1981; Zar, 1996).

Parâmetros de crescimento e idade de primeira maturação sexual

Estimativa dos parâmetros de crescimento

Os dados de comprimento médio por idade por sexo e para o total foram

ajustados à equação de von Bertallanfy considerando um modelo para cada ano entre

1996 e 2000 e por subsistema hidrográfico: Negro, Madeira, Purus, e Solimões

Amazonas. O modelo acima mencionado e descrito pela equação:

L, = L,,[1-e"<'-V]

Onde:

Lt = Comprimento estimado relativo à idade t

Loo= Comprimento máximo esperado

e = Base de logaritmo neperiano

K = Taxa de crescimento

t = Idade do peixe no comprimento Lt

to = Idade teórica do peixe no comprimento zero

O Loofoi calculado segundo Pauly (1983), considerando o maior comprimento observado

durante o presente trabalho:
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Lo = Cf máximo observado / 0,95

Os parâmetros de crescimento Uo, k e to foram estimados pelo ajuste não linear

das variáveis, através do Método de Máxima Semelhança Verdadeira (MSV) utilizando

os comprimentos médios retrocalculados por idade. Este método, aplicado a um modelo

não paramétríco, designa valores ao conjunto de parâmetros de tal forma que os dados

observados tenham a máxima possibilidade de gerar resultados dentro do modelo

proposto (Aubone & Wõhier, 2000). O MSV também é uma boa ferramenta para

comparar curvas de crescimento e para construir os limites de confiança dos

parâmetros.

Para validar a metodologia, é necessário que exista homocedasticidade entre as

varíãncias dos comprimentos por idade, caso contrário, é utilizado o método dos

mínimos quadrados generalizados factíveis. Para tal, previamente foi verificada a

homocedasticidade entre as varíãncias dos comprimentos retrocalculados dos jaraquis

pelo teste de Barttlet (Sokal & Rohlf, 1981).

A hipótese de igualdade de parâmetros de crescimento entre anos e entre

subsistemas foi testada pelo teste do Coeficiente de Semelhança Verdadeira (CSV)

(Aubone & Wõhier, 2000).

Estimativa da idade de primeira maturidade sexual

As idades de: recrutamento (Tr), primeira captura (Tc) e maturação sexual (T50)

foram estimadas por ano e por subsistema, transformando a equação de crescimento

de von Bertallanfy em comprimento para idade (Sparre & Venema, 1995; King, 1995):

T5o = to-(1/K)Ln [1 -Lt/Lo]

O comprimento de primeira maturidade (Lm) foi estimado pela equação empirica

de Froese & Binohlan (20002) a partir do Loo:
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logioLm=0.898*logio(Loo)-0.0781

Estimativa da mortalidade total (Z)

Foi estimada pela equação de Ssentongo & Larkin (1973):

Z = (n • k / (n +1)) (In {(U- U) / (U - L)})'^

Onde:

Z = Coeficiente instantâneo de mortalidade total

n = Tamanho da amostra por ano e por subsistema

Lc = Tamanho de primeira captura. Considerando a menor classe de

comprimento que está plenamente representada na captura e utilizando

como Lc o limite inferior desse intervalo de classe (King, 1995; Sparre &

Venema, 1995).

L = Tamanho médio dos peixes maiores que Lc da amostra por ano e por

subsistema

k e Loo = Parâmetros de crescimento de von Bertallanfy

Para ter um ponto de comparação sobre a estimativa da mortalidade total, esta também

foi calculada pelo método sugerido por Beverton & Holt (1966) em Pauly (1983):

Z = K *(U>-'L)/ã--Lc)

Onde: Z, K, L«,. L e Lc, foram definidos anteriormente.

Estimativa da mortalidade natural (M)

A mortalidade natural (M) foi estimada pelo método de Taylor (1961) no qual a

partir dos parâmetros de crescimento, se calcula a idade máxima (longevidade) para

depois estimar a mortalidade natural:

2,996 -In (1 - 0,95)
A 0.95 = to + ; M =

K  A 0.95
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Onde:

A 0.95= Longevidade

K = Taxa de crescimento de von Bertallanfy

to = Idade teórica do peixe no comprimento zero

M = Mortalidade natural

Idade de recrutamento à pesca (Ir) e de primeira captura (Tc)

A idade de recrutamento (Tr) foi estimada a partir do comprimento médio de

recrutamento (Lr), que indica o tamanho no qual 50% dos jaraquis jovens que

ingressam na área de pesca podem entrar em contato com os aparelhos de pesca

(Gulland, 1971; Sparre & Venema, 1995).

Para definir Lr, a proporção entre o número de jaraquis jovens e adultos

contabilizados nos sut>sistemas estudados foi calculada por classe de comprimento. As

proporções foram ajustadas ao modelo logístico da forma sugerida por King (1995):

Lr = 1 / [1 + exp(-b * (L/- (-a/b))) ]

Onde: Lr = comprimento médio de recrutamento

Li = comprimento do intervalo de classe

a e b = constantes do ajuste linear entre os comprimentos (intervalos de

classes) e o logaritmo da proporção (P) entre o número de peixes

jovens/número de peixes adultos: Ln((1-P)/P)

Estimativa do Rendimento por recruta

O rendimento em peso por recruta foi estimado pelo modelo de Beverton & Holt (1956)

(Sparre & Venema, 1995):

Y / R = F * exp [-M • (Tc - Tr)] * W» • ((1/Z) - (3S / Z+K) + (3S^ / Z+2K) - (3S' / Z+3K)]

Onde: Y / R = Rendimento por recruta

F = Mortalidade por pesca
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M = Mortalidade natural

Tr = Idade de recrutamento.

Tc = Idade de primeira captura

Woo = peso assintótico do corpo

Z = Mortalidade total

S = exp[-K*(Tc-to)]

K e to= parâmetros de crescimento de von Bertallanfy

Para a análise do rendimento por recruta foram traçadas duas curvas com

diferentes coeficientes de mortalidade natural, o que permite avaliar os efeitos da

variação deste coeficiente nos resultados de rendimento por recruta. Este cuidado é

importante devido às dificuldades inerentes à obtenção de estimativas deste coeficiente

(Batista, 1999; Sparre & Venema, 1995). Foram graficadas curvas para comprimentos

de recrutamento pleno (Cr), para facilitar a comparação entre as condições atuais e

algumas alternativas de tamanho de recrutamento pesqueiro, assumindo que a

mortalidade natural se manteria constante.

RESULTADOS

A idade dos jaraquis nos principais subsistemas da Amazônia

Relação comprimento do peixe e raio total da escama

A hipótese de proporcionalidade do corpo (HPC), onde o comprimento furcal

(cm) dos jaraquis é a variável que depende do ralo total da escama (u.m) definiu o

modelo utilizado nas estimativas do retrocálculo. Os valores de correlação dessa

relação para o total de peixes das duas espécies foram altos nos três modelos testados:

linear, multiplicativo e exponencial (r> 0,95) (Tabela 1). A maior correlação observada

na relação corpo x escama do jaraqui escama fina foi obtida no modelo linear (r=0,98).
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Para o jaraqui de escama grossa foi observado que os valores de correlação dos

modelos linear e muttiplicativo foram maiores e similares (r= 0,98). Apesar dos modelos

muttiplicativo e exponencial terem apresentado uma ótima correlação para as duas

espécies, nos resíduos destes modelos foram observadas tendências indicativas de

falta de ajuste (Figuras 1 e 2).

Para o total de jaraquis das duas espécies o melhor ajuste na relação

comprimento furcal (cm) x raio da escama (u.m) foi obtido pelo modelo linear que além

de apresentar altos valores para o coeficiente de correlação exibiram resíduos com

distribuição homogênea em tomo do valor O (Tabela 1 e Figuras 1 e 2).

Tabela 1. Resultados do ajuste aos modelos linear, exponencial e multiplicativo para
relação entre o comprimento furcal (cm) / raio total das escamas (u. m) dos jaraquis de
escama fina e escama para o total de peixes. n=número de observações; a=intercepto
da regressão; b=coeficiente de regressão; r=coeficiente de correlação; R^coeficiente
de determinação.

Espécie Modelo n a b r

Linear 680 0,135 2,470 0,98 0,96

Fina Exponencial 680 0,135 2,470 0,96 0,93

Multiplicativo 680 0,719 2,000 0,97 0,96

Linear 820 3,243 5,662 0,98 0,96

Grossa Exponencial 820 0,133 2,414 0,96 0,94

Multiplicativo 820 0,789 1,810 0,98 0,96
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Quando os modelos foram aplicados separadamente para cada subsístema

estudado, verificou-se similaridade com o resultado apresentado para o total de peixes.

Embora não tenham sido encontradas diferenças notáveis entre os coeficientes de

correlação (r) e determinação (R^) (Tabela 2), a análise dos resíduos mostrou

heterocedasticidade nos resuKados dos modelos multiplicativo e exponencial para

quase todos os casos. A única exceção foi para o modelo exponencial aplicado para os

dados do jaraqui de escama fina do subsistema Solimões-Amazonas (Figuras 3 a 10).

Portanto, a alta variânda explicada pelo modelo (R^), alta correlação (r) e

distribuição dos resíduos determinaram a escolha do modelo linear como o mais

adequado para estimar os comprimentos em idades passadas das duas espédes de

jaraquis.
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Tabela 2. Resultados do ajuste aos modelos linear, exponencíal e multíplicatívo para

relação entre o comprimento furcal e o raio total da escama dos jaraquis em cada um

dos subsistemas estudados. n=número de observações; a=intercepto da regressão;

b=coeficiente de regressão; r=coeficiente de correlação; R^coeficiente de

determinação.

Subsistema Modelo N a b r

/Espécie

Linear 160 3,260 7,150 0,98 0,96

Negro - Fina Exponencial 160 0,139 2,443 0,96 0,96

Multipíicativo 160 0,721 1,996 0,98 0,97

Linear 210 3,021 6,926 0,97 0,95

Negro - Grossa Exponencial 210 0,124 2,459 0,93 0,88

Multipíicativo 210 0,768 1,845 0,96 0,95

Linear 240 3,295 6,915 0,98 0,97

Purus - Fina Exponencial 240 0,143 2,418 0,96 0,93

Multipíicativo 240 0,719 1,997 0,98 0,98

Linear 360 3,000 7,010 0,95 0,93

Purus - Grossa Exponencial 360 0,122 2,468 0,90 0,86

Multipíicativo 360 0,764 1,850 0,94 0,89

Linear 150 3,376 6,562 0,98 0,96

Madeira - Fina Exponencial 150 0,150 2,387 0,96 0,93

Multipíicativo 150 0,723 1,994 0,98 0,97

Linear 130 2,960 7,218 0,96 0,94

Madeira - Exponencial 130 0,122 2,475 0,90 0,87

Grossa Multipíicativo 130 0.748 1,883 0,98 0,96

Linear 130 3,292 6,937 0,98 0,97

Solimões - Exponencial 130 0,183 2,225 0,96 0,95

Fina Multipíicativo 130 0,700 2,030 0,98 0,97

Linear 120 3,292 6,937 0,98 0,97

Solimões - Exponencial 120 0,183 2,225 0,96 0,95

Grossa Multipíicativo 120 0,700 2,030 0,98 0,97
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o modelo de retrocálculo - Fraser - Lee

Os comprimentos retrocalculados para as idades 0,5 a 3 para o jaraquí de

escama fina e de 0,5 a 3,5 para o jaraqui de escama grossa apresentam um aumento

progressivo nos valores médios com desvio padrão e coeficientes de variação baixos,

tanto para o total de dados, quanto para cada subsistema estudado (Tabelas 3 e 4 e

Figura 11). Para as duas espécies, foi observado que as médias de tamanhos

retrocalculados em cada idade foram maiores para os peixes do subsistema Negros e

menores para os peixes do subsistema Soiimões-Amazonas. Os subsistemas Purus e

Madeira apresentaram similaridades nas médias de tamanhos retrocalculados para

cada idade. Em todos os casos, os desvios e coeficientes de variação dos

comprimentos retrocalculados para cada idade foram baixos.

As variâncías das médias dos comprimentos retrocalculados em cada idade

resultaram homogêneas ao nível de 5% (Tat)eia 5 e 6). A ANOVA confirmou as

diferenças significativas entre os comprimentos retrocalculados em cada idade nos

subsistemas estudados.

Conforme demonstrado pelo teste LSD, os tamanhos médios retrocalculados do

jaraqui de escama fina para as idades 1, 1,5, 2 e 2,5 no subsistema Negro foram

significativamente diferente do subsistema Solimões - Amazonas (Figura 12). Não

foram detectadas diferenças significativas para as médias de tamanhos nas idades 0,5

e3.

Os tamanhos médios retrocalculados do Jaraquí de escama grossa para as

idades 0,5 e 1 foram significativamente diferentes nos subsistemas Negro e Solimões -

Amazonas (Figura 13). Para a idade 2 a média de tamanho dos peixes no subsistema

Negro é significativamente maior que a média de tamanho encontrada nos peixes dos
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subsistemas Purus, Madeira e Sollmões - Amazonas. O tamanho médio dos peixes do

Negro para a idade 2,5 e 3 difere signHJcativamente dos peixes do Purus. Em todos os

casos houve sobreposição dos intervalos de confiança LSD nos subsistemas Purus,

Madeira e Soümões - Amazonas.

Tabela 3. Resultados das estimativas dos comprimentos retrocalculados para cada
Idade do jaraqui de escama fina, utilizando a equação de Fraser-Lee para as
subamostras analisadas dos quatro subsistemas estudados. Média= Comprimento
médio retrocalculado; Dp=Desvio padrão; c.v.=coeficiente de variação (%); n=número

Subsistema

espécie Idades

0,5 1 1,5 2 2,5 3

N 160 126 104 75 35 20

Negro

Méd. 14,2 19,4 24,5 27,6 30 32

Dp. 10,5 10,2 12,9 13,5 14,3 16,5

c.v. 15,11 13,02 11,13 10,98 9,05 6,92

N 240 230 120 65 25 10

tn
3

Méd. 13,5 17,5 21,5 25 28 31

3
Q.

Dp. 9,5 11,2 11,9 14,3 13,1 17,3

c.v. 16,31 14,56 13,28 9,23 10,00 8,20

CO
k.

'Õ

N 150 98 72 50 30 10

Méd. 13,2 17,5 21,5 25 28 30,5

•o
(0

s
Dp. 11,9 8,9 14,5 16,7 12,1 14,2

c.v. 13,09 11,32 11,00 10,12 9,13 7,14

CO

N 130 110 90 65 20 15

0)
lO

E

"5

Méd. 12,5 16 19 22 26 29

Dp. 12,1 10,4 12,1 14,9 11,9 15,3

CO
c.v. 12,18 10,63 9,56 9,22 8,76 8,11

N 680 564 386 255 110 55

5
Méd. 13 18 22 25,5 28,5 31,2

o
h-

Dp. 11,8 9.9 13,5 15,7 13,2 17,0

c.v. 13,13 11,12 10,10 10,0 9,13 8,12

177



Tabela 4. Resultados das estimativas dos comprimentos retrocalculados para cada
idade do jaraqui de escama grossa, utilizando a equação de Fraser-Lee para as
subamostras analisadas dos quatro subsistemas estudados. Média= Comprimento
médio retrocalculado; Dp=Desvio padrão; c.v.=coeficiente de variação (%); n=número

Subsístema Idades

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

espécie

n 210 165 104 85 35 23 15

Negro

Méd. 16,5 22 27 31 34 36 37

Dp. 10,9 15,5 18,9 14,5 13,9 11,5 12,0

c.v. 13,21 11,21 10,14 9,89 8,75 7,85 6,56

n 360 290 270 150 75 55 35

a>
3

Méd. 15,5 20 24 28 31 34 36

3
Q.

Dp. 9,5 17,5 24,5 17,5 14,0 10,5 11,5

c.v. 16,13 15,23 14,20 11,12 10,15 9,29 7,13

2
*5

n 130 120 90 70 30 25 10

Méd. 15,0 21,0 25,0 28,5 31,5 34 36

•o
(0
s

Dp. 12,8 14,7 16,9 13,2 12,9 12,2 13,4

c.v. 15,23 13,45 10,65 13,43 12,43 9,18 5,18

tfí

n 120 110 85 65 40 20

o
to

E

o

Méd. 13,5 19 25 28 32 34,5

Dp 8,9 12,3 15,4 12,9 17,7 12,9

(0
c.v. 12,81 11,23 9,89 8,67 7,98 5,65

n 820 685 549 370 180 123 60

75
Méd. 15 21 25,5 29,5 31,5 33,5 35

O
1-

Dp. 10,74 17,56 23,37 15,69 14,78 12,44 12,50

c.v. 14,45 12,34 11,45 10,35 9,99 8,17 6,53
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Tabela 5. Resultados do teste de homocedasticidade e análise de varíâncla (ANOVA)

entre os comprimentos retrocalculados para as idades dos jaraquis escama fina dos

quatro subsistemas estudados.

j  Homocedasticidade ANOVA

1  Idade Significância X^[critico] Barttlet [obs] Significância l"[crítico] F [obs]

0,5 a=0,050 X'i3r 7.815 7,214 a=0,050 F[3. 680]= 2,61 5,31**

1 a=0,050

s
II

00

01

7,095 a=0,050 Fp. 5641= 2,61 5,21 **

1,5 a=0,050 XV 7.815 7,789 a=0,050 Fp. 3861= 2,63 4,99**

a=0,050 x'31= 7.815 6.923 a=0,050 Fp,255i= 2,65 11,12**

f  2,5 a=0,050 X'31= 7,815 7,803 a=0,050 F[3,iioi= 2,70 8,54**

CO

a=0,025

II

o
00

3,995 a=0,050 Fp. 551= 2.79 2,66

Diferenças significativas

Tabela 6. Resultados do teste de homocedasticidade e análise de variância (ANOVA)

entre os comprimentos retrocalculados para as idades dos jaraquis escama grossa dos

quatro subsistemas estudados.

Homocedasticidade ANOVA

Idade Significância X^ícríticol Barttlet [obs] Significância F[crftícol F [obs]

0,5 a=0,005 x'pr 7.815 7,654 a=0,050 Fp. 820]= 2,61 7,45 **

1 a=0,005 xSr 7,815 7,325 a=0,050 Fp,685]= 2,61 6,51**

1.5 a=0,005 xV 7.815 7,184 a=0,050 Fp, 5491= 2,61 2,28

2 a=0,005 x'pr 7.815 7,623 a=0,050 Fp, 3701= 2,63 3,99**

2.5 a=0,005 x'pr 7.815 6.973 a=0,050 Fp, 180]= 2,65 8,98**

3 a=0,025 X^pr 4,108 3,988 a=0,050 Fp, 123]= 2,66 4,67**

3,5 a=0,025 X^P1= 4,108 4,105 a=0,050 F[2,60i= 3.15 3,06

** Diferenças significativas
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Na comparação das distribuições de freqüência dos comprimentos

retrocalculados às idades em cada subsistema, foram observadas uma seqüência

homogênea e algumas sobreposições dos intervalos de classe entre os subsístemas

para as duas espécies (Figuras 14 e 15).

O valor modal da distribuição de freqüência dos comprimentos do jaraqui de

escama fina para todas as idades foi sempre menor no rio Solimões - Amazonas (13

cm) e maior no rio Negro (Figura 14). Nos rios Purus e Madeira os valores modaís

diferiram em apenas uma classe. A amplitude de classes de comprimentos da idade 0,5

do rio Solimões - Amazonas foi maior que nos outros rios. A partir da idade 1 a

amplitude do rio Solimões - Amazonas foi menor que nos outros rios.

Assim como observado para o jaraqui de escama fina, as distribuições de

freqüências de comprimentos retrocalculados para cada idade do jaraqui de escama

grossa nos subsístemas estudados resultaram unimodais e com distribuição normal

determinada pelos valores críticos do teste de Kolmogorov-Smimov sempre maiores

que os observados (Figura 15). Similar ao resultado encontrado para o jaraqui de

escama fina os valores modals maiores para as idades de 0,5 a 2 foram observadas no

rio Negro, e os menores no rio Solimões - Amazonas. A partir da idade 2, os valores

modaís foram similares em todos os rios.
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Figura 14. Distribuição de freqüência para o total de comprimentos retrocalculados para
cada idade do jaraqui de escama fina nos subsistemas estudados.
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Com 6 meses de idade os jaraquis escama fina medem cerca de 12 cm de

comprimento furcal e os jaraquis de escama grossa 15 cm. A partir dessa idade o

incremento no tamanho dos jaraquis diminui gradualmente com diferenças entre os

subsístemas. Os jaraquis de escama fina crescem cerca de 4 cm no Madeira, 4,5 cm

nos rios Negro e Solimões - Amazonas e aproximadamente 5 cm no rio Purus até

completarem 1 ano de vida. O crescimento entre as idades 1 e 1,5 foi de cerca de 3,5

cm e praticamente igual para todos os rios, com uma pequena diferença no rio Negro.

O padrão se repete no crescimento entre as idades 1,5 e 2 e 2 e 2,5, onde os peixes

cresceram cerca de 2, 5 e 2 cm respectivamente (Figura 16). Entre as idades 2,5 e 3 o

crescimento foi de cerca de 1,7 cm em todos os subsístemas.

Os jaraquis de escama grossa crescem aproximadamente 6 cm entre as idades

0,5 e 1. Entre as idades 1 e 1,5 o incremento no tamanho é de 4 a 4,5 cm e entre as

idades 1,5 e 2 cerca de 3 cm. O crescimento entre as idades 2,5 e 3 e 3 e 3, é por volta

de 2 a 2,5 cm. Entre as idades 0,1 e 1,5, o maior incremento em tamanho foi no rio

Solimões - Amazonas e a partir do segundo ano de vida, os peixes cresceram mais no

rio Negro (Figura 16).
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Figura 16. Médias dos Incrementos em tamanhos (cm) entre as idades dos jaraquis nos
subsistemas estudados.



Parâmetros de crescimento e idade de primeira maturação sexual

Tendo em conta as diferenças entre as médias de tamantios para cada idade

entre os rios estudados, os comprimentos retrocalculados de cada subsistema

hidrográfico foram considerados separadamente para a avaliação dos parâmetros de

crescimento dos jaraquis. Como a idade 3,5 do jaraqui escama grossa não foi

identificada no rio Solimões - Amazonas, foi excluída no ajuste do modelo.

A estimativa dos parâmetros de crescimento para os jaraquis através do método

de Máxima Semelhança Verdadeira (MSV) utilizou como parâmetro inicial o

comprimento máximo esperado (Loo) em cada subsistema:

Subsistema Loo/Jaraqui escama

fina

Loo/Jaraqui escama

grossa

Negro 36 cm 38 cm

Purus 35 cm 37 cm

Madeira 34 cm 36 cm

Solimões/Amazonas 34 cm 35 cm

Os valores do Loo foram maiores nos peixes dos subsistemas dos rios Negro e

Purus, enquanto que os valores da taxa de crescimento (k) foram maiores nos rios

Madeira e Solimões - Amazonas (Tabelas 7 e 8; Figuras 17, 18 e 19). Em todos os

casos o Loo e o k foram maiores para as fêmeas e os valores da idade teórica no

comprimento zero (to) foram maiores para os machos (Figuras 20 e 21).
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Tabela 7. Parâmetros de crescimento do modelo de von Bertallanfy do jaraqui de
escama fina nos subsistemas dos rios Negro, Purus, Madeira e Solimões - Amazonas

estimados pe0 método de Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis.

Parâmetro/ Fêmeas Machos Total

Subsistema

Negro

U 34. 33 [33,14; 35,12] 32,12 [30,71; 34,83] 34,08 [32,33; 35,42]

K 0,46 [0,44; 0,48] 0,45 [0,43; 0,47] 0,46 [0,42; 0,50]

To -0,63[-0,61;-0,65] -0,60 [-0,57;-0,63] - 0,62 [- 0,59; - 0,64]

Purus

U 33,91 [31,42; 36,45] 31,23 [28,73; 32,84] 33,78 [31,36; 36,42]

K 0,47 [0,43; 0,51] 0,46 [0,42; 0,49] 0,47 [0,43; 0,52]

To - 0,66[- 0,62; - 0,70] - 0,68 [- 0,66; - 0,70] - 0,67 [- 0,64; - 0,70]

Madeira

U 32, 54 [30,41; 34,12] 30,11 [28,17; 32,28] 32,54 [28,43; 34,64]

K 0,48 [0,46; 0,50] 0,46 [0,44; 0,48] 0,48 [0,46; 0,50)

To -0,73[-0,71;-0,75] -0,75 [-0,74;-0,79] -0,74 [-0,71;-0,79]

Solimões-Amazonas

U 32, 21 [30,42; 35,56] 31,52 [29,45; 34,56] 32,21 [30,34; 35,42]

K 0,49 [0,45; 0,53] 0,48 [0,46; 0,50] 0,49 [0,45; 0,53]

To -0,72[-0,70;-0,74] - 0,74 [- 0,72; - 0,76] - 0,75 [- 0,73; - 0,78]
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Tabela 8. Parâmetros de crescimento do modelo de von Bertallanfy do jaraqui de
escama grossa nos subsistemas dos rios Negro, Purus, Madeira e Solímões -
Amazonas para o total e por sexo com os correspondentes intervalos de confiança
(a=0.05) estimados pelo método de Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis.

Parâmetro/ Fêmeas Machos Total

Subsistema

Negro

U 37. 24135,22; 40.34] 35,45 [33.32; 37.24] 37,08 [35.34; 40.23]

K 0.49 [0.45; 0.53] 0.48 [0.46; 0.50] 0.49 [0.45; 0.53]

To -0.43[-0.41;-0.45] - 0.49 [- 0.47; - 0.51] -0,47 [-0,44;-0.50]

Purus

U 36.43 [33.23; 39.12] 32.10 [30.72; 34.81] 36.30 [32,43; 40,14]

K 0.51 [0.49; 0.53] 0.50 [0.48; 0.52] 0,51 [0,48; 0,53]

To - 0.39[- 0.37; - 0.41] -0.41 [-0.38;-0.44] -0,40 [-0,38;-0,42]

Madeira

U 34. 34 [33.24; 35.13] 31.21 [29.2; 33.5] 34,08 [32,3; 35,4]

K 0,52 [0,48; 0,54] 0.50 [0.48; 0,52] 0,52 [0,48; 0,54]

To -0,42 [-0,40;-0.44] -0,45 [-0,42;-0,48] -0,45 [-0,43;-0,47]

Soiimões-Amazonas

U 35.08 [33.10; 37.12] 33,9 [31,42; 35,34] 35,10 [32,20; 37,43]

K 0,53 [0,50; 0,56] 0,50 [0,46; 0,40] 0,52 [0,48; 0,56]

To -0,43[-0,41;-0,45] -0,47 [-0,43;-0,51] -0,45 [-0,41;-0,49]
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O teste do Coeficiente de Semelhança Verdadeira resultou em valores de qui-

quadrado observado sempre maiores que o valor crítico, tendo rejeitado a Ho, indicando

diferenças entre os parâmetros de crescimento dos quatro subsistemas estudados

quando estes foram considerados individualmente e para o ajuste total (Tabela 9).

Tabela 9. Comparação das curvas de crescimentos e dos parâmetros individuais

Ho gi X^críL X^obs.

U(N) = U(P) = U(M) = U(S) 3  7,81 8,11**

3  7,81 9,02**

3  7,81 8,05**

11 19,67 21,18**

K(N) = K(P) = K(M) = K(S)

to(N) = to(P) = to(M) = to(S)

Uo = Loo (Negro, Purus, Madeira e Solimões-

Amazonas)

K= K (Negro, Purus, Madeira e Solimões-

Amazonas)

to = to (Negro, Purus, Madeira e Solimões-

Amazonas)

Diferenças significativas

Idade de primeira maturidade sexual

Tanto para o jaraqui de escama fina quanto para o jaraqui de escama grossa, o

Purus se destaca como a subsístema em que a maturação sexual é iniciada entre 35 e

40 dias mais cedo, seguida dos subsistemas do Solimões - Amazonas, Negro e

Madeira respectivamente (Tabela 10).
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Tabela 10. Idade de 1® maturação sexual para cada subsístema hidrográfico do jaraqui

de escama fina e do jaraqui de escama fina.

Subsistema Idade de 1® maturação Idade de 1® maturação

sexual/Jaraquí escama fina sexual/Jaraqui escama grossa

Purus 2anos 1,9 ano

Solimões - Amazonas 2,1 anos 2 anos

Negro 2,1 anos 2,2 anos

Madeira 2,2 anos 2,3 anos

Nível de explotação por recruta para os jaraquis nos subsistemas hidrográficos

do Estado do Amazonas.

Longevidade, Mortalidade natural (M), por pesca (F) e total (Z).

A esperança de vida ou longevidade dos jaraquis de escama fina foi maior tanto

para o total quanto por sexo, para os peixes do subsistema Negro e menor para os

peixes do Solimões - Amazonas (Tabela 11). Os maiores valores da mortalidade natural

(M), por pesca (F) e total (Z) foram para os peixes dos rios Purus e Solimões -

Amazonas e os menores para os peixes do Negro e Madeira.

O jaraqui de escama grossa do subsistema Negro tem uma esperança de vida

maior que os jaraquis dos outros subsistemas (Tat>ela 12). De forma geral, os machos

vivem mais do que as fêmeas. As taxas de mortalidade natural (M), por pesca (F) e total

(Z) foram maiores para os peixes do Negro e Solimões- Amazonas .
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Tabela 11. Valores de longevidade A 0,95, Mortalidade Natural (M), Mortalidade por
pesca (F) e Mortalidade total (Z) por sexo e para o total de jaraquis escama fina nos

Valores/Subsis Fêmeas Machos Total

tema

Negro

A 0,95 7,14 7,25 7,13

M 0,41 0,41 0,41

F 2,3 2,1 2,3

Z 2.71 2,51 2,71

Purus

A 0,95 7,03 7,33 7,04

M 0,42 0,40 0,42

F 2,4 2.2 2.4

Z 2,82 2,60 2,82

Madeira

A 0,95 7,01 6,99 7.00

M 0,40 0,38 0,40

F 2,5 2,3 2,5

Z 2,9 2,68 2,90

Solimões - Amazonas

e

<

6,80 6,98 6,86

M 0,43 0,42 0,43

F 2,7 2,5 2.7

Z 3,13 2,92 3.13
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Tabela 12. Valores de longevidade A 0,95, Mortalidade Natural (M), Mortalidade por
pesca (F) e Mortalidade total (Z) por sexo e para o total de jaraqui escama grossa nos

Valores/Subsistema Fêmeas Machos Total

Negro

A 0,95 6,54 6,73 6,58

M 0,46 0,44 0,45

F 3.2 3,0 3.2

Z 3,66 3.44 3,65

Purus

A 0,95 6,15 6,40 6,16

M 0,48 0,46 0,48

F 3.1 2,9 3.1

Z 3,58 3,36 3,58

Madeira

A 0,95 6,20 6,25 6,20

M 0,45 0,44 0,45

F 2,9 2,8 2.9

Z 3,35 3,24 3,35

Solimões - Amazonas

A 0,95 6,08 6,46 6,21

M 0,48 0,46 0,48

F 3.2 3,1 3,3

Z 3,68 3,56 3,78
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Idade de recrutamento (Tr) e de primeira captura (Tc)

O jaraqui de escama fina dos rios Negro, Madeira e Solimões - Amazonas

começam a ser recrutados com 10 cm de comprimento furcal (Figura 22). No rio Purus

o recrutamento acontece com 12 cm de comprimento furcal. O comprimento de

recrutamento (Lr), dado pelo ponto intermediário da curva logística que indica uma

proporção de 50% de jaraquis recrutados foi de 16,07 cm de comprimento furcal. No rio

Purus foi observado o maior valor de Lr com 18,87 cm. Nos rios Madeira e Solimões-

Amazonas o valor de Lr foi similar (Lr=17,05 cm e 17,12 cm, respectivamente). Dessa

forma, a idade de recrutamento dos jaraquis escama fina nos subsístemas está assim

distribuída: Negro=0,9 ano, Purus= 0,11 ano. Madeira e Solimões-Amazonas= 0,10

ano. Nos rios Negro, Madeira e Solimões - Amazonas os jaraquis escama grossa

também começam a ser recmtados à pesca com 10 cm de comprimento furcal (Figura

23). O recrutamento com 13 cm de comprimento furcal é mais tardio no rio Purus que

também apresentou o maior valor de Lr (20,17) (Figura 23). O Lr nos rios Negro, Purus

e Madeira foram similares (cerca de 18 cm). A idade de recrutamento dos jaraquis de

escama grossa nos subsistemas foi de 1,0 ano nos rios Negro, Madeira e Solimões-

Amazonas e de 1,6 ano no Purus.

A estimativa da idade de primeira captura (Tc) utilizando o comprimento de

primeira captura (Lc) resultou no seguinte quadro para as duas espécies:

Subsistema Jaraqui escama fina Jaraqui escama grossa

Lc (cm) Tc (anos) Lc (cm) Tc (ano)

Negro 19 1.0 22 1.8

Purus 22 1,6 24 2

Madeira 20 1.0 22 1.8

Solimões-Amazonas 20 1.0 22 1.8
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Negro Purus
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Figura 22. Comprimento médio de recrutamento (Lr) para os jaraquis escama fina dos
subsistemas hidrográficos estudados.
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Nb9d Purus

Lr=18LlOcnn

Cf(oi|

^ ae Lf=20,17cm

^ as

■« a4

o a2

c>m^io<or>»ooo>OT-ciif<>^u><0N.aa»OT-riico«u>
T—^<^T~^T-T-T-ciJC>ic>JC>it^c>(r>ioio)c«icocococ9cjíO

Cr{cn4

Madura Sotbnões/kmazonas

Lr=16L01cm

T—I—I—r

o^r««««rio«>»»eoo»o^pi«oo»tt»«)r-eoo»03-2i£23W▼-■r-T-T-^T-T-r-^^OIWOlíNOIMCíCMOIOICOOrXOrtíO

a(cnri)

c ae 18.02 cm

■« a4

o^cMra^ie(or^coAevnif9«iocot«.esa)0'«-oir>«M>
■«"•«"'«-'T-T-vT-T-T-^t-eMwwwwoicHdciiwocooowco

aicttil

Figura 23. Comprimento médio de recrutamento (Lr) para os jaraquis escama grossa
dos subsistemas hidrográficos estudados.

202



Quando são comparadas as variações dos parâmetros populacionais dos jaraquis

em cada subsistema hidrográfico estudado, percebe-se que para as duas espécies os

valores de mortalidade por pesca (F) e total (Z) foram maiores no subsistema

hidrográfico Solimões-Amazonas (Figura 24). Os valores de longevidade indicam que

os jaraquis vivem mais no subsistema Negro e menos no Solimões-Amazonas,

enquanto o tamanho de primeira captura é sempre maior no rio Purus. Para o jaraqui de

escama fina a idade de primeira maturação (I50) e a mortalidade natural (M) não

variaram nos subsistemas estudados. Resultado similar foi observado para o jaraqui

escama grossa, porém peixes mais velhos são recrutados à pesca nos rios Madeira e

Negro.
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Figura 24. Variação dos parâmetros populacionais em cada um dos subsistemas
estudados para as duas espécies de jaraquis: Mortalidade Natural (M), Mortalidade por
pesca (F) e Mortalidade total (Z), longevidade (A 0,95). idade de primeira maturação (I50)
e Idade de primeira captura (Tc).
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Rendimento por recruta

Para efeitos comparativos, em todos os subsistemas foi avaliado o rendimento por

recrutas das duas espécies testando dois valores de mortalidade natural: o determinado

para o total de peixes em cada subsistema e um valor de mortalidade natural mais

baixo (M=0,25) testado previamente por Batista (1999) com dados dos jaraquis nos

anos de 1995 e 1996.

Conforme sintetizado na tabela 13, os resultados para todos os subsistemas

indicam que os valores do rendimento máximo por recruta aumentam quando é

assumido um valor mais baixo de mortalidade natural (M) (Figuras 25 e 26). O F ótimo

foi sempre menor que o estimado para os atuais níveis de explotação dos jaraquis.

Mantendo as condições atuais de expbraçâo e considerando os valores atuais da

mortalidade natural, seria necessário aumentar o comprimento de primeira captura (Lc)

das duas espécies de jaraquis em todos os subsistemas para atingir o Rendimento

Máximo Sustentável (RMS) (Tabela 14).
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Tabela 13. Variação dos valores do rendimento máximo sustentável e do F ótimo para
os jaraquis nos subsistemas Negro, Purus, Madeira e Solimões - Amazonas,
considerando dois valores de mortalidade natural (M).

Subsístema

M RMS/R (g) F ótimo F atual

Negro

Jaraqui escama
fina

0,41

0,25

47,84

69,99

i

1

1  Oo1 0)
t

1

i

1

2.7

Jaraqui escama
grossa

0,45

0,25

46,40

82,44

1.0

1.2

3.2

Purus

Jaraqui escama
fina

0,42

0,25

56,58

83,96

1.6

1.4

2.4

Jaraqui escama
grossa

0,48

0,25

106,16

130,40

2.0

2.5

3.1

Madeira

Jaraqui escama
fina

0,45

0,25

46,85

73,37

1.1

0.7

2.5

Jaraqui escama
grossa

0,48

0,25

51,02

83,10

2.4

2.6

2.9

Solimões-

Amazonas

Jaraqui escama
fina

0,49

0,25

50,37

81,97

0.8

1.1

3,13

Jaraqui escama
grossa

0,48

0,25

107,42

129,73

2.1

2.7

3.3
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Tabela 14. Variação dos valores do rendimento máximo sustentável e do F ótimo para
os jaraquis nos subsistemas estudados, considerando três valores de Lc.

Subsistema Espécies Lc RMS/R (g) F ótimo F atual

Jaraqui 16,07 35,4 1.3 2.7

Escama fina
25,00 33,5 1.5

o
hm

RI

35,00 30,5 1,5

a>

z
Jaraqui 18,10 53,2 2,3 3.2

escama grossa
25,00 50,3 2.1

35,00 52,4 2.6

Jaraqui 18,87 94,7 2,5 2.4

Escama fina
25,00 87,4 2.4

CO
3

30,00 65,5 2,7

3
Q. Jaraqui 18,01 115,4 2.7 3.1

Escama. grossa
25,00 98,5 2.9

35,00 87,9 2,8

Jaraqui 17,05 38,6 1.9 2.5

Escama. fina
25,00 35,8 2,5

'S
30,00 33,5 2,5

73
(0 Jaraqui 18,01 87,6 2,3 2.9
s Escama. grossa

25,00 83,4 2,2

35,00 77,5 2,5

CO
Jaraqui 17,12 36,4 1.8 2.7

ca Escama fina
25,00 34,8 1.6c

o
Kl

(0

1
30,00 31,9

00

s Jaraqui 18,02 95,3 2.1 3.3
tO

E
escama grossa

25,00 89,6 2,3

o
0) 35,00 78,5 1.7
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Figura 25. Curvas de rendimento por recruta (Y/R) para os jaraquís escama fina
pescados nos subsistemas hidrográficos estudados em relação à mortalidade por pesca
(F) para dois níveis de mortalidade natural (M).
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Figura 26. Curvas de rendimento por recruta (Y/R) para os jaraquís escama grossa
pescados nos subsistemas tiidrográficos estudados em relação à mortalidade por pesca
(F) para dois níveis de mortalidade natural (M).
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DISCUSSÃO

Sparre & Venema (1997) consideram que o crescimento além de diferir de espécie

para espécie, pode variar de estoque para estoque, ou seja, uma mesma espécie pode

apresentar diferentes valores dos parâmetros de crescimento em diferentes áreas de

sua distribuição. Os autores destacam que coortes sucessivas podem crescer de forma

diferente dependendo das condições ambientais. Nesse sentido, este estudo verificou

variações nos parâmetros populacionais e estado atual da pescaria de jaraquis nos

quatro principais subsistemas da Amazônia Central.

Parâmetros populacionais dos jaraquis nos principais subsistemas da

Amazônia

Os parâmetros de crescimento são essenciais na aplicação de alguns modelos de

avaliação de estoques. O crescimento individual de uma espécie pode ser considerado

como um aspecto quantitativo do desenvolvimento, ou como uma mudança no tamanho

através do tempo (Nikoiskii, 1969; Weatherley, 1972). O propósito destes modelos é

permitir a descrição generalizada do crescimento individual, livre das pequenas

variações presentes nos dados originais e comparar o crescimento entre populações ou

espécies (Cushing, 1981; King, 1995).

Entre os modelos matemáticos que descrevem o crescimento em peixes, o de von

Bertallanfy demonstra de forma adequada o processo biológico do crescimento (Csirke,

1980). Isto se deve ao seu embasamento biológico e por ser o modelo que melhor tem

demonstrado ajustar-se ao crescimento observado pela maioria das espécies de peixes

(Gulland, 1983). Uma outra vantagem é a facilidade com que pode ser Incorporada aos

modelos de manejo de estoque, fazendo com que vários autores utilizem este modelo
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nos estudos de dinâmica populacional de peixes amazônicos e de outras regiões

(Fabré & Saint-Paul, 1998).

Partindo dessas considerações, o modelo de crescimento de von Bertaílanty

aplicado as duas espécies de jaraquis foi apropriado para determinar as diferenças

encontradas nos parâmetros populacionais entre os subsistemas estudados. O primeiro

indício de que cada subsistema deveria ser tratado separadamente surgiu na análise do

retrocalculo que determinou diferenças significativas nos tamanhos médios

retrocatculados para cada marca de crescimento. Estas diferenças podem ser

atribuídas à possível presença de populações diferentes de jaraquis nos subsistemas

estudados, visto que entre os parâmetros que podem ser utilizados para diferenciar

populações de peixes, os comprimentos retrocalculados a cada marca de crescimento

possuem um alto poder discriminatório (Hansen et al., 1984). Nesse sentido, é válido

lembrar que estudos anteriores já haviam determinados uma relação entre o ritmo de

crescimento sazonal, a dinâmica do comportamento migratório e reprodutivo de

Semaprochilodus taeniurus e S. insignis, com o ciclo hidrológico (Fabré & Saint-Paul,

1997; Vieira, 1999, Vieira et at., 2003) o qual apresenta diferenças sazonais, com o

nível máximo e mínimo da água diferindo anual e regionalmente entre os subsistemas

(Ayres, 1995).

O ajuste do conjunto de dados dos comprimentos retrocalculados ao modelo de

von Bertallanfy, representou uma taxa de crescimento (k) relativamente alta para as

duas espécies, com diferenças entre sexos e entre subsistemas. A alta taxa de

crescimento registrada para os jaraquis neste estudo, se aproxima das outras

estimativas para os jaraquis em estudos anteriores (Gianete & Braga, 2003; Fabré &

Saint-Paul, 1997; Vieira, 1999; Braga, 1983).
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A maioria das espécies possuí um crescimento rápido nas suas primeiras etapas

de vida, sendo interpretado como um processo adaptativo que em alguns casos, estaria

mais direcionado para evitar a predaçâo e em outros para atingir um tamanho mínimo

que permita enfrentar um processo migratório (Nikoiski, 1969; Welcome, 1992; Lowe-

McConnel, 1999). No caso dos jaraquis, estas duas premissas ajudam a explicar o

rápido crescimento principalmente durante o primeiro ano de vida, período em os

peixes passam a maior parte do tempo nas áreas de várzeas onde encontram

condições ideais para crescerem rapidamente (Vieira, 1999 Fabré &. Saint-Paul, 1997;

Ribeiro, 1983; Bayley, 1987). A diferença na taxa de crescimento encontrada entre os

subsistemas poderia estar reladonada à condição particular de cada ambiente, visto

que Solimões-Amazonas e Purus apresentam áreas de várzeas maiores que o Madeira

(Síppel et a/.,1992). Porém quando relacionamos as áreas de várzeas dos subsistemas

hidrográficos com os valores da taxa de crescimento no quadro abaixo, verificamos que

a velocidade de crescimento dos subsistemas hidrográficos Solimões-Amazonas e

Madeira é semelhante para o Jaraqui escama grossa e bem próxima para o jaraqui

escama fina.

Subsistema

Área inundável k Jaraqui escama

(km^) fina k jaraqui escama grossa

Solimões-Amazonas

Purus

Madeira

Negro

92.400

21.833

8,159

0,49

0,47

0,48

0,46

0,52

0,51

0,52

0,49

Sippel ef a/.,1992
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Além das áreas de várzeas, a disponibilidade de alimento, condições ambientais,

temperatura e adensamento populacional são alguns dos fatores que podem estar

influenciando nas diferenças entre as taxas de crescimento dos jaraquis. Lowe-

McConnelI (1999) discute que as taxas de crescimento de peixes tropicais se alteram

durante o ciclo de vida. Apesar de freqüentemente decrescerem com o aumento da

idade e após a maturação elas também podem variar com a mudança na dieta, como

Hopson (1982) constatou para Lates spp no lago Chade, um lago fluvial na África.

Mudanças nas taxas de crescimento com a disponibilidade de presas foram analisadas

em peixes de clima temperado por Kipling (1984). As taxas de crescimento também

variam sazonalmente. No Niger médio, Daget (1952) constatou que pequenos

caracídeos de várias espécies de Atestes se alimentam nas planícies de inundação

durante a enchente e saem para o rio na vazante, crescendo em comprimento. Estes

peixes acumulam depósitos de gordura na enchente, subsistem de suas reservas de

gorduras e perdem peso e conteúdo em gorduras na estação de seca apresentaruio um

padrão sazonal do ciclo de vida semelhante ao dos jaraquis.

As taxas de crescimento dos jaraquis também podem estar variando com o

habitat. A maior quantidade de lagos nos sut)sistemas Solimões-Amazonas e Madeira

que proporcionam maior disponibilidade de alimento pode explicar o crescimento mais

rápido nestes rios. Dados comparáveis sobre crescimento de Atestes baremose no rio

Bandama, na Costa do Marfim (Paugy, 1978), no lago Chade (Durand, 1978) e no lago

Turkana (Hopson, 1982) mostraram que o crescimento é mais rápido e atinge maiores

valores nos lagos do que nos rios, apoiando a hipótese de que lagos podem oferecer

melhores áreas de alimentação do que os rios.

No caso do parâmetro Loo, além das diferenças entre subsistemas observou-se

que os machos apresentam um valor menor que os encontrados para as fêmeas.
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Beverton & Holt (1957), determinaram que o Loo é afetado por fatores exógenos

(suprimento alimentar e densidade populacional), enquanto o k é influenciado por

fatores endógenos (genética e fisiologia). Por outro lado, Pauly (1980) afirma que tanto

o Loo como o k, são parâmetros altamente afetados por amostragens parciais ou pelo

crescimento sexual diferencial, pelas oscilações sazonais do crescimento

(especialmente em espécies de vida curta) além de outros fatores. Nossos resultados

evidenciam dependências entre todos os parâmetros populacionais envolvidos com o

crescimento dos peixes. Entretanto, essas dependências são distintas entre os

subsistemas.

Wootton (1990) comenta que em peixes, o crescimento é muito flexível, pois a

mesma espécie pode mostrar padrões diferentes de crescimento em ambientes

distintos, como alcançar a maturidade sexual em diferentes tamanhos ou diferentes

idades. Além disso, se as condições ambientais vivenciadas por uma população

mudam, podem ocorrer ajustes nos padrões de mortalidade, crescimento e

fecundidade.

As evidências discutidas neste estudo sobre a existência de populações distintas

dos jaraquis em cada subsistema podem ser resumidas nos seguintes aspectos: {1)

amostragens de dados das mesmas parcelas da população no mesmo período de

tempo que proporcionaram condições homogêneas para o desenvolvimento dos grupos

de jaraquis em cada subsistema (2) diferenças nas distribuições etárias das especies

nos subsistemas (vide capítulo I); (3) diferenças nos resultados comparativos dos

tamanhos médios retrocalculados a cada marca de crescimento; (3) diferenças nos

resultados comparativos dos parâmetros populacionais. Nesse contexto, podemos

supor que as diferenças nos parâmetros populacionais aqui evidenciadas constituem
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um indicativo que os jaraquis apresentam diferentes padrões de sobrevivência em

ambientes diferentes.

Weatherley (1972) recomenda cuidado na interpretação destas diferenças, pois

geralmente existem evidências indiretas de que populações com diferentes taxas de

crescimento constituem pool gênicos separados. Entretanto, para um melhor

entendimento destas questões é necessária a compreensão da dinâmica de fatores

como densidade populacional, alimentação, composição etária, entre outros aspectos,

pois a flexibilidade do crescimento em peixes é uma resposta adaptativa, fenotípica a

mudanças ambientais. Desse modo espécies com diferentes estratégias de história de

vida podem não ser reguladas pelos mesmos mecanismos gerais (Frank & Leggett,

1994). No caso dos jaraquis, embora estas espécies apresentem o mesmo

comportamento nos subsistemas estudados, as diferenças encontradas nos parâmetros

populacionais constituem um indicativo de que as estratégias de vida destes peixes nos

subsistemas hidrográficos da Amazônia dependem de condições particulares.

Rendimento por recruta e estado atual da pesca dos jaraquis

O conhecimento dos coeficientes de mortalidade de um estoque pesqueiro é de

fundamental importância para uma correta avaliação da sua dinâmica. Para as duas

espécies de jaraquis, os coeficientes de mortalidade natural (M) nos subsistemas

estudados foram altos e próximos aos observados por Batista (1999) nos anos de 1995

e 1996 para as duas espécies de jaraquis e para outros Prochilondontidae da bacia

(Batista, 1999, Vieira, 1999; Oliveira, 1997; Isaac & Ruffino, 1995; VaWerrama-Barco et

aí., 1993). Comparando os coeficientes de mortalidade por pesca (F) e total (Z), as
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estimativas deste estudo em todos os subsistemas foram maiores que as determinadas

por Batista (1999).

O modelo de Beverton & Holt (1957) descreve o estado do estoque e o rendimento

esperado, quando um dado padrão de pesca vem operando por um longo tempo, ou

seja, sobre condições de estado de equilíbrio. No contexto deste modelo, os recmtas

são peixes jovens cujo crescimento é adequadamente descrito pelo modelo de von

Bertallaniy, com mortalidade natural similar a dos adultos que ocorrem na área de

pescaria. Ainda na idade de recrutamento (Tr) todos os membros da coorte são

recrutados para a área de pesca e a partir da idade de primeira captura (Tc) são

expostos à mortalidade por pesca (F) que é suposta permanecer constante pelo resto

da vida da coorte. O resultado do rendimento por recruta para ambas as espécies de

jaraquis indica sobrepesca de crescimento, determinado pelo coeficiente de mortalidade

por pesca (F) ótima para atingir o máximo rendimento por recruta (F^ax) rrrenor que o F

atual. Estes resultados concordam com os observados por Batista (1999) que considera

sobrepesca muito mais grave sobre o jaraqui de escama grossa.

Quando a mortalidade natural (M) foi assumida como constante, a variação

tamanho-específico e a acuráda da estimativa deste parâmetro podem ter influenciado

nos resultados obtidos. Nas simulações realizadas para as duas espécies, as

mudanças na estimativa do valor de entrada de M provocaram diferenças significativas

no rendimento para cada subsistema, dependendo do estado atual da pesca. Baseado

nestas considerações, a recomendação do aumento dos tamanhos de primeira captura

das espécies de jaraquis proposta por Batista (1999) é valWa, porém, deve-se

considerar a situação de cada subsistema, visto que pelos resultados apresentados, a

população de jaraquis do Purus e do Negro encontrarrr-se em melhores condições que

as populações dos outros subsistemas.
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Esta diferença pode estar relacionada com a disponibilidade de jaraquís em cada

subsistema. Cushing (1981), define os conceitos de acessibilidade e vulnerabilidade

associados ao conceito de recrutamento pesqueiro. Ambos têm a ver com a

disponibilidade de uma população de peixes para a pesca. O tenmo disponibilidade foi

criado por Marr, em 1951, e se refere à fração da população que vive em áreas onde é

susceptível à pesca (pesqueiros). Acessibilidade está relacionada com a

disponibilidade em relação à distribuição geográfica da população seja vertical ou

horizontal. O recurso está acessível para a frota pesqueira ou pescador.

Vulnerabilidade é a disponibilidade em relação ao aparelho de pesca utilizado para

explorar o recurso e está relacionada com a eficiência e seletividade do aparelho.

Nesse contexto, a forte pressão pesqueira sobre as duas espécies de jaraquis

principalmente no subsistema Solimões e Madeira pode estar associada à

acessibilidade do recurso. Esta pode estar sendo dificultada por fatores como distância

e aumento dos gastos por pescaria no subsistema Purus. Além disso, como Já discutido

anteriormente, a dinâmica do ambiente pode estar contribuindo para estas diferenças,

visto que o Purus, possui particularidades diferenciadas com extensas áreas de várzeas

e ocorrência em alguns casos, de lagos interiores inacessíveis aos pescadores

profissionais, enquanto que o Negro destaca-se como o mabr rio de água preta da

Amazônia, com grandes extensões de florestas inundadas ou igapós. O acréscimo no

esforço de pesca de alguma maneira implica em aumento dos gastos por pescaria,

interferindo na relação custo-benefício.

Por definição, uma população é regulada se persistir por muitas gerações com

flutuações acima de zero e elevadas probabilidades de manter seus estoques. A

regulação então requer um feed-back dependente de densidade negativa tendo a

população à tendência para aumentar quando esta é pequena e a diminuir quando é
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grande. Em último caso, a extinção ocorre devido aos mecanismos de regulamentação

se tomarem mais fracos que os vários eventos descontínuos e as variações

estocásticas (Hixon et, af, 2002).

Segundo Shepherd (1990), lucratividade, produtividade e sustentabilidade

requerem restrição no esforço de pesca. Por outro lado, Bayley & Petrere (1989) e

Welcomme (1999) sugerem que a correta interpretação das estratégias do ciclo de vida

das espécies de peixes que estão sofrendo alguma pressão pesqueira é básica para

viabilizar propostas de aproveitamento racionai e manejo desses recursos. Os rios

tropicais e seus habitats ricos em comidas associados são mosaicos de habitats

dinâmicos em relação aos quais os peixes são desafiados de uma maneira adaptativa.

O sucesso do manejo dos mais importantes estoques de peixes dos rios tropicais

requer modelos conceituais de como os movimentos dos peixes influenciam a estrutura

e a dinâmica das redes de alimento (Winemiller & Jepsen, 1998). As correlações entre

as estratégias de vida e os fatores ambientais associados com a seleção, que permitem

prever uma resposta das espécies à pressão de pesca, são discutidos por Adams

(1980), Winemiller & Taphom (1989), Winemiller (1992), Winemiller (1995) e Welcomme

(1999). Espécies r-estrategistas como os jaraquis atingem a biomassa máxima

relativamente cedo, o que explica a curva de rendimento assintótica para tamanhos de

primeira captura relativamente baixos em todos os subsistemas.

A pesca excessiva sobre um estoque, sem restrições quanto ao tamanho mínimo

dos peixes ou à época de reprodução pode reduzi-k) e fazer com que leve anos para

atingir um número ou uma biomassa mínima, que permita nova exploração. Quanto

mais intensa for a retirada dos peixes, mais longa será a recuperação do estoque .

Essa pesca excessiva é chamada de sobrepesca (Latíní, 2002). A síntese de todos os

resultados apresentados neste estudo evidencia sobrepesca de crescimento, a qual
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está associada à captura de jaraquis no período de dispersão, onde os peixes estão

com acúmulo de gordura sendo conhecido regionalmente como "peixe gordo".

Entretanto, embora não tenha sido analisado sobrepesca de recrutamento para os

jaraquis, a sua tática reprodutiva sazonal como r-estrategista (Vieira, 1999)

aparentemente consegue manter o estoque parental grande o suficiente nos

subsistemas compensando a variação interanual.

Como medida de manejo efetivo seria mais simples sugerir restrições no tamanho

recrutamento dos jaraquis pescados no período de dispersão. Entretanto, embora essa

proposta seja válida e coerente com os resultados apresentados, esbarra em dois fatos:

1. A população de Manaus prefere os jaraquis gordos para o consumo confomne

indicado pelo estudo sobre a economia da pesca realizado por Parente (1995). 2. A

portaria 1534/89 do IBAMA sobre a pesca dos jaraquis já restringe o comprimento de

captura em 20 cm. Porém, não está sendo cumprida em nenhuma calha. Nesse

sentido, é prioritário verificar os pontos falhos para que a portaria seja cumprida

principalmente no período de dispersão e considerar as áreas prioritárias para o manejo

dos jaraquis. Nossos resultados indicam que são necessárias medidas urgentes de

conservação de ambientes como lagos de várzea, igapós e os ambientes mistos

identificados neste trabalho como locais de confluêndas entre lagos e rios, onde os

pescadores aguardam os peixes que estão deixando os lagos.

As considerações apresentadas neste capítulo somadas às variações interanuais

no ciclo hidrológico dos subsistemas hidrográficos da Amazônia, determinantes nas

flutuações da abundância dos jaraquis discutidas nos capítulos anteriores, devem ser

discutidas de acordo com os objetivos que se estal>eleçam para o manejo da pesca

destas espécies. Os cenários encontrados nos subsistemas para os jaraquis são
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preocupantes, já que trazem à tona problemas que necessitam de uma solução

emergencial.

A sobrepesca de crescimento para ambas as espécies é grave principalmente

para o jaraqui de escama fina do subsistema Negro. Diante do quadro apresentado, os

subsistemas estudados devem ser tratados como diferentes unidades de manejo, visto

que, embora tenham sido observadas algumas afinidades, as diferenças nos

parâmetros e na situação da pesca em cada subsistema não permitem que sejam

efetuadas medidas de ordenamento gerais para as duas espécies. Nesse sentido, as

propostas de manejo devem considerar a situação atual de cada subsistema e suas

características devendo-se entender que as sugestões aqui apresentadas devem ser

agregadas a outras já discutidas para forniar conjuntos de opções de táticas de manejo.
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Uma proposta de manejo para os Jaraquis da Amazônia
O grande desafio de um estudo da estrutura populacional de uma espécie é

saber se o sistema de manejo tradicionalmente utilizado atende à necessidade mais

imediata dos usuários, visando a real proteção do recurso e atendendo ao critério de

sustentabilidade. O principio norteador deve ser baseado nas alterações decorrentes

das crescentes necessidades sócio-econômicas do homem, nos níveis de exploração

pesqueira que estão diretamente correlacionados com a densidade populacional e com

a presença do mercado consumidor, mantendo seu uso de maneira sustentável por

parte das populações tradicionais da região (Barros, 2000). Podemos sintetizar os

resultados mais relevantes do presente estudo nas seguintes considerações:

- Aumento dos pesqueiros - Principalmente no canal principal do rio Purus e em

ambientes de lagos do rio Solimões-Amazonas.

- Diminuição do tamanho médio de captura para cada subsístema, exceto no rio Negro.

- Variações encontradas na estrutura populacionairdiminuição ao longo do tempo do

tamanho de primeira maturidade sexual,

diferenças entre subsistema na relação peso x comprimento, na

distribuição etária e no crescimento.- Variações encontradas nos

parâmetros populacionais.

- Sobrepesca de crescimento

Essas considerações aliadas às particularidades dos subsistemas hidrográficos

da Amazônia permitem sugerir ações que promovam o uso sustentável do recurso.

Nesse sentido, entendemos que um sistema de rodízio com a paralização da pesca de

jaraquis, durante dois anos (tempo que o jaraqui necessita para amadurecer

sexualmente) no período de migração de dispersão (maior captura de juvenis), por

subsistema, é adequado para minimizar os problemas detectados. O rodízio poderia ter
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inicio no subsistema Solimões-Amazonas e Negro, visto que a dinâmica deste último

subsistema depende do primeiro. Após dois anos, a paralização seria no Purus e em

seguida no Madeira. O rodízio se repetiria no subsistema Solimões-Amazonas depois •

de seis anos. O esquema abaixo sintetiza a proposta:

Subsistema Solimões- Amazonas

Paralização da pesca por 2
anos

•  Migração de dispersão
(maior captura de juvenis)
• Durante a vazante (Maio -
Agosto)

Subsistema - Purus

Paralização da
pesca por 2 anos,
após o subsistema
Solimões
Amazonas.

Migração de
dispersão (maior
captura de
juvenis).
. Durante a vazante
(Abril - Junho).

Subsistema - Madeira

Paralização da pesca por 2
anos, após o subsistema
Purus.

•  Migração de dispersão
(maior captura de juvenis)
• Durante a vazante (Maio -
Julho)

A medida aqui apresentada necessariamente considera o efeito biológico - que

possibilita a espécie manter seu estoque, e os efeitos social e econômico - que obriga

os pescadores a diredonar seus esforços no período proposto para uma espéde que

represente um retomo financeiro similar. Entretanto, reafirmos a necessidade de

discussões sobre a conveniência de sua implementação já que as diversas formas de

uso praticadas pelos usuários diretos e indiretos necessitam de subsídios como as

informações aqui apresentadas para implementar estratégias para conservar e/ou

preservar os recursos pesqueiros.
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