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SINOPSE

Este trabalho teve como objetivos, i) determinar em que época, sub-área,

microhabitat e período do dia ocorre a desova de peixes; ii) verificar em que estrato da

coluna d'água e horário ocorre maior transporte do ictioplâncton; iii) avaliar a influência

da velocidade da enchente na abundância sazonal do ictioplâncton; e iv) verificar se

existe relação dos fatores ambientais velocidade de corrente, temperatura, oxigênio

dissolvido, pH, e condutividade elétrica da água, com a abundância e distribuição de

ovos e larvas de peixes nos microhabitats praias, barrancos, canais e paranás da Estação

Ecológica de Anavilhanas, rio Negro, Amazonas, Brasil.
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RESUMO

Analisou-se a abundância, transporte e distribuição do ictiopiâncton na área da

ESEC Anavilhanas. rio Negro, Amazonas, e suas relações com o nivel tluviométrico,

velocidade da corrente, temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica,

verificando-se os microhabitats preferenciais para desova, dispersão e criação de peixes.

As coletas foram realizadas na vazante/2001 e enchente/2002 ao longo de 100 km, em

cinco sub-áreas, nas praias, barrancos, canais e paranás, constituindo 20 estações,
amostradas à noite e de dia, na superfície e no fundo. A distribuição sazonal foi

analisada mensalmente (dezembro/1999 a novembro/2001). Foram capturados 1.414

ovos (9,57%) e 13.387 larvas (91,43%). Foram identificadas 15 famílias; sete
(Characiformes), cinco (Siluriformes), duas (Perciformes) e uma (Clupeiformes), sendo

as dominantes Engraulididae (53,55%), Hypophthalmidae (24,91%), Auchenipteridae
(7,93%) e Sciaenidae (5,27%). O modelo estatístico (ANOVA) hierárquico 3 fatores
(microhabitat, profundidade e período) revelou maiores abundáncias de Sciaenidae nos
barrancos e menores nos canais para Engraulididae. As maiores capturas foram obtidas
em temperaturas menores, no fundo de dia e na superfície à noite, sugerindo um
comportamento larval ativo de migração vertical. O ictiopiâncton ocorreu em todas sub
áreas e microhabitats, e em todos meses do ano, com maiores abundáncias na enchente.
A velocidade de subida do rio, foi correlacionada com a abundância de Hypophthalmus
spp. A presença das quatro fases ontogênicas nas sub-áreas para Hypophthalmus spp. e
Plagioscion spp., e três para Engraulididae {Anchovia surinamensis, Lycetigiaulis cf
hatesi), indicam que a ESEC Anavilhanas, é uma importante área de reprodução e
desenvolvimento inicial para essas espécies de peixes do rio Negro.
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ABSTRACT

The abundance, transportation and distribution of the ichthyoplankton in the

ESEC Anavilhanas. Rio Negro, Amazonas, and its relationships with the river levei,

flow velocity, temperature, dissolved oxygen. pH, electrical conductivity, and the

preferential microhabitats for spawning, dispersion and growth were analyzed. The
catches were made in the lowering water seasony2001 and in the rising water season

/2002, in five sub-areas in the beaches, ravines, river channels and lake channels. This

20 stations was sampled at night and daytime in the surface and in the bottom. The
seasonal distribution was analyzed monthly from December/1999 to November/2001.
1.414 eggs (9,57%) and 13.387 larvae (91,43%) were captured. Seven families of
Characiforms were identified, five (Siluriforms), two (Perciforms) and one

(Clupeiforms). Engraulidids (53,55%), Hypophthalmids (24,91%), Auchenipterids
(7,93%) and Sciaenids (5,27%) were dominants in terms of abundance larval. The
statistical model (three factors hierarchical ANOVA) including microhabitat, depth and
period, revealed largest abundances of Sciaenids in the ravines and low abundances in
the river channels for Engraulidids. The largest catches were obtained in lower water
temperatures, in the bottom in the daytime and in the surface at night, suggesting an
active vertical migration by the larvae. The ichthyoplankton occurred in ali sub-areas
and microhabitats, and in ali months of the year, with larger abundances in the tlooding
period. The rising water velocity showed correlation with larval abundance of
Hypophthalmus spp. The presence of the four ontogenetic stages of Hypophthalmus spp.
and Píagioscion spp., and three of Engraulidids {Anchovia siihiiamensis, Lycengrauíis
cf. hatesi) indicates ESEC Anavilhanas as an important reproduction and nursery area
for these species in the Rio Negro.
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1. INTRODUÇÃO

A manutenção da estrutura das assembléias de peixes em ambientes naturais está

baseada na reprodução, alimentação e crescimento de seus componentes (Welcomme, 1979).

O sucesso reprodutivo varia consideravelmente, mas as causas dessas variações não são

exatamente conhecidas, e diversas hipóteses têm sido formuladas (Urho. 1999). Hjort (1914)

sugeriu que o nível de recrutamento pode ser estabelecido pelo tempo da primeira alimentação

exógena da larva. Entretanto, nas últimas décadas a maioria dos autores relaciona este

sucesso, tanto em áreas oceânicas quanto fluviais, à dispersão pelos sistemas de correntes e

retenção das larvas em áreas propícias para o desenvolvimento embrionário e criação

juvenis. Estas áreas devem apresentar condições favoráveis de alimentação e proteção contra

predadores (Munro. 1990). A interação desses processos determina o sucesso reprodutivo e.

consequentemente, o tamanho dos estoques de peixes nesses ambientes (Urho. 1999). Porém,

os mecanismos não são bem conhecidos (Sinclair et al., 1986) e a garantia da manutenção do

equilíbrio desses estoques, depende primariamente da integridade das áreas de des

conhecimento da distribuição e dispersão dos ovos e larvas de peixes (Nakatani. )

Nesse contexto, os estudos do ictioplâncton surgidos na Europa e América do Norte,

na segunda metade do século XIX (Kupffer. 1878; Brook. 1885. Cunningham. 1889 aptid

Mansueti & Hardy Jr.. 1967) têm sido importantes para o entendimento da dmamica dos

estoques pesqueiros e para a ecologia de peixes nos ambientes marinhos, estuanos e nos nos

de regiões temperadas (Ahlstrom. 1968; Hempel. 1973; Balon. 1975; Smith & Richardson.
1977; Gale & Mohr. 1978; Harrow & Schlesinger. 1980; Hergenrader et ai, 1982; Snyder.

1983; Corbert & Powles. 1986; Blaxter. 1988; Boehlert & Mundy, 1988; Miller. 1988; Rôpke.

1993; Paviov. 1994; Houde. 1987; 1994; Gadomski & Barfoot. 1998). Em rios de regiões



tropicais esses estudos são mais recentes (Oldani, 1983; Machado-Allison & Garcia. 1986; De

Graaf e/ a/., 1999; Tung & Tuan, 1999).

No Brasil, os estudos de ovos e larvas tiveram inicio com von Ihering (1888). Em

seguida, os trabalhos de Godoy (1945; 1954) Rosa Jr. & Schubart (1945) no rio Mogi Guassu,

em São Paulo e os de Aboussouan (1969), Matsuura (1971; 1977) e Sinque (1980) com larvas

de peixes marinhos, na Costa sudeste, constituem alguns dos pnmeiros trabalhos avaliando a

desova e a dinâmica da distribuição de larvas. Em rios brasileiros, as áreas de reservatonos ou

próximas às hidrelétricas têm sido mais estudadas na última década (Godinho et al., 1988,

Nakatani et al., 1993; Nakatani, 1994; Baumgartner et al. 1997; Nakatam et al., 1997;

Bialetzki et al., 1999; Baumgartner, 2001; Rizzo et al., 2002). No Pantanal, Severi (1997)

relacionou a abundância e a distribuição do ictioplâncton sincronizadas principalmente com o

pulso de inundação do rio Cuiabá. Na Amazônia, os estudos foram realizados principalmente

em ecossistemas de água branca, no rio Solimões/Amazonas (Araújo-Lima, 1984, Petry,

1989, Oliveira, 1996; 2000; Araújo-Lima & Oliveira, 1998; Oliveira & Araujo-Lima, 1998,

Leite, 2000; Lima, 2002), todavia, decisivos para demonstrar a importância das areas de

várzeas para o desenvolvimento inicial, e da enchente para a desova e dispersão de ovos

larvas de peixes migradores da região.

Embora existam várias hipóteses sobre a origem e mecanismos de manutenção da

diversidade ictiofaunística na Amazônia, sabe-se que a variação do nivel d'água dos grandes

rios é um fator determinante no comportamento da biota (Vannote et al., 1980; Junk et al.,

1989). As várzeas e igapós são de fundamental importância para os peixes, pois alem de

funcionarem como abrigo e local de desenvolvimento das larvas e juvenis, os fhitos servem

de alimento para muitas espécies (Goulding. 1980; Junk, 1980; Goulding ef al.. 1988; Leite,

2000). Assim, por sua importância econômica direta na região via consumo de seus produtos



pela população humana, é natural e esperado que as várzeas sejam os ambientes mais

estudados do ponto de vista ictiofaunistico na Amazônia brasileira. Em contraste, os habitats

de peixes de águas pretas e claras nas diferentes regiões da bacia amazônica são pobremente

estudados e constantemente ameaçados pelo crescimento das populações humanas (Lowe-

McConnell, 1984).

A biota aquática também é influenciada direta ou indiretamente pelas propriedades

quimicas da água (Junk & Furch, 1985; Diaz-Castro, 1999). O rio Negro, drena terrenos e

formações sedimentares, resultantes da degradação de granitos e gnaisses, onde minerais pré

existentes foram lixiviados em grande extensão. Apresenta águas ácidas que possui

concentrações muito baixas de sais dissolvidos, dependendo da quantidade de ácidos húmicos

e fülvicos em solução, varia de cor âmbar á preta (Sioli, 1968). Esta pobreza de íons orgânicos

nesse rio, não oferece suporte para um grande desenvolvimento de fitoplâncton e macròfitas

aquáticas, indicando que a base da cadeia alimentar depende principalmente da decomposição

de matéria orgânica alòctone oriunda das florestas (Kensley & Walker, 1982, Walker, 1990) e

de algas do perifiton (Díaz-Castro, 1999). Em contrapartida, Gouldmg et ai. (1988)

demonstraram que o rio Negro possui uma grande diversidade de peixes, com pelo menos 450

espécies, em suas águas consideradas quimicamente pobres.

Na Amazônia, o conhecimento disponivel sobre as migrações de peixes possibilita a

definição de dois padrões gerais: migrações laterais e longitudinais (Petrere Jr., 1985;

Fernandes, 1997). No padrão longitudinal, alguns Characiformes que vivem nos nos de agua

preta, descem estes rios em direção á calha principal dos rios de água branca, que constituem

as principais áreas de desova, especialmente em função de sua maior produção primária

suportar grandes biomassas de alevinos em relação aos rios de água preta (Goulding, 1980;

Goulding & Carvalho, 1982; Ribeiro, 1983; Vazzoler & Amadio, 1990; Lima, 2002). Este



padrão é descrito para as espécies migradoras de importância comercial, como o jaraqui

{Semaprochilodus spp.). No entanto, a importância do rio Negro, na reprodução e

desenvolvimento de outras espécies de Characiformes, Clupeiformes, Siluriformes e

Perciformes é pouco conhecida. O conhecimento dos mecanismos de dispersão de ovos e

larvas, a colonização das áreas de criação e quais famílias utilizam estes ambientes para se

reproduzir, constituem questões básicas para o manejo das espécies nesse ecossistema.

As características geomorfológicas, fisico-quimicas e os diversos microhabitats

existentes na Estação Ecológica (ESEC) de Anavilhanas, tomam esse ambiente uma área

favorável à desova e criação de diversas espécies de peixes do rio Negro. As principais

condições para um sitio de desova são a qualidade da água, baixa pressão de predação e a

disponibilidade de alimento (Munro, 1990). As florestas inundadas sazonalmente e a

localização do arquipélago em um trecho intermediário do rio Negro, também indicam que a

maior parte desta ESEC possa ser utilizada como passagem ou rota migratóna por muitas

espécies de peixes, além de fornecer abrigo e locais de forrageamento sazonal para diversas

espécies (Goulding et al., 1988).

Na área do arquipélago de Anavilhanas, alguns trabalhos abordaram distribuição e

alimentação de peixes juvenis e adultos (Ferreira, 1981; Goulding & Carvalho, 1982, Araújo

Lima aL 1986; Goulding e/ a/., 1988; Zuanon, 1993; Garcia, 1995). Porém, ate onde se

sabe, nenhum levantamento do ictiopláncton integrando diferentes microhabitats foi realizado.

Esta abordagem toma-se necessária em função das enormes distâncias entre os diferentes

microhabitats ao longo do arquipélago, aproximadamente 100 km de extensão e á grande

variação espacial e dinâmica temporal da concentração larval em ambientes aquáticos (Gaines

& Bertness, 1993). A escolha das variáveis ambientais e da metodologia de análise da



distribuição e abundância do ictioplâncton no presente estudo, foi efetuada levando em

consideração estas características.

A escassa informação sobre a composição, distribuição e abundância do ictioplâncton

no rio Negro, em particular na área da Estação Ecológica de Anavilhanas, aliada ao fato de ser

este rio detentor da maior diversidade de peixes dos rios amazônicos registrada até o

momento, em contraste aos seus padrões limnològicos característicos e diversidade de

microhabitats, estimulou o enfoque desse estudo, como desafio de conhecer como funcionam

as assembléias de larvas e sua relação com fatores ambientais. A área de estudo ESEC

Anavilhanas, é um importante elemento do "Projeto Corredores Ecológicos , aprovado no

âmbito do componente Parques e Reservas do Programa Piloto para a Proteção das Florestas

Tropicais Brasileiras - PPG7 (Plano de Manejo, 1998). Dessa forma, a formação e

manutenção dessa diversidade devem sofrer influência de fatores como amplitude da

enchente, velocidade do fluxo, oxigênio, temperatura, pH e condutividade elétrica da água,

em diferentes níveis de escala temporal e espacial. Portanto, investigar a variabilidade desses

fatores nos diversos ambientes, constitui o um passo inicial para a compreensão dos seus

efeitos sobre as assembléias de larvas.

Assim, considerando a escassez de conhecimento sobre o comportamento reprodutivo

e ontogênese dos peixes do rio Negro, particularmente sobre as primeiras fases de

desenvolvimento, toma-se pertinente e relevante um estudo utilizando ovos e larvas e suas

relações com as condições ambientais nos diversos microhabitats. Espera-se, desta forma,

contribuir para o aumento do conhecimento sobre a ecologia e história natural dos peixes

desse ecossistema, suas estratégias reprodutivas e os recursos pesqueiros na região.



2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO (ESEC DE ANAVILHANAS)

A Estação Ecológica de Anavilhanas, localiza-se no rio Negro, a cerca de 40 km a

montante da cidade de Manaus, no município de Novo Airào. Esta ESEC foi criada pelo

Decreto No. 86.061, de 02/06/81, e possui uma área de 335.018 ha, englobando a totalidade

do arquipélago de Anavilhanas, com aproximadamente 400 ilhas, sendo considerado um dos

maiores arquipélagos fluviais do mundo (Ribeiro, 1983). A ESEC possui também área de

terra-firme, localizada próxima á confluência do rio Negro com o rio Apuaú. As águas do rio

Negro na área da ESEC Anavilhanas, podem ser caracterizadas como transparentes, dilutas, e

ácidas, com tonalidade escura e transparência de 0,9 a 2,0 m, sem variação significativa nos

valores entre os períodos de cheia e vazante (Schmidt, 1976; Fisher, 1978; Forsberg et al.,

1988).

Na parte central da ESEC de Anavilhanas, o rio Negro é uma via fluvial navegável,

caracterizada por possuir numerosos igarapés, paranás e ilhas. Dentre seus afluentes,

encontram-se os rios Baependi e Apuaú, na margem esquerda, que servem também como

limites da ESEC de Anavilhanas. Fora da unidade de conservação e mais a jusante existe

ainda o rio Cuieiras. Na margem direita, encontram-se os igarapés Sobrado, Grande, Açu e

Tumbira. O conjunto de ilhas alongadas do arquipélago se extende por aproximadamente 90

km de extensão, atingindo cerca de 15 km no seu trecho mais largo (Silveira, 1993). O rio

Negro é relativamente largo e veloz, possuindo uma largura média de 1 a 3 km no seu curso

superior e sem a presença de ilhas, enquanto que no seu curso mais inferior, toma-se

consideravelmente mais largo com cerca de 20 km. Nas proximidades de Manaus, na

confluência com o rio Solimões, sua velocidade chega a l m/seg., com uma profundidade de

até lOOm. Essa profundidade, no entanto, é atípica, pois a profundidade média é de 5 a 20 m



na vazante e de 15 a 35 m na cheia (Plano de Manejo, 1998). O volume de água do rio Negro

acompanha o regime de chuvas na região, o que resulta em uma grande amplitude na variação

do nivel da água A cota média do rio Negro nas cheias é de 27,60m e na vazante 17,49m para

uma variação média no nivel da água de lOm.

Na região amazônica, são três os sistemas de circulação atmosférica que, combinados,

estabelecem o clima: as massas de ar equatorial, os sistemas de correntes do norte e os de

correntes do sul. Essa combinação de sistemas gera um clima sujeito a instabilidades, com

freqüentes precipitações. Nessa região, como em grande parte da Amazônia, a pluviosidade é

muito elevada, com limites entre 1750 e 2500 mm. Todavia, essas chuvas não se distribuem

de maneira uniforme ao longo do ano. As estações se resumem a duas, sendo a menos

chuvosa entre julho e setembro, chamada de verão , e a mais chuvosa entre outubro e junho,

chamada de inverno. Essa pluviometria gera uma alta umidade relativa do ar, sendo as médias

anuais entre 85 a 95%. Da mesma forma, as temperaturas médias são bastante elevadas na

região, ficando entre as isotermas 24 e 26 °C (Radambrasil, 1978). Portanto, o clima na ESEC

pertence ao tipo Tropical Chuvoso na escala Kóppen, encontrado nas florestas tropicais onde

a  temperatura e precipitação sofrem um mínimo de variação anual, com umidade

constantemente alta e elevada precipitação (Fittkau, 1964).

Todo o complexo de terras da ESEC de Anavilhanas encontra-se na unidade morfo-

estrutural no planalto dissecado do Rio Trombetas - Rio Negro. A adjetivação Rio Trombetas

- Rio Negro dá uma idéia de seu posicionamento geográfico. Seu limite norte é marcado pelo

Planalto da Bacia Sedimentar do Amazonas, e pelo Pediplano Rio Branco - Rio Negro, onde

o rio Negro faz o limite. A unidade ultrapassa esse rio para o oeste, onde se limita com o

Planalto rebaixado da Amazônia Ocidental. Esse contato é marcado pelo rio Jaú, a noroeste, e

rio Manacapuru, a sudoeste. Seu contato a sul com a Planície Amazônica (inclusive a foz do



rio Negro) é marcado por desníveis que chegam a alcançar algumas dezenas de metros. Esses

relevos possuem altimetria em tomo de 150 m e estão talhados sobre os sedimentos da

formação Barreiras, na maior parte.

A cobertura vegetal é predominantemente de Floresta Densa (Prance, 1980). O solo

dominante é o latossolo amarelo na terra firme, com a presença de solos hidromórficos nos

trechos de planície e das ilhas. A ESEC de Anavilhanas possui suas margens escarpadas

originando falésias. Apenas em pequenos trechos de sua margem há áreas de acumulação,

mapeadas como planícies fluviais, conferindo-lhe um padrão anostomosado. A deposição

alternada de sedimentos originou um emaranhado de ilhas, lagos e canais. Essa deposição de

sedimentos é explicada por diversos autores como originária de sedimentos do no Branco,

que sofreram floculação em virtude do alto teor de matéria orgânica e acidez do rio Negro

(Goulding et ai, 1988). O componente principal das ilhas são partículas de silte, agregadas

entre si e em partículas de argila.

A maior extensão da ESEC é constituída pelo trecho intermediário do no Negro e suas

ilhas alongadas, em constante processo de erosão e sedimentação, acompanhando o ciclo de

enchentes e vazantes (Leenheer & Santos, 1980), difere do observado no Arquipélago de

Mariuá, com cerca de 670 ilhas, a montante do rio Branco, na região da cidade de Barcelos.

Naquele trecho, as ilhas com lagos em seu interior ocorrem em maior número. A superfície

das ilhas é maior do que a dos lagos e na margem esquerda há faixa de planície fluvial,

enquanto que a margem direita apresenta-se escarpada. No trecho anostomosado do

arquipélago de Anavilhanas, as ilhas ocorrem em menor quantidade que no trecho antenor e

os lagos em seu interior são maiores, restringindo sua superfície, formato esse conseqüente da

floculação de sedimentos. Esse processo originou a formação de dois diques que funcionam

como ilhas alongadas, desviando o fluxo d'água em vários canais (Leenheer & Santos, 1980).



Essas ilhas se comportam como lagos com profundidades de 1 a 20 m e possuem, em

muitos casos, entradas e saídas por onde flui a água do rio nas enchentes e vazantes. Essa

ilhas são cortadas por um sistema de paranás que isolam ilhas menores dentro do arquipélago.

A característica especial da área da ESEC de Anavilhanas reside, justamente, nessa grande

quantidade de canais, paranás, ilhas e grandes lagos interiores, que resultam em uma grande

heterogeneidade de habitats para a alimentação, reprodução e criação da diversa ictiofauna do

rio Negro (Goulding et ai, 1988), com 334 espécies de peixes registradas para a área da

ESEC (Plano de Manejo, 1998). No final do anostosamento em direção á Manaus, as ilhas se

dispõem em forma de "cauda de cometa". Essa sedimentação, que atinge pouco mais de 12

km de largura, não mais se verifica e o rio Negro passa a correr em um único canal ainda

dentro do limite sul da ESEC (Leenheer & Santos, 1980).

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Este trabalho teve como objetivo geral, determinar as principais famílias componentes

do ictioplâncton da Estação Ecológica de Anavilhanas e avaliar a influência do ciclo da

enchente e dos parâmetros fisico-quimicos da água sobre a abundância de ovos e larvas de

peixes nos microhabitats praias, barrancos, canais e paranás.

Objetivos específicos:

1) Descrever a distribuição espacial da abundância de ovos e larvas de peixes em relação aos

fatores: microhabitat, profundidade e período do dia;

2) Relacionar a distribuição de ovos e larvas de peixes nos microhabitats com a velocidade da

corrente, o oxigênio dissolvido, a temperatura, o pH e a condutividade elétrica da água;



3) Identificar quais sub-áreas da Estação Ecológica de Anavilhanas constituem locais de

desova e criação de larvas de peixes;

4) Verificar diferenças no transporte do ictioplâncton em relação ao horário, composição das

famílias e ao estrato da coluna d'água; e

5) Descrever a ocorrência e distribuição sazonal da abundância de ovos e larvas de peixes em

relação á velocidade de enchente e vazante do rio Negro.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Área e sub-áreas de estudo

Foram determinadas cinco sub-áreas, ao longo de 100 km de extensão da ESEC

Anavilhanas, com aproximadamente 20 km cada, identificadas como A, B, C, D e E, em

sentido contrário ao fluxo da corrente do rio Negro, com o auxílio de um mapa da área e um

GPS em uma excursão prévia. Cada sub-área constituiu uma réplica utilizada no estudo da

distribuição espacial de ovos e larvas de peixes nos microhabitats barrancos, praias, canais

entre as ilhas e paranás. As coletas foram realizadas entre 5 e 30 m de distância da margem,

no fundo (entre 5 e 9 m) e na superfície da água (0,20 m), de dia (das 07:00 ás 18.00 h) e de

noite (das 18:30 ás 02:00 h). Foram realizados 2 ciclos de coleta espacial, em anos

consecutivos, com duração de aproximadamente 8 dias cada, levando em consideração

principalmente o ciclo hidrològico do rio Negro, e as oscilações sazonais em seu nível. O

primeiro foi realizado na época da vazante, em novembro de 2001, e o segundo na enchente,

em janeiro de 2002. Os microhabitats foram amostrados independentemente no tempo e

espaço, ao longo de toda extensão do arquipélago das Anavilhanas, nas sub-áreas previamente

estabelecidas (Fig. 1).
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Figura 1. Área de estudo mostrando os limites da ESEC as sub-áreas A, B, C, D e E; a localização das
estações de amostragem espacial; microhabitats praias P, barrancos B, canais C e paranás L, du^o do fluxoN^
e, as estações 1 e 2 de amostragem sazonal
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4.2. Caracterização dos microhabitats

Os microhabitats foram caracterizados em função da topografia e profundidade próximo da

margem, utilizando-se um ecobatímetro portátil, que também foi utilizado para monitorar as coletas

de fundo. Outro aspecto observado foi o da hidrodinàmica dos diferentes microhabitats e o processo

de formação dos canais entre as ilhas, levando em consideração as margens de erosão e de

sedimentação (Carling, 1992). Não foi considerada a existência de vegetação nesses microhabitats,

porque todas as coletas foram feitas obedecendo-se a uma distância mínima entre 5 e 30 m da

margem (Tab. I).

Tabela 1. Caracterização das estações de amostragem espacial da ESEC Anavilhanas (AM) em relação
às médias da velocidade da corrente do rio Negro e da profundidade registradas nos microhabitats.

Sub-áreas Microhabitat EstaçõesPosição geográficaVelocidade média Profundidade

da corrente (m/s) média (m)

B

D

Praia

Barranco

Canal

Paraná

Praia

Barranco

Canal

Paraná

Praia

Barranco

Canal

Paraná

Praia

Barranco

Canal

Paraná

Praia

Barranco

Canal

Paraná

Al óO*' 44' 46" W/ 02° 46' 41" S

A2 60° 44' 26" W/ 02° 46' 42" S

A3 60° 44' 23" W/ 02° 45' 27" S

A4 60° 43' 25" W/ 02° 44' 22" S

BI 60° 47'48" W/02° 37'01" S

B2 60° 48' 23" W/ 02° 37' 16" S

B3 60° 45' 10" W/ 02° 4 r 02" S

B4 60° 44' 25" W/ 02° 42' 35" S

Cl 60° 53'06" W/02° 36'34" S
C2 60° 55' 15" W/02° 35'42" S
C3 60° 52' 33" W/ 02° 37' 13" S
C4 60° 52'08" W/02° 35'46" S

Dl 60° 59' 31" W/ 02° 29' 02" S
D2 61°00' 11" W/02°28'45" S
D3 60° 54' 32" W/ 02° 28' 00" S
D4 60° 57' 09" W/ 02° 27' 49" S

El 61° 01'38" W/02° 25' 18" S
E2 61° 03' 07" W/ 02° 22' 31" S
E3 61° 00' 16" W/02° 24'47" S
E4 61° 02' 21" W/02° 22' 40" S

0.09

0.12

0,08

0,18

0.03

0.08

0.26

0.22

0.19

0.05

0.21

0.06

0.11

0.14

0.09

0.28

0.08

0.12

0.10

0.21

1.70

5.68

8.24

6.57

1.64

5.18

7.04

7,24

2.40

8.23

10.33

4.51

2,64

5.15

9.16

4.22

2,58

6,49

8,10

5.41

Osbarrancos constituíram um microhabitat turbulento, com erosão e sedimentos sendo

carreados rio abaixo, e profundidade variando entre 5 e 8 m, sendo a coleta feita a 5 m de distância
da margem (Fig. 2).



Figura 2. Ivficrohabitat barranco (áreas de erosão) na sub-área E da ESEC Anavilhanas, rio Negro.

As praias constituíram um microhabitat com deposição de sedimentos, menos turbulento,

formado por grandes bancos de areia com baixa profundidade, entre 1,6 e 2,6 m, onde as coletas

foram era realizada entre 10 e 30 m de distância da margem (Fig. 3).

Figura 3. Microhabitat praia (áreas de sedimentação) na sub-área A da ESEC Anavilhanas, rio Negro.
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Os canais apresentaram profundidades maiores, em média de 7,0 a 10,0 m, sempre seguindo

rio abaixo, lateral às ilhas do arquipélago e distante da boca de lagos (Fig. 4).

l . ..í

^4 -

Figura 4. Microhabitat canal (vias laterais às ilhas) na sub-área C da ESEC Anavilhanas, rio Ne^o.

Os paranás são os canais que ligam o canais principais (no caso de Anavilhanas, os canais

entre as ilhas) aos lagos, conectando ambientes lóticos com lênticos, apresentando em tomo de 5 m

de proâindidade, sendo a coleta realizada à 5 m da margem (Fig. 5).

Figura 5 Microhabitat paraná (vias que ligam os canais aos lagos) na sub-área B da ESEC Anavilhanas, rio
pctarso localizada no Paraná do lago do Prato, constituiu a estação 1 de amostragem sazonal.Negro. Esta estação localizada

14



4.3. Estimativa do transporte nictemeral

No microhabitat paraná, localizado na sub-área B, que constituiu a estação 1 (Fig. 1),

foram realizados dois ciclos nictemerais com coletas de 4 em 4 horas (14:00, 18:00, 22.00,

02:00, 06:00 e 10:00 horas) nos estratos de fundo e superfície, com a rede de ictioplâncton

em sentido contrário ao da corrente. O ciclo 1 foi realizado em fevereiro de 2000 e o ciclo 2

em fevereiro de 2002, ambos na enchente, em virtude desse período constituir a época com

maior intensidade de desova para a maioria das famílias capturadas nas amostragens

sazonais. A velocidade da corrente foi medida com ajuda de um fluxômetro General

Oceanics tipo padrão, na superfície da água (0,20 m), fixo a uma distância de 10 m da

margem, e calculada através da transformação do número de rotações do fluxômetro pelo

tempo de medição (padronizado em 5 minutos) e corrigido pelo coeficiente de calibração. A

vazão em um transecto do paraná foi calculada pela fórmula: V (m /s)- largura (m) x

profundidade (m) x velocidade da corrente (m/s). Uma vez determinadas as vazões

aproximadas (m^/s) nos diferentes horários, foram consideradas as densidades (n de

larvas/m^) de cada família e de ovos (n*^. de ovos/ m^), multiplicadas pela vazão, estimando-

se o número de larvas por segundo, que estavam passando no transecto do canal a cada

intervalo de 04 horas ao longo do ciclo de 24 horas.

4.4. Localização das estações de amostragem sazonai

Para descrever a distribuição sazonal de ovos e larvas das famílias capturadas nesse

estudo, foram utilizadas duas estações. Estação 1, localizada no Paraná do lago do Prato (2

42' 35" S / 60° 44' 25" W), próxima á estação flutuante do IBAMA (Figs. 1 e 5), e Estação

2, situada no Paraná do Apuaú (2° 33' 12" S / 60° 47' 42" W) próxima á base de terra firme

do IBAMA (Fig. 1). Essas estações foram escolhidas após a primeira excursão exploratória

realizada no período de 01 a 04 de dezembro de 1999, onde foram amostrados 11 pontos
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diferentes entre paranàs, canais entre ilhas, praias, barrancos e lagos. Dentre estes pontos, as

estações 1 e 2 apresentaram as melhores condições estratégicas por se localizarem próximas

às bases do IBAMA, facilitando as amostragens noturnas e por apresentarem características

topográficas e hidrodinàmicas distintas. Ambas estações foram amostradas mensalmente no

período de dezembro de 1999 a novembro de 2001, na superfície da água (cerca de 0,20 m)

e no fundo (de 4,0 a 10,0 m de profundidade, dependendo da época do ano) e nos períodos

de dia (06:30 ás 18:00 h) e da noite (18:30 ás 02:00 h).

4.5. Coleta de dados abióticos

4.5.1. Nos microhabitats

Para a obtenção dos dados fisico-cjuimicos, foi coletada água nas 20 estações

espaciais, microhabitats (5 praias, 5 barrancos, 5 canais, 5 paranás em cada sub-área), na

superfície (0,20 m) e no fundo (2,0 a 9,0 m) com ajuda de uma garrafa do tipo Van Dom.

Em seguida, a amostra foi colocada em um becker de 500 ml para a determinação do pH, da

condutividade elétrica, da temperatura e do oxigênio dissolvido na água. Esta coleta seguiu a

mesma seqüência e metodologia executada na amostragem do ictioplâncton nos

microhabitats, fundo/superfície e dia/noite, com a mesma seqüência por subárea e

casualizada por microhabitat para poderem ser correlacionadas. Para medirmos esses fatores

foram utilizados um condutivi metro, um pHmetro e um oxigenômetro portáteis, YSI com

sensor eletrônico para temperatura. A velocidade do fluxo foi medida na superfície da água

(0,20 m) com um fluxômetro, General Oceanics do tipo padrão, fixo a uma distância de 5 a

20 m da margem, e corrigida pelo coeficiente de calibração pela seguinte expressão:

((n,f)/999999)/t

onde: V= velocidade do fluxo (m/s);

n= número de rotações do fluxômetro.
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f= fator de calibraçao do fluxômetro (26873);

t= tempo de exposição

A velocidade da corrente não foi medida no fundo, em função da dificuldade

de se fixar o fluxômetro nesse estrato. Dessa forma, ela foi estimada pelo volume filtrado

(rotações do fluxômetro da boca da rede) resultante da amostragem do ictioplâncton,

realizada nos microhabitats da ESEC de Anavilhanas em ambos estratos, nos turnos do dia e

da noite.

4.5.2. Sazonal

Os dados da enchente do rio Negro, no período de dezembro de 1999 a

novembro de 2001, foram obtidos a partir da cota do rio medida no Porto de Manaus

(Portobrás). Nas estações 1 e 2, foram medidos mensalmente parâmetros abióticos, como

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e velocidade da corrente na

superfície da água (cerca de 0,20m), nos períodos de dia (06:30 às 18:00 h) e da noite (18:30

às 02:00 h), com exceção de janeiro de 2000, onde as excursões não puderam ser realizadas

em virtude de problemas técnicos.

4.6. Ictioplâncton

4.6.1. Coleta de ovos e larvas

Em todas as amostragens, foi utilizada uma rede cônico-cilíndrica de boca

quadrangular (Fig. 6) medindo 22,5 x 20,5 cm de área, 3,25 m de comprimento e 0,465 mm

de malha, com o tempo de arrasto de 5 a 10 minutos. A rede foi estabilizada por um deflator

metálico pesando cerca de 20 kg, e tracionada verticalmente por um cabo através de um anel

de ferro acoplado ao lado direito da canoa. De acordo com a topografia do fundo do rio, este

cabo era acionado. Através de um sistema manual de abrir e fechar a boca da rede, foi

realizada a coleta no fundo do rio. O fluxômetro foi centralizado na boca da rede. Para
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reduzir a íliga das larvas da rede, a canoa foi mantida com velocidade aproximadamente

constante e em sentido oposto ao da corrente (Clutter & Anraku, 1979). Retirada a rede da

água, esta era lavada e todo o material (ovos e larvas de peixes) fixado com fbrmalina 10 /o

e, posteriormente após a triagem e identificação no laboratório, era conservado em vidros

criogênicos com formalina 5% tamponada com CaCOs.

bo p/ acionar dispositivo
(abrir/fechar da boca da rede)

copo de PVC 10,5x20,0 cm d rosca
e janela de vazão d malha de 0,465 mm

malha de nylon de 0,465 mm

suporte metánco

tranca do dispositivo

300 cm

reforço de lona

retângulo metálico 223^^20,5 cm

íuxômetro padrão G.O.

dispositivo bioqueador

deflator metálico de 18,5x52 cm,
peso de 30 kg p/ coleta de fundo

Figura 6. Rede de plâncton (Modificado de Snyder, 1983)
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4.6.2. Triagem e identificação

Os ovos foram separados das larvas e contados no microscópio estereoscópico com

aumento de 10 x, sobre placa de Petri. Não foi possivel identificar os ovos em função de se

encontrarem em estágios precoces de clivagem e em fase de móiula, e pela grande

diversidade de espécies de peixes que desovam nesse sistema. Existe uma grande

complexidade para a identificação dos ovos mesmo em nivel de ordem e, considerando a

ausência de informações para o reconhecimento dos primeiros estágios das espécies de

peixes do rio Negro, tomou-se inviável esta tentativa nesse primeiro momento. A primeira

triagem separou as larvas em nivel de ordem, no NUPIC (Núcleo de Pesquisas em
Ictioplâncton-NUPIC) do Laboratório de Zoologia da Universidade Federal do Amazonas,

UFAM, Manaus.

Após essa triagem inicial, as amostras foram analisadas detalhadamente,

identificadas ao nivel de família, de gênero e, em alguns casos, até espécie, mediante a

comparação com seqüências de desenvolvimento de espécies do mesmo gênero,

morfometria, contagem de caracteres meristicos, coloração, desenhos das séries de

desenvolvimento morfològico e comparação com espécies já identificadas por especialistas.

Para isso, levou-se em consideração as espécies com distribuição no rio Negro, e em

particular na ESEC de Anavilhanas. Listas de espécies com número de exemplares coletados

nos trabalhos já realizados no rio Negro e na área de Anavilhanas (Goulding et a/., 1988,

Garcia, 1995; Plano de Manejo, 1998) foram decisivos para tentar chegar ao nível mais

especifico possivel. Mesmo assim, em alguns casos, não foi possível identificar a espécie ou

separar espécies pertencentes a um mesmo gênero. Em função dessas dificuldades, foi

adotado o táxon família para padronizar as análises desse estudo.
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Parte do material triado inicialmente no NUPIC/UFAM, foi identificado no

Laboratório de Ictioplâncton do NUPELIA (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia

e Aquacultura) da Universidade Estadual de Maringá, Paraná e no Laboratório de Ictiologia

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, Recife. A identificação do

ictioplâncton de Anavilhanas, já que inexistem descrições em nível larval para as espécies

do rio Negro, exigiu uma análise criteriosa das características mais relevantes normalmente

empregadas na taxonomia (Kendall et a/., 1984), que podem ser usadas com segurança para

separar os grandes grupos em ordem, família, gênero e em alguns casos, espécie (Phonlor,

1984a- 1984b; Araújo-Lima & Donald, 1988; Nascimento, 1992; Severi, 1997; Borges et ai,

2000; Nakatani et al., 2001).

Para efeito de análise, foram consideradas as densidades das larvas de peixes ao nível

de família e de ovos. As larvas foram divididas em quatro estágios, seguindo a seqüência de

desenvolvimento da nadadeira caudal e seus elementos de suporte, segundo Ahlstrom & Bali

(1954), Kendall et ai (1984) com pequenas modificações e Nakatani et ai (2001): 1) larval

vitelino - estágio compreendido entre a eclosão e o inicio da alimentação exógena (olho

completo ou parcialmente pigmentado; abertura do ânus e da boca); 2) pré-flexão - estágio

que se estende desde o início da alimentação exógena até o início da flexão da notocorda

com o aparecimento dos elementos de suporte da nadadeira caudal, 3) flexão — estágio que

se caracteriza pelo inicio da flexão da notocorda, com o aparecimento dos elementos de

suporte da nadadeira caudal, até a completa flexão da mesma, aparecimento do botão da

nadadeira pélvica e início de segmentação dos raios das nadadeiras dorsal e anal; 4) pós-

flexão - estágio que se caracteriza pela completa flexão da notocorda, segmentação dos raios

das nadadeiras dorsal e anal, até a completa formação dos raios da nadadeira peitoral,

absorção da nadadeira embrionária e o aparecimento de escamas.
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4.7. Tratamento dos dados

4.7.1. Densidade

A abundância foi estimada em número de ovos ou de larvas de cada família

por 10 metros cúbicos de água filtrada (número de larvas/10 m^), conforme o trabalho de

Tanaka (1973) modificado. O volume de água filtrada foi estimado pela seguinte expressão:

V=a, n,f

Onde: V = volume de água filtrada (m^);

a = área da boca da rede (m^);

n = número de rotações do fluxômetro (R);

f = fator de calibração do fluxômetro.

A densidade em número de larvas por 10 m^, foi obtida a partir da expressão:

Y=(X/y)^ 10

Onde: Y = número de ovos ou larvas por 10 m^

X = número de ovos ou larvas coletadas na amostra

V = volume de água filtrada pela rede

4.7.2. Análise por microhabitat, profundidade e período

Para cada microhabitat, foi calculada a densidade de larvas por família e de

ovos de peixes, com os dados dos dois ciclos de 2001 e de 2002 agrupados. Para avaliarmos

a relação dos microhabitats, no fundo e na superfície, dia e noite, em função da abundância

larval, foi utilizada uma análise de variância ANOVA modelo I. Este delineamento

experimental é hierárquico com dois fatores fixos (microhabitat e profundidade) e com

medidas repetidas no tempo, resultando no seguinte modelo estatístico:
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};,=//+«, +Sjiai)+7r, +a, *;r, +Sj(a,)*;r,+^ij,

onde:

Yjjt = variável resposta (densidade das iarvas/familia e de ovos)

|j, = média global

tti = efeito do microhabitat i (i = 1, 4)

5.(a,) = efeito da profundidade j (j = U 2) dentro do microhabitat i (i = 1, 4)

7Ct = efeito do período t (t = 1, 2)

ai*ict = efeito da interação entre o microhabitat i (i = 1,., 4) e o período t (t = 1,2)

ôj(ai)*7Cf = efeito da interação entre a profundidade] (j = 1,2), dentro do microhabitat i (i =

1,., 4) e o período t (t = 1, 2).

Este desenho é hierárquico, porque o fator profundidade está contido dentro

do fator microhabitat. As medidas são repetidas no tempo porque as amostragens foram

feitas na mesma sub-área nos dois períodos, dia e noite. As diferenças entre esses fatores

foram medidas com uma comparação múltipla planejada das médias (LSD). Os valores de

densidade dos ovos e das larvas das familiçis consideradas para a análise foram

transformados em logio(x+l) devido a sua heterocedasticidade (Zar, 1984).

O efeito da velocidade da corrente, temperatura, oxigênio dissolvido, pH e

condutividade elétrica da água na abundância de larvas nos microhabitats, foi testado por

meio da análise dos resíduos da ANO VA. Foi realizada também uma anáilse de variância

com dois fatores fixos e medidas repetidas no tempo, para verificar se existiam diferenças

significativas nos valores desses parâmetros abióticos entre microhabitats, profundidade e

entre dia e noite. Em todos os testes foi utilizado um nível de significância de 5%.
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4.7.3. Análise das fases ontogênicas por sub-área

Para se determinar quais sub-áreas da ESEC Anavilhanas constituem áreas de

desova, de dispersão e criação, as abundâncias de ovos e larvas nas sub-áreas foram

comparadas com uma ANOVA One-Way, para verificar qual sub-área apresentou diferença

significativa na abundância de ovos e de larvas de cada família, considerando que aquelas

que apresentarem uma maior concentração de ovos e larvas em fases precoces de

desenvolvimento, constituem prováveis locais de desova, e aquelas com larvas em fases

finais de desenvolvimento podem ser classificadas como sub-áreas de dispersão e criação.

Foi também estimada a porcentagem de ovos e de larvas capturadas por sub-área e por

estágio de desenvolvimento ontogénico (larval vitelino, pré-flexão, flexão e pós-flexão),

considerando o número de larvas totais capturadas por sub-área como 100% e o número de

larvas em cada estágio ontogénico como porcentagem de cada família. A distância do local

de desova dentro das sub-áreas, foi estimada pelo tempo de deriva da larva em segundos (s),

considerando o tempo de vida da larva em função do estágio de desenvolvimento em que foi

capturada, obtida pela literatura para alguns grupos, multiplicado pela velocidade média do

fluxo (m/s) no momento da coleta em cada sub-área.

4.7.4. Análise sazonal

A variação sazonal na abundância de larvas de cada família, de ovos, e dos

fatores abióticos, foi verificada considerando o material coletado na Estação 1, uma vez que,

as densidades da Estação 2 foram sempre muito baixas, e o principal objetivo foi verificar a

variação sazonal na ESEC de Anavilhanas, e não comparar as estações. Para avaliar o efeito

da enchente na variação sazonal da abundância de larvas, foi usada uma análise de regressão

(Zar 1984), ajustada em função dos meses de coletas, correlacionando a densidade de ovos,
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de larvas totais e larvas por família, ao valor acumulado em metros do que encheu ou vazou

no mês da coleta. Para isso, a velocidade da enchente, foi considerada como subida do nível

do rio, e da vazante, como descida desse nível. Devido a similaridade do regime de enchente

do rio Negro no período de dezembro/1999 a novembro/2000 e de dezembro/2000 a

novembro/2001, este fator foi analisado com os dados para os dois anos agrupados.

Todos os testes de ANO VA e correlação foram realizados usando o pacote estatístico

STATISTICA V. 5.0. Para os testes de análise de variância do tipo One-Way e regressão

empregou-se o SYSTAT v. 7.0.
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5. RESULTADOS

5.1. Fatores abiótícos nos mícrohabitats

A cota do rio Negro no período de realização do ciclo 1 (final da vazante/novembro-

2001), foi de 17,02 m e vazou 3,86 m no mês anterior. No ciclo 2 (início da enchente/janeiro-

2002), foi de 22,56 m e encheu 1,40 no mês anterior.

A menor velocidade da corrente registrada nos microhabitats, ocorreu de dia no fundo

da praia (0,03 m/s) e a máxima à noite na superfície do canal (0,69 m/s). Em todos

microhabitats, a velocidade da corrente não foi diferente entre dia e noite, nem entre a

superfície e o fundo, No entanto, ocorreu maior variação nos seus valores no microhabitat canal

no periodo da noite (Fig. 7). Porém, não ocorreram diferenças significativas entre os

microhabitats, nem apresentou interação dos fatores microhabitat, profundidade e período

juntos.
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Figura 7. Variação da velocidade da corrente entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Figura 8. Variação do oxigênio dissolvido entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas

O oxigênio dissolvido na água variou espacialmente entre os microhabitats, com a

concentração mínima registrada à noite no fundo do paraná (2,05 ppm) e a máxima de dia na

superfície do paraná (5,82 ppm). Os valores foram maiores no barranco (ANOVA, N—80,

GL=3; F=3,44; p=0,019) e na superfície (ANOVA; N=80; GL=3; F=33,39; p=0,000) (Fig. 55).

Entretanto, não houve interação considerando os fatores microhabitat, profundidade e período

juntos.

A temperatura da água variou de 28,4 °C à noite no fundo do paraná a 34,7 C de dia na
superfície do canal, mas não foi diferente entre os microhabitats. Porém, foi menor no fundo
(ANOVA; N=80; GL=3; F=28,97; p=0,000) e à noite (ANOVA; N=80; GL=3; F=30,73;

p=íO,000). Considerando o valores mínimo e máximo registrados de dia na superfície e no

fundo à noite no mesmo microhabitat, apresentou variações de até 5,1 ®C. Geralmente, foi mais

variável no fundo à noite do que na superfície de dia (Fig. 56). Não houve interação entre os

fatores microhabitat, profundidade e período juntos.
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Figura 9. Variação da temperatura entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de Anavilhanas

O pH da água oscilou em tomo de 4,4 ±0,25, e foi uniformemente ácido em todos os
microhabitats e mais variável no canal na superfície. Todavia, foi ligeiramente maior nos

paranás e barrancos (ANOVA; N=80; GL=3; F=3,52; p=0,019), provavelmente devido à erosão

dos sedimentos das margens nesses microhabitats (Fig. 10).
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Figura 10. Variação do pH entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de Anavilhanas
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Maiores valores de pH ocorreram de dia (ANOVA; N=80; GL=3; F=4,55; p=0,036) e houve

interação entre profundidade x período (ANOVA; N=80; GL-3, F-4,67, p-0,034).

A condutividade elétrica da água foi bastante variável, mas não foi diferente entre os

microhabitats, nem entre fundo e superfície ou entre dia e noite. Apresentou mais variação no

mesmo microhabitat, indo de 6,11 a 25,1 pS.cm"' na praia (fundo/noite) e no barranco, de 6,13

(flindo/dia) a 15,21 pS.cm*^ (fimdo/noite). Esta amplitude de variação nos demais

microhabitats, oscilou de 11,5 ±3,5 jiS.cm"' (Fig. 11).
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Figura 11. Variação da condutividade elétrica entre dia/noite e superfície/fiindo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas.
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5.2. Variações sazonais dos fatores abiótícos

O nível do rio Negro entre dezembro/1999 e junho/2000, encheu 11,43 m até a cota

máxima de 28,62 m, em seguida vazando 9,39 m até a cota de 19,23 m em novembro/2000.

A partir de dezembro de 2000, encheu 9,64 m, alcançando 28,21 m em junho/2001; nesse

ano começou a vazar em junho, cerca de 11,36 m até a cota mínima de 16,85 m em

novembro/2001. De um modo geral, o rio Negro apresentou um regime hidrológico

interanual similar no período estudado (1999/2000/2001). No entanto, ocorreram variações

entre os anos nos valores da cota mínima (m) e na velocidade da enchente e vazante nesse

período. As maiores velocidades de enchente e vazante ocorreram nos meses de janeiro e

setembro, respectivamente (Tab. 11).

Tabela II. Variação na cota do nível do rio Negro (m) no período de dezembro de 1999 à novembro

Dez/99 Jan/00 Fev/00 Mar/00 Abr/OO Mai/00 Jun/00 Jul/00 Ago/00 Set/00 Out/00 Nov/00

Encheu 1,88 2,22 1^4 1,94 2,16 1,49 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vazou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,52 -1,59 -3,28 -2,46 -1,34

Mínima 17,19 19,15 21,26 22,48 24,45 26,61 28,10 28,09 26,50 23,03 20,57 19,23

Média 17,78 20,45 21,93 23,38 25,48 27,36 28,43 28,43 27,35 24,87 21,50 19,83

Máxima 19,00 21^2 22,46 24,40 26,56 28,05 28,62 28,61 28,06 26,42 22,89 20,47

Dez/00 Jan/01 Fev/01 Mar/01 Abr/Ol Mai/01 Jun/01 Jul/01 Ago/01 Set/01 Out/01 Nov/01

Encheu 1,40 2,23 2,14 1,48 1,52 0,64 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Vazou -0,66 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 -1,06 -2,33 -4,12 -3,86 0,05

Minima 18,57 19,91 22,19 24,30 25,76 27,26 27,87 27,12 24,79 20,67 16,81 16,85

Média 19,05 20,63 23,37 25,03 26,55 27,52 28,11 27,12 26,06 22,58 18,65 17,39

Máxima 19,97 22,09 24,23 25,71 27,23 27,87 28,21 28,18 27,07 24,69 20,54 17,81

A velocidade da corrente do rio Negro variou sazonalmente nos dois ciclos

estudados. No ciclo 1999/2000, a menor velocidade (0,11 m/s) ocorreu no mês de junho,

coincidindo com o período de cheia, e a maior (0,55 m/s) foi registrada em outubro, na

vazante, com a média anual de 0,24m/s. No ciclo 2000/2001, a menor velocidade ocorreu
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em julho (0,15 m/s) período de cheia, e a maior foi registrada em abril (0,45 m/s) na

enchente, sendo a média desse ano de 0,31 m/s (Fig. 12).

corrente noite ■corrente dia

18 ^

D J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J .ASON
1999 / 2000 / 2001

Figura 12. Variação mensal da velocidade da corrente (m/s) na estação 1 da ESEC de Anavilhanas, em
relação ao nível do rio Negro.

O efeito da velocidade de enchente mensal acumulada (o valor mensal em metros da

subida do nível do rio Negro) apresentou correlação com a abundância de larvas da família
Hypophthalmidae (ANOVA; N=22; GL=1; F=7,306; p=0,013). Esta relação pode ser
observada melhor quando se plotam os resíduos da abundância de larvas, contra as taxas de
aumento mensal na cota do rio Negro (Fig. 13). A densidade de larvas desta família foi

maior quando maior foi o aumento mensal na cota do rio.
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Correlação: r = 0,86591; p=0,013
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Figura 13. Distribuição dos resíduos da regressão entre a densidade mensal estimada de l^^s ̂ e
Hypophthalmidae e a velocidade de enchente (metros acumulados mensais) do rio Negro no penodo de 1999-
2001

Todavia, não houve correlação dessa variável com a abundância de ovos (ANOVA,

N=22; GL=1; F=0,254; p=0,618); de larvas totais (ANOVA; N=22; GL=1; F=2,896;

p=0,103); de larvas de Engraulididae (ANOVA; N=22; GL=1; F=0,476; p=0,497);

Characidae (ANOVA; N=22; GL=1; F=0,155; p=0,698); Aucheniptendae (ANOVA;

N=22; GL=1; F=l,848; p=0,188) e Sciaenidae (ANOVA; N=22; GL=1; F=0,025; p=0,876).

Para as demais famílias, devido às baixas ocorrências, não foi possível realizar análises de

variância nas regressões. Entretanto, nos gráficos da variação da abundância mensal de

ovos e larvas em relação à enchente (Fig. 58 à 70) foi possível evidenciar a mesma

tendência, maiores densidades no começo da enchente e menores na vazante, com exceção

da família Doradidae (Fig. 69), com maiores abundâncias no final da enchente e na cheia

no período de estudo. As famílias Cynodontidae, Erythrinidae, Trichomycteridae e
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Eleotrididae não foram representadas graficamente, pelo caráter ocasional, não

possibilitando análise estatística.

A temperatura da água foi uniformemente alta ao longo de todo o período de coleta.

No período de dezembro/1999 a novembro/2000, o valor mínimo foi de 27,3 °C à noite em

agosto (cheia/início da vazante) e o maior foi de 30,5 ®C, de dia em novembro (enchente) e

a média anual foi de 29,13 ®C. No período de dezembro/2000 a novembro/2001, o valor

mínimo foi de 27,2 ®C, à noite em julho (início da vazante) e o maior foi de 32,2 °C, de dia

em outubro (vazante) e a média anual foi de 29,21 °C. As temperaturas apresentaram-se

altas tanto de dia quanto à noite, em tomo de 29 ±2,0 ®C, principalmente nos meses da

vazante e seca (julho a novembro) (Fig. 14).

■Temp noite ■Terapdia

■24 Z

3 31.0
-20 o

l 30.0
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1999/ 2000 /

Figura 14. Variação mensal da temperatura C C) na estação 1 da ESEC de Anavilhaiias em relação ao nível do
rio Negro.

Os níveis de concentração de oxigênio dissolvido (mg/l), mantiveram-se elevados

durante todo o período de estudo. No primeiro ano, o valor mínimo foi de 4,25 mg/l e
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ocorreu em agosto/2000 (vazante) de dia e o máximo de 7,7 mg/l em junho/2000 (pico da

cheia) de dia, e a média anual foi de 6,07 mg/l. No segundo ano, o valor mínimo foi de 4,2

mg/l registrado nos meses de maio e abril (enchente) e o maior 7,8 mg/l também em junho

(pico da cheia), sendo a média nesse ano de 5,69 mg/l. De um modo geral, nas coletas

noturnas e na época da vazante e seca, foram registrados valores menores nos dois anos

(Fig. 15).

02 noite •02 dia

6.0 -

1999/
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2000 / ^

Figura 15. Variação mensal do oxigênio idssolvido na água (mgd) na estação I da ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.

Os valores de pH nas amostragens diurnas e noturnas foram uniformemente baixos,

caracterizando um pH ácido nos dois anos estudados. No ano de 1999-2000, o valor

mínimo foi de 4,20 e ocorreu em maio de dia (enchente) e o máximo de 5,0 em junho (pico

da cheia) de noite, e a média anual foi de 4,60. No ano de 2000-2001, o valor mínimo foi de

4 30 registrado em maio (enchente) de dia e o máximo de 5,20, ocorreu nos meses de abril
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(enchente) e novembro (final da vazante), sendo a média nesse ano de 4,88. De um modo

geral, as maiores oscilações ocorreram no final da enchente e na cheia (Fi§. 16).

pH noite ■pHdia

■ ■ 22 s

DJ FMAMJ JASOND J FMAMJ JASON
1999 / 2000 / 2001

Figura 16, Variação mensal do pH na estação 1 da ESEC de Anavilhanas em relação ao nível do rio Negro.

A condutividade elétrica (iiS.cm ^) durante o penodo de estudo foi muito baixa,

indicativo da grande deficiência de eletrólitos na água do rio Negro. No ano de 1999/2000,

o valor mínimo foi de 7,2 pS.cm*^ e ocorreu em outubro (vazante) de noite e o maior de

14,3 pS.cm"^ em maio (cheia) de noite e a média anual foi de 9,86 pS.cm'\ No ano de
2000/2001, o valor mínimo foi de 8,4 pS.cm"\ em novembro (final da vazante), e o maior

15,5 |iS.cm'\ também em junho (pico da cheia) de dia, sendo a média nesse ano de 11,93

pS.cmDe um modo geral, os dados evidenciaram uma tendência de acompanhar o nível

do rio, com maiores valores na época da enchente e cheia nos dois anos estudados (Fig. 17).
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Figura 17. Variação mensal da condutividade elétrica da água (nS.cm ) na estação 1 da ESEC de
Anavilhanas em relação ao nível do rio Negro.

5.3. Composição do ictíoplancton

A identificação de ovos e larvas de peixes foi analisada cuidadosamente, pois o

conhecimento detalhado da sistemática dos diferentes grupos é complexo e ainda incipiente

no Brasil. Isto ocorre em função dos problemas taxonômicos e ao precoce estágio de

desenvolvimento da maioria das larvas capturadas nos ambientes naturais. Neste estudo, a

maioria das larvas capturadas estava nas primeiras fases ontogênicas, em larval vitelmo e

pré-flexão, o que dificultou bastante a identificação em nível de espécie. Portanto, para

elaborarmos uma lista de espécies (Tab. III), foi levado em consideração, o conjunto dos

aspectos e critérios sistemáticos já descritos na metodologia.
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Tabela III. Lista dos taxa identificados nas amostragens sazonais* (1999/2000/2001),

nictemerais* (2000/2002) e por microhabitat^ (2001/2002), conforme a classificação de Nelson

(1994).

Fn .O CHQRDATA

Divisão Teleostei

Subdivisão CluDeomorpha

Ordem Clupeiformes

Subordem Clupeoidei

Família Engrauiididae* * ̂

Lycengraulis cf. batesi (Gunther, 1868)

Anchovia surinamensis (Bleeker, 1866)

Subdivisão Euteleostei

Superordem Ostariophysi

Ordem Characiformes —

Família Chaiacidae* * ̂

Tetragopterinae sp.

Hyphessobrycon sp.

Iguanodectes sp.

Triportheus spp.

Família Hemiodontidae* * ̂

Hemiodus spp.

Família Anostomidae* * ̂

Leporinus cf. fasciatus (Bloch, 1794)

Leporinus cf. friderici (Bloch, 1794)

Família Prochilodontidae* * ̂

Prochilodus nigricans Agassiz, 1829

Semaprochilodus cf. insignis Schomburgk, 1841

Família Curimatidae* * ̂

Potamorhina cf. latior Spix, 1829

Curímata spp.

Família Cynodontidae* * ̂

Cynodon gibus Agassiz, 1829

36



Família Erythrinidae*

Hoplias sp.

Ordem Siluriformes

Família Auchenipteridae* * ̂

Tatia sp.

Auchenipterus cf. nuchalis (Spix, 1829)

Família Doradidae*

Doradinae sp.

Família Pimelodidae* * ̂

Pimelodus cf. blochii Valenciennes, 1840

Pimelodus sp.

Pimelodella sp.

Família Hypophthalmidae* * ̂

Hypophthalmus margimtus Valenciennes, 1840

Hypophthalmus fimbriatus Kner, 1857

Hypophthalmus edentatus (Spix, 1829)

Família Trichomycteridae* *

Paracanthopoma parvae Giltay, 1935

Paracanthopoma sp.

Superordem Acanthoptervgi

Série Percomorpha

Ordem Perciformes

Família Sciaenidae* * ̂

Plagioscion cf. squamosissimus Heckel, 1840

Plagioscion cf montei Casatti & Soares, 2002

Plagioscion sp.

Pachyurus sp.

Família Eleotrididae*

Microphyllipinus sp.
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Em dois ciclos de amostragem por microhabitat, foram capturados 647 ovos, 4.187

larvas e 8 juvenis (Tab. IV), nos dois ciclos nictemerais, foram capturados 359 ovos, 1.749

larvas e um juvenil (Tab. V), nos dois anos de coletas sazonais, foram capturados 408 ovos,

7.451 larvas e 13 juvenis (Tab. VI), totalizando 1.414 ovos, 13.387 larvas e 22 juvems

coletados. Do total de larvas capturadas, 8,30% estavam na fase de larval vitelino, 66,72 %

em pré-flexão, 19,49 % em flexão e 5,32 % em pós-flexão. Os ovos capturados

representaram 9,57% do ictioplâncton, enquanto que os juvenis apenas 0,15 %.

Os Characiformes constituíram o grupo predominante em termos de riqueza de

espécies, seguidos por Siluriformes, Perciformes e Clupeiformes (Fig. 18a). Entretanto, em

termos de abundância relativa foram: Clupeiformes, Siluriformes, Perciformes e

Characiformes (Fig. 18b). Foram capturadas somente exemplares juvenis de

Gymnotiformes (5) e Synbranchiformes (2).

Tabela IV. Número de larvas e ovos de peixes capturados nas amostragens nos microhabitat^ % por ̂ lia e
fase ontogênica (LV=larval vitelino; PREF=pré-flexão; FLE=flexâo; POSF=pos-flexão, JUV juvem).

amostragem espacial

família % LV PREF FLEX POSF

57,75 123 2134 133 28

1,17 7 26 4 7

0,12 0 4 1 0

0,00 0 0 0 0

0,10 0 4 0 0

0,81 0 33 1 0

0,67 5 19 4 0

0^3 8 29 2 0

25,84 328 451 202 101

4,61 96 71 25 1

5,23 33 186 0 0

0,00 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0

2,27 11 59 12 12

0,00 0 0 0 0

0,50 16 5 0 0

JUV TOTAL

O  2418
Engraulídidae
Characidae

Cynodontidae
Erythrínidae
Anostomidae

Hemiodontídae

Curímatidae

Prochilodontídae

Hypopbthalmidae
Pimelodidae

Auchenipterídae
Doradidae

Trkhomycterídae
Scíaenidae

Eleotrídidae

Larvas não identificadas

Ovos

TOTAL/AMOSTRAGEM
TOTAL POR FASE 627 3021 384 149 8

14.97 72,15 9.17 3,56 0,19 100%

5  49

O  5

O  O

O  4

O  34

O  28

O  39

O  1082

O  193

0  219

1  O

0  o

1  95

1  O

O  21

647

4187

Porcentagem %
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Tabela V Número de larvas e ovos de peixes capturados nas amostragens nictemerais, % por família e fase
ontogênica (LV=larval vitelino; PREF=pré-flexão: FLE=flexão; PQSF=pós-flexâo; JUV=jiiveiül).

AMOSTRAGEM NICTEMERAL

FAMBLIA % LV PREF FLEX POSF JÜV TOTAL

10,75 1 158 25 3 1 188

0,91 0 12 3 1 0 16

0,11 0 2 0 0 0 2

0,00 0 0 0 0 0 0

2,00 2 33 0 0 0 35

0^6 0 15 0 0 0 15

2,17 15 23 0 0 0 38

0,23 1 3 0 0 0 4

34,25 84 267 170 78 0 599

53 60 26 1 4 0 91

21,15 12 347 11 0 0 370

0,00 0 0 0 0 0 0

0,06 0 0 0 1 0 1

21,61 0 0 349 29 0 378

0,00 0 0 0 0 0 0

0,69 11 1 0 0 0 12

359

1749

186 887 559 116 1

10.63 50,71 31,96 6,63 0,06 100%

Engraulididae
Charaddae

Cynodontidae
Erythrínidae
Anostomidae

Hemiodontídae

Curímatidae

Prochilodontídae

Hypophthalmídae
Pimelodidae

Auchenipterídae
Doradidae

Tríchomycterídae

Sciaenidae

Eleotrídidae

Larvas não identificadas
Ovos

TOTAL/AMOSTRAGEM

TOTAL POR FASE

Porcentagem %

Tabela VI. Número de larvas e ovos de peixes capturados nas amostragens sazonais, % por família e fase
ontogênica (LV=larval vitelino; PREF=pré-flexâo; FLE=flexâo; POSF=pós-flexâo; JUV=juvenil).

amostragem sazonal

FAMÍLIA

Engraulididae
Charaddae

Cynodontidae

Erythrínidae
Anostomidae

Hemiodontídae

Curímatidae

Prochilodontídae

Hypophthalmídae
Pimelodidae

Auchenipterídae
Doradidae

Tríchomycterídae

Sciaenidae

Eleotrídidae

Larvas não identificadas

Ovos

TOTAL/AMOSTRAGEM
TOTAL POR FASE

Porcentagem %

% LV PREF FLEX POSF JÜV TOTAL

4935 53 3150 390 84 0 3677

1,41 4 99 2 0 0 105

0,04 0 3 0 0 0 3

0,01 0 0 1 0 0 1

0,66 1 48 0 0 0 49

0,86 1 63 0 0 0 64

1,02 22 54 0 0 0 76

038 8 18 2 0 0 28

2338 2 835 679 270 1 1787

1,50 27 42 14 29 0 112

10,64 120 589 65 13 6 793

136 31 59 5 6 0 101

0,13 0 1 0 3 6 10

837 9 54 519 34 0 616

0,08 0 0 0 6 0 6

031 23 0 0 0 0 23

408

7451

301 5015 1677 445 13

4,04 67,31 22,51 5,97 0,17 100%
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Figuras 18a. Percentuais de riqueza relativa dos grupos taxonômicos de larvas na captura total.
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Figuras 18b. Percentuais de abundância relativa dos grupos taxonômicos de larvas na captura total.



5.4. Distribuição do ictioplâncton por microhabitat, profundidade e período

Foram coletados 647 ovos nas fases iniciais de clivagem e em mórula, nos dois

ciclos de coleta espacial nos microhabitats. Desse total, 267 ovos no primeiro ciclo

(vazante/2001) e 380 ovos no segundo ciclo (enchente/2002), representando 9,39% e

19,10% do ictioplâncton total coletado nos ciclos 1 e 2, respectivamente. A densidade de

ovos no ciclo 1 variou de O a 23,35 ovos/lOm^ e no ciclo 2, de O a 83,63 ovos/lOm .

Ovos de peixes ocorreram em todos os microhabitats, mas sua abundância não foi

homogênea (ANOVA; N=120; GL=3; F=2,87; p<0,04), sendo maior nos canais e paranás.

(LSD; p= 0,014). Ovos foram mais abundantes no ílindo (ANOVA; N=120; GL=1; F=8,46;

p<0,004) e à noite (ANOVA; N=80; GL=1; F=22,78; p<0,0000), independentemente do

microhabitat amostrado (Fig. 19).
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Figura 19. Abundâancia de ovos de peixes entre noite/dia e superfície/fando nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas.
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Ocorreram interações entre microhabitat x período (ANOVA; N=120; GL=3; F=3,50

p=0,01) e profundidade x período (ANOVA; N=120; GL=3; F=6,87; p=0,01) na densidade de

ovos. A abundância de ovos variou em função da temperatura (ANOVA; N=80; GL=5; F=4,9l;

p=0,002) (Fig. 20). Maiores densidades de ovos ocorreram entre 29,3 e 31,5'^C.

Correlação: r = -0_2675; p=0.0026

95''/h coiuid

temperatura da água (oC)

Figura 20. Abundância de ovos de peixes em relação à temperatura na ESEC de Anavilhanas

Correlação: r = -.2018: p=0,014

Regressão
95% confid.

Figura

8  12 16 20 24 28

Condutividade elétrica da água (uS.cm/l)

21. Abundância de ovos de peixes em relação à condutividade elétrica na ESEC de Anavilhanas
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Ocorreu variação em função da condutividade elétrica com maiores abundâncias de ovos na

faixa entre 8,9 e 14,2 |iS.cm/l (ANOVA; N=80; GL=5; F=4,91; p=0,014), (Fig. 21).

Foram capturadas 4.187 larvas nos ciclos 1 e 2 nos microhabitats. Desse total, 2.577

foram coletadas no ciclo 1 e 1.610 no ciclo 2, representando 90,61% e 80,9% do ictioplâncton

respectivamente. A densidade no ciclo 1 variou de 1,07 a 149,36 larvas/lOm^ e no ciclo 2, de O

a 69,0 larvas/lOm^. Em relação ao desenvolvimento embrionário das larvas capturadas, 72,15%

se encontravam na fase de pré-flexão, correspondente ao estágio de primeira alimentação

exógena. As demais fases representaram: 14,97% em larval vitelino, 9,17% flexão e 3,56% em

pòs-flexão. A maioria das larvas capturadas em pré-flexão, e todas em flexão e pós-flexão

apresentaram alimento no tubo digestivo, com exceção das larvas de Characiformes, onde

apenas algumas que se encontravam em flexão apresentaram o tubo digestivo com alimento.

As larvas de todas famílias juntas (larvas totais) ocorreram em todos os microhabitats,

mas não apresentaram diferenças na distribuição entre eles (ANOVA; N=120, GL—3, F—0,10,

p<0,96). Porém, foram mais abundantes no fundo (ANOVA; N=120; GL=1, F—59,96, p<0,000)

e á noite, independentemente do microhabitat amostrado (ANOVA; N—120, GL—1, F—60,55,

p<0,000) (Fig. 22). Não ocorreu interação com os três fatores juntos, somente microhabitat x

período (ANOVA; N=120; GL=3; F=34,23; p=0,020) e profundidade x período (ANOVA;

N=120; GL=1; F=3,34; p=0,000).

A abundância de larvas totais considerando o ciclo 2, onde foram maiores as

ocorrências de larvas da maioria das famílias consideradas nas análises, apresentou correlação

com a temperatura da água (ANOVA; N=80; GL=5; F=3,25; p=0,007) (Fig. 23).
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Figura 22. Abundância de larvas totais entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas

Correlação; r = -0,3630; p—0,007
2.2

1.8

+
1.4

1,0

0.6

0.2

-0.2
29 30 31 32 33

temperatura da água (oC)

Regressão
95% confid.

Figura 23. Abundância de larvas totais em relação à temperatura na ESEC de Anavilhanas
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Foram capturadas 2.418 larvas da família Engraulididae, sendo 2.212 no primeiro ciclo

1, e 206 no ciclo 2, representando 85,84% e 12,80% do total, respectivamente. A densidade no

ciclo 1 variou de O a 142,55 larvas/lOm^ e no ciclo 2, de O a 19,05 larvas/lOm^ As larvas de

Engraulididae ocorreram em todos os microhabitats, mas diferentemente (ANOVA, N—120,

GL=3; F=3,31; p<0,02), sendo sua abundância inferior nos canais (LSD; p= 0,02). A

abundância de larvas foi maior no fundo (ANOVA; N=80; GL=1; F=10;80; p<0,0017) e à noite

(ANOVA; N=80; GL=1; F=16,01; p<0,0002) independente do microhabitat e do estrato

amostrado (Fig. 24). Entretanto, ocorreu interação entre microhabitat x profundidade

(ANOVA; N=80; GL=3; F=7,05; p=0,0004). A abundância de larvas de Engraulididae variou

em função da temperatura da água (ANOVA; N=80; GL=5; F=5,39; p<0,003), com maiores

abundâncias ocorrendo entre 29,2 e 31,2 (Fig. 25).
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Figura 24. Abundância de larvas de Engrauüdidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Correlação: r = -0.3374: p<0.003
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Figura 25. Abundância de larvas de Engraulididae em relação à temperatura na ESEC de Anavilhanas

Nos dois ciclos de amostragem espacial, as densidades das familias Characidae,

Cynodontidae, Hemiodontidae, Anostomidae, Curimatidae e Prochilodontidae foram sempre

muito baixas, com 159 larvas capturadas, 75 no ciclo 1 e 84 no ciclo 2, representando 2,86% e

5,22% do total da amostragem nos microhabitats. As larvas destas famílias apresentaram
3

densidades variando de O a 4,65 larvas/lOm^ no ciclo 1, e de O a 5,0 larvas/1 Cm no ciclo 2.

Estas baixas ocorrências e abundâncias nos dois ciclos não permitiram a aplicação do modelo

estatístico proposto de distribuição por microhabitat, profundidade e período para estas

familias. Da mesma forma, a correlação e análise de variância com os fatores abióticos não foi

possível. No entanto, as densidades logaritimizadas plotadas nos gráficos, sugerem uma

tendência das larvas dessas familias ocorrerem á noite em ambos estratos, na maioria dos

microhabitats, e ausência de larvas de dia na superfície (Figs. 26, 27, 28, 29, 30 e 31).
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Figura 26. Abundância de larvas de Characidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Figura 27. Abundância de larvas de Cynodontidae entre dia/noite e supeifície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Figura 28. Abundância de larvas de Hemiodontidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC
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Figura 29. Abundância de larvas de Anostonüdae entre dia/noite e superfície/fiindo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Figura 30. Abundância de larvas de Curimatidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas
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Figura 31. Abundância de larvas de Prochilodonüdae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC
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Foram capturadas 1.494 larvas das famílias Auchenipteridae, Pimelodidae e

Hypophthalmidae, na amostragem espacial. Desse total, 216 foram capturadas no ciclo 1, e

1.278 no ciclo 2, eqüivalendo a 8,39% e 79,38% das larvas amostradas nos microhabitats.

A ocorrência de larvas da família Auchenipteridae no primeiro ciclo, foi muito baixa,

0,12% do total amostrado. Portanto, para efeito de análise foi considerado o segundo ciclo, com

216 larvas capturadas, 13,42% do total, e a densidade variou de O a 31,52 larvas/lOm . Esta

família não apresentou diferenças na distribuição por microhabitat. Entretanto, a abundância de

larvas foi maior no fundo (ANOVA; N=80; GL=1; F=27;54; p<0,0000), independente do

microhabitat e período amostrados. Não ocorreram diferenças na abundância de larvas entre a

noite e o dia (ANOVA; N=80; GL=1; F=0,35; p=0,55) (Fig. 32). Porém, ocorreu interação

entre microhabitat x período com a abundância de larvas (ANOVA, N—80, GL—1, F—2,97,

p=0,038), e esta variou em função da temperatura da água (ANOVA; N—80, GL-5, F—1,70,

p=0,007), tendo as maiores abundâncias ocorrido em temperaturas de 29,3 e 31,1 °C (Fig. 33).
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Figura 32. Abundâancia de larvas de Auchenipteridae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da
ESEC de Anavulhanas
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Correlação: r = -.2815; p-0.007
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Figura 33. Abundância de larvas de Auchenipteridae em relação à temperatura na ESEC de Anavilhanas

A ocorrência de larvas da família Pimelodidae no primeiro ciclo foi baixa, 0,97 ̂  do

total amostrado. Portanto, para efeito de análise, foi considerado o segundo ciclo, quando esta

família representou 10,43% do total, com 168 larvas capturadas e a densidade variou de O a
24,52 larvas/lOm^ As larvas de Pimelodidae ocorreram em todos os microhabitats e não

apresentaram diferenças entre eles, sendo sua abundância maior no fundo (ANOVA, N 80,

GL=1; F=4,08; p<0,05), independente do período. Não ocorreram diferenças na abundância de
larvas entre a noite e o dia (ANOVA; N=80; GL=1; F=0,05; p—0,82) (Fig. 34). Não ocorreu

interação entre microhabitat x profundidade x período com a abundância de larvas, e esta não

apresentou correlação com nenhum dos fatores abióticos considerados nos microhabitats.
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Figura 34. Abundância de larvas de Pimelodidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
Anavilhanas

Foram capturadas 188 larvas da família Hypophthalmidae, representando 7,30% do total

do ciclo 1. No ciclo 2, esta família foi mais abundante, com 894 larvas, representando 55,53%

do total. A densidade no ciclo 1 variou de O a 12,22 e no ciclo 2, de O a 5,00 larvas/lOm . As

larvas de Hypophthalmidae ocorreram em todos os microhabitats e não apresentaram

diferenças significativas na distribuição entre eles. Sua abundância foi maior no fundo,

independente do período (ANOVA; N=120; GL=1; F=35,30; p<0,0000), e à noite (ANOVA;

N=80; GL=1; F=ll,94; p<0,001) (Fíg. 35). Ocorreu interação entre profundidade x período na

abundância de larvas (ANOVA; N=120; GL=1; F=16,27; p=0,0001). A abundância de larvas

de Hypophthalmidae (ANOVA; N=80; GL=5; F=3,43; p=0,000); variou em função da

temperatura, maiores abundâncias ocorreram na faixa térmica entre 29 e 32 °C (Fig. 36).
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Figura 35. Abundância de larvas de Hypophthaimidae entre dia/noite e superfície/fimdo nos nucrohabitats da
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Figura 36. Abundância de larvas Hypophthaimidae em relação á temperatura na ESEC de Anavilhanas
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Foram capturadas 95 larvas da família Sciaenidae, sendo 63 no ciclo 1 e, 32 no ciclo 2,

representando, respectivamente, 2,44% e 1,99% do total. A densidade no ciclo 1 variou de O a

3,86 larvas/lOm^ e, no ciclo 2, de O a 3,50 larvas/lOml Devido à baixa ocorrência desta

família, os ciclos foram agrupados para efeito de análise estatística. As larvas desta família

ocorreram em todos os microhabitats, mas não uniformemente (ANOVA; N=120; GL=3;

F=3,14; p<0,02). A abundância de larvas foi maior nos barrancos (LSD; p= 0,037), e menor nas

praias, e não ocorreram larvas na superfície de dia (LSD; p= 0,02). Suas abundâncias foram

maiores à noite independentemente do estrato e do microhabitat (ANOVA; N=120; GL=1;

F= 18,95; p<0,0000). Porém, as diferenças entre superfície e fundo não foram significativas

(ANOVA; N=120; GL=1; F=l;21; p=0,27) (Fig. 37).
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Figura 37. Abundância de larvas de Sciaenidae entre dia/noite e superfície/fundo nos microhabitats da ESEC de
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Não ocx)rreu nenhuma interação considerando os três fatores juntos, mas a abundância

de larvas de Sciaenidae variou em função da temperatura (ANOVA; N=120; GL=5; F=5,64;

p=0,014) e da condutividade elétrica da água (ANOVA; N=120; GL=5; F=5,64; p=0,0016),

sendo que maiores abundâncias ocorreram em temperaturas de 28,8 e 31,2 C (Fig. 38) e em

valores de condutividade de 8,5 e 13,5 (xScm/l (Fig. 39).

Correlação; r = -0,2407; p—0,014
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Figura 38. Abundância de larvas de Sciaenidae em relação à temperatura na ESEC de Anavilhanas
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5.5. Abundância de larvas nas sub-áreas e por fase ontogênica

Não ocorreram diferenças na abundância de ovos (Fig. 40) e de larvas totais entre as

sub-áreas (Fig. 41). Aparentemente, ocorreu uma ligeira diminuição da abundância de

larvas totais, da sub-área A, em direção à E, no início do arquipélago.
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Figura 40. Abundância média dos ovos de peixes nas sub-áreas da ESEC de Anavilhanas
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Figura 41. Abundância do total de larvas nas sub-áreas da ESEC de Anavilhanas
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Para Engraulididae, a fase ontogênica com maior ocorrência foi pré-flexão, variando

de 75 a 95% das larvas em todas as sub-áreas. (Fig. 42). Para as famílias de Characiformes,

considerando a fase ontogênica ocorreram variações entre as famílias (Figs. 43, 44a, b, c,

45a, b).

OPOSF

HFLEX

jusante_ suab-áreas montante

Figura 42. Porcentagem de larvas de Engraulididae por fase ontogênica (POSF pós-flexão, FLEX flexão.
PREF= pré-ílexão; LV= larval vitelino) nas sub-areas da ESEC Anavilhanas.
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Figura 43. Porcentagem de larvas de Characidae por fase ontogênica (POSF pós-flexão; FLEX flexão;
PREF= pré-flexão; LV- larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.
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Figura 44a, b, c. Porcentagem de larvas de CjTiodontidae (a), Anostomidae (b), Hemiodontidae (c), em cada
fase ontogênica (POSF= pós-flexão; FLEX= flexão; PREF= pré-flexão; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da
ESEC Anavillianas.



montantesuab-áreasjusante

Figura 45a b. Porcentagem de larvas de Curimatidae (a) e Prochilodontidae (b) por fese ontogêmca (POSF-
pós-flexão;' FLEX= flexão; PREF= pré-flexâo; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.

As larvas de Auchenipteridae estavam de 82 a 90% na de pré-flexão em todas sub-
áreas (Fig. 46).
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Figura 46. Porcentagem de larvas de Auchenipteridae em cada fase ontogênica (POSF pós-flexâo, FLEX-
flexâo: PREF= pré-flexão; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.

As larvas da família Pimelodidae estavam com 90% em pré-flexão na sub-área B,

50% em larval vitelino na D e 60% era flexão na E (Fig. 47). No entanto, a análise de

variância para esta família, não revelou diferenças na abundância média de larvas entre as

sub-áreas.
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Figura 47. Porcentagem de larvas de Pimelodidae em cada fase ontogênica (POSF= pós-flexão; FLEX=
flexão; PREF= pré-flexão; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.



A família Hypophthalmidae apresentou todas as fases ontogênicas com abundâncias
muito semelhantes em todas as sub-áreas (Fig. 48).
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Figura 48. Porcentagem de larvas de Hypophthalmidae em cada fase ontogênica (POSF- pós-flexão; FLEX
flexâo: PREF= pré-flexão; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.

A família Sciaenidae apresentou um padrão semelhante ao da família

Hypophthalmidae, com três a quatro fases ontogênicas diferentes ocorrendo em todas sub-
áreas do arquipélago, sendo a fase de pré-flexão a mais abundante, com 54 a 75 ^ (Fig. 49).
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Figura 49. Porcentagem de larvas de Sciaenidae em cada fase ontogênica (POSF- pós-flexão; FLEX- flexão;
PREF= pré-flexão; LV= larval vitelino) nas sub-áreas da ESEC Anavilhanas.



5.6. Variação no transporte nictemeral

A velocidade da corrente variou entre os horários do ciclo nictemeral e entre anos de

amostragem (Tab. Vil). Ocorreram variações na largura (58,3 m e 52,4 m) e na profundidade

(13,1 me 11,5 m) do paraná entre anos, em função da cota do rio Negro. Consequentemente,

os valores de vazão variaram entre os anos. Ocorreram grandes variações diárias na

abundância de ovos e larvas no transecto do paraná, indicando que, as maiores diferenças no

transporte de ictioplâncton, ocorreram mais em função desta variação. A maior vazão

registrada no ciclo 1, foi de 190,60 mVs ás 22:00 horas, e no ciclo 2, foi de 118,41 mVs às

14:00 horas.

Tabela VII. Variação nictemeral na velocidade da corrente e vazão do rio Negro na estação 1, paraná
do Prato, ESEC de Anavilhanas em fevereiro/2000 e fevereiro/2002

hora

14:00

18:00

22:00

02:00

06:00

10:00

vcl. corrente (m/s) vazão (in3/s) vel. corrente (m/s) vazão (m3/s)
fevereiro de 2000 fevereiro de 2002

0.23

0.18

0.25

0.21

0.20

0.19

175.36

137,23

190,60

160.38

152.74

144.86

0.14

0.11

0.12

0,09

0.10

0.10

118.41

89,02

100,78

75,58

83.98

79.78

Nas coletas para estudo das variações nictemerais, foram coletados 53 ovos no ciclo 1

e 306 no ciclo 2, totalizando 359 ovos. No ciclo 1, os ovos constituíram 3,57% do

ictioplâncton capturado, enquanto que no ciclo 2, representaram 47,59%.

Todos os ovos estavam em fases iniciais de clivagem e mórula. As maiores

abundâncias de ovos ocorreram à noite e no fundo. O horário de maior transporte de ovos

ocorreu ás 02:00 h com 347,54 ovos/s no ciclo 1 (Fig. 50a) e ás 22:00 h com 720,69 ovos/s no

ciclo 2 (Fig. 50b).
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Figura 50a. b. Variações niclemerais no transporte de ovos de peixes no ciclo 1 (a) e no ciclo 2 (b) no parana do
Prato. ESEC Anavilhanas.

Foram capturadas 1.430 larvas no ciclo 1 e 337 larvas no ciclo 2, em um total de 1.767

larvas em 4 ordens e 12 famílias. Considerando a abundância das larvas totais, ocorreram

larvas em todos os horários de coleta, mas os picos de abundância variaram entre anos e entre

famílias. As maiores abundâncias ocorreram no período da noite e no fundo de dia. Os

horários de maior transporte de larvas totais foram semelhantes nos dois anos estudados, às

22:00 h (2.219,35 larvas/s) e às 06:00 h (2.614,15 larvas/s) no ciclo 1 (Fig. 51a) e, às 22:00 h

(310,54 larvas/s) e às 06:00 h (257,28 larvas/s) no ciclo 2 (Fig. 5lb).
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Figura 51a, b. Variações nictemerais no transporte de larvas totais no ciclo I (c) e no ciclo 2 (d) no paraná do
Prato. ESEC Anaviihanas.



Na ordem Clupeiformes, a família Engrauiididae apresentou abundância relativa de

8,54% no ciclo 1 e 15,69% no ciclo 2, totalizando 173 larvas capturadas nos dois ciclos. O

maior transporte de larvas ocorreu às 02:00 h, com 267,35 larvas/s no ciclo 1 (Fig. 52a), e às

22:00 h com 87,89 larvas/s no ciclo 2 (Fig. 52b).
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Figura 52a, b. Variações nictemeiais no transporte de larvas de Engrauiididae no ciclo I (e) e no ciclo 2 (f) no
paraná do Prato. ESEC Anavilhanas.

A ordem Characiformes foi representada por cinco famílias no ciclo 1, e não ocorreu

no ciclo 2. Foi a ordem menos abundante, todas as famílias com baixas densidades, juntas

representaram 5,11% do total. As famílias Characidae, Prochilodontidae e Curimatidae

apresentaram maior transporte às 02:00 h, com 29,19 larvas/s (Fig. 53a), 17,48 larvas/s (Fig.

53b) e 78,51 larvas/s (Fig. 53c) respectivamente. As famílias Anostomidae, às 06:00 h com

102,64 larvas/s (Fig. 53d) e Hemiodontidae às 10:00 h, com 67,79 larvas/s (Fig. 53e).
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Figura 53a. b. Variações nictemerais no transporte de larvas de Characidae (a) e Prochilodontidae (b), ciclo 1. no
paraná do Prato. ESEC Anavilhanas.
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Figura 53c. d. Variações nictemerais no transporte de larvas de Curimatidae (c) e Anostomidae (d) ciclo 1. no
paraná do Prato. ESEC Anavilhanas.
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Figura 53e. Variações nictemerais no transporte de larvas de Hemiodontidae (e) ciclo 1. no parana do Prato,
ESEC Anavilhanas.
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A ordem Siluriformes foi a mais abundante, representando 55,53% das larvas

capturadas no ciclo 1 e 82,46% no ciclo 2, com três famílias registradas. A família

Hypophthaimidae foi a mais abundante, com 29,34% e 55,69% nos ciclos 1 e 2

respectivamente. O maior transporte de larvas desta família ocorreu às 10:00 h, com 1.186,98

larvas/s (Fig. 54a) e 258,4 larvas/s às 22:00 h no ciclo 2 (Fig. 54b).

dl H^TOPHTHALMIDAE - feveraio/2000 b) HYPOPimíALMIDAE - fevertiro/2002

5  Oo.OOs lO.OOs UOOs 18005 ::.00s
0200f Oó:OOf lOOOf UOOf 18.00f :

horano e estralo de ainostraBem

i)200s 06.00S lü:00s MOOs ISOOs 22005
U2:00f 116.00 f lOOOf 14:001" 18:00 f 22.00 f

horaro e estralo de amostrageiii

Figura 54a. b. Variações niclemerais no transporte de larvas de Hypophthaimidae. ciclo 1 (a) e ciclo 2 (b). no
paraná do Prato. ESEC Anavilhanas.

A família Auchenipteridae representou 25,42% e 2,15% nos ciclos 1 e 2,

respectivamente. Seu maior transporte no ciclo 1, ocorreu às 06:00 h, com 1.623,93 larvas/s

(Fig. 55a) e às 10:00 h, com 13,92 larvas/s no ciclo 2 (Fig. 55b).
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Figura 55a. b. Variações nictemerais no transporte de larvas de Aucheniptendae. ciclo 1 (c) e ciclo 2 (d) no
paraná do Prato. ESEC Anavilhanas.



A família Pimelodidae foi a menos abundante no ciclo 1 com 0,77%. e o maior

transporte ocorreu às 14:00 h, com 33,67 larvas/s (Fig. 56a), sendo a mais abundante no ciclo

2 (24,62%) com maior transporte ás 06:00 h, com 174,76 larvas/s (Fig. 56b).
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Figura 56a. b. Variações nictemerais no transporte de larvas de Pimelodidae. ciclo 1 (e) e ciclo 2 (f) no parana do
Prato. ESEC Anavilhanas.

Na ordem Perciformes, a familia Sciaenidae representou 28,36% e 1.85% nos ciclos 1

e 2, respectivamente. O maior transporte no ciclo l, ocorreu ás 22:00 h (2.016,93 larvas/s) e

às 02:00 h (515,78 larvas/s)(Fig. 57a). No ciclo 2, suas densidades foram muito baixas, mas,

apresentou padrão semelhante em relação ao horário de maior transporte, ás 22:00 h, (9,12

larvas/s) e ás 02:00 h (13,50 larvas/s) (Fig. 57b).
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Figura 57a. b. Variações nictemerais no transporte de larvas de Sciaenidae, ciclo 1 (a) e ciclo 2 (b) no paianá do
Prato. ESEC Anavilhanas.



5.7. Distribuição sazonai do ictioplâncton

Foram coletados 408 ovos de peixes nas fases de ciivagem iniciai e mórula, sendo suas

maiores abundàncias registradas na enchente, com picos de 21,70 ovos/10 m^ em fevereiro/2000

e 91,30 ovos/10 m^ em outubro/2001 (Fig. 58)
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Figura 58. Abundância mensal de ovos de peixes na estação 1, paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas em relação ao
nível do rio Negro.

Foram capturadas 7.451 larvas nos dois anos de coleta. Desse total, 67,30% estavam no

estádio de primeira alimentação exógena, correspondente à fase de pré-flexão. As demais fases

representaram; 4,04% em larval vitelino, 22,51% flexão e 5,97% em pós-flexão. A maioria das

larvas capturadas em pré-flexão, e todas em flexão e pós-flexão, apresentaram alimento no tubo

digestivo, com exceção das larvas de Characiformes, onde apenas algumas, que se encontravam

em flexão, continham alimento no tubo digestivo.
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Cerca de 96,8% das larvas foram capturadas na estação 1, e apenas 3,2% na estação 2.

Consequentemente, a análise da variação sazonal na abundância de ovos e larvas foi baseada

apenas na estação 1. Considerando a densidade das larvas de todas familias juntas (larvas totais),

a ocorrência compreendeu todos os meses no período de dezembro/1999 a novembro/2001. Os

picos de abundância de larvas totais variaram entre anos e as maiores abundâncias coincidiram

com a fase de enchente (Fig. 59).
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Figura 59. Abundância mensal de larvas de peixes totais na estação 1. paraná do Prato, ESEC de Anavilhanas em
relação ao nivel do rio Negro.

As larvas da família Engraulididae apresentaram a maior abundância relativa, 49,35%.

Ocorreram de dezembro/1999 a abril/2000 (enchente), de agosto a outubro/2000 (vazante), de

novembro/2000 a fevereiro/2001 (enchente), de junho (cheia) a setembro/2001 (vazante) e de

outubro a novembro/2001 (enchente), totalizando 3.677 larvas. O maior pico de densidade

196,17 larvas/10 m\ ocorreu no início da enchente em dezembro/1999 (Fig. 60).
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Figura 60. Abundância mensal de larvas de Engraulididae na estação 1. parana do Prato, ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.

As sete famílias registradas da ordem Characiformes, ocorreram em baixas densidades,

juntas representaram 4,38% (Tab. IV). As larvas da família Characidae ocorreram em todos os

meses amostrados, com exceção de março e novembro/2001 (enchente), totalizando 105 larvas,

1,41% do total. A maior densidade (9,18 larvas/10 m^) ocorreu no início da enchente em

novembro/2000 (Fig. 61).

As larvas de Anostomidae ocorreram de dezembro/1999 a abril/2000 (enchente),

dezembro/2000 a janeiro/2001 (início da enchente), setembro a outubro/2001 (final da vazante),

totalizando 49 larvas (0,66%). A maior densidade (11,43 larvas/10 m^) ocorreu na enchente em

fevereiro/2000 (Fig. 62).
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Figura 61. Abundância mensal de larvas de Characidae na estação 1. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.
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Figura 62. Abundância mensal de larvas de Anostomidae na estação 1. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.
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As larvas de Hemiodontidae ocorreram de dezembro/1999 a abril/2000 (enchente),

outubro/2000 (final da vazante), dezembro/2000 a fevereiro/2001 (início da enchente), agosto a

setembro/2001 (final da vazante) e outubro a novembro/2001 (inicio da enchente), totalizando 64

larvas (0,86%). A maior densidade (11,43 larvas/10 m^) ocorreu no inicio da enchente, em

fevereiro/2000 (Fig. 63).
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Figura 63. Abundância mensal de larvas de Hemiodontidae na estação 1. paraná do Prato, ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.

As larvas de Curimatidae ocorreram de dezembro/1999 a maio/2000 (enchente), julho a

agosto/2000 (inicio da vazante), novembro a dezembro/2000 (inicio da enchente), abril (final da

enchente) a junho/2001 (cheia), totalizando 76 larvas (1,02%). A maior densidade (10,18

larvas/10 m^ ocorreu na enchente, em fevereiro/2000 (Fig. 64).

72



I noite

10 -

2 6 -f

■3

z

-1613

DJ FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASO
1999 / 2000 / 2001

Figura 64. Abundância mensal de larvas de Curimatidae na estação 1. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas em
relação ao nivel do rio Negro.

As larvas de Prochilodontidae ocorreram de dezembro/1999 a abril/2000 (enchente),

outubro (final da vazante) a dezembro/2000 (inicio da enchente), maio (final da enchente) a

junho/2001 (cheia), totalizando 28 larvas (0,38%). A maior densidade (3,13 larvas/10 m^)

ocorreu na enchente, em abril/2000 (Fig. 65).
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Figura 65. Abundância mensal de larvas de Prochilodontidae na estação 1, paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas
em relação ao nível do rio Negro.
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Foi capturada apenas uma larva da família Erythrinidae, na fase de flexão no mês de

abril/2001 (enchente), e três larvas de Cynodontidae, na fase de pré-flexão, uma em fevereiro e

duas em maio/2000 (enchente), representando ambas 0,05%.

A ordem Siluriformes, representada por cinco famílias, foi a segunda mais abundante,

com 37,61% (Tab. IV). Ao longo do período de estudo sazonal, as larvas de Auchenipteridae

ocorreram nas fases de enchente, cheia e vazante, sendo ausentes na seca, totalizando 793 larvas

(10,64%). A maior densidade (106,75 larvas/10 m^) ocorreu na enchente em fevereiro/2000 (Fig.

66).
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Figura 66. Abundância mensal de larvas de Auchenipteridae na estação l. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas
em relação ao nível do rio Negro.

As larvas de Pimelodidae ocorreram de dezembro/1999 a maio/2000 (enchente), julho

(cheia) a agosto/2000 (vazante), novembro/2000 a março/2001 (enchente), maio (cheia) a

junho/2001 (enchente), agosto (cheia) a outubro/2001 (vazante), totalizando 112 larvas (1,50%).

A maior densidade (4,64 larvas/10 m^) ocorreu no final da enchente de 2000 (Fig. 67).
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Figura 67.Abundância mensal de larvas de Pimelodidae na estação 1. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.

As larvas de Hypophthalmidae ocorreram em todos os meses amostrados nos dois anos

do estudo, com exceção de junho (pico da cheia) e julho/2000 (vazante), totalizando 1.787 larvas

(23,98%). As maiores densidades (102,01 larvas/10 m^ e 116,49 larvas/10 m^) ocorreram em

dezembro/1999 (início da enchente), e em fevereiro/2001 (enchente) respectivamente (Fig. 68).
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Figura 68. Abundância mensal de larvas de H\pophthalmidae na estação 1. paraná do Prato. ESEC de Anavilhanas
em relação ao nível do rio Negro.
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As larvas de Doradidae ocorreram em abrii/2000 (enchente), julho/2000 (cheia), no

período de março (enchente) a setembro/2001 (vazante) e novembro/2001 (enchente), totalizando

101 larvas (1,36%). A maior densidade (5,15 larvas/10 m^) ocorreu em maio/2001 (final da

enchente) (Fig. 69).
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Figura 69. Abundância mensal de larvas de Doradidae na estação 1. paianá do Prato, ESEC de AnaviUianas em
relação ao nível do rio Negro.

Foram capturadas apenas quatro larvas de Trichomycteridae, uma em abril/2000

(enchente), duas em maio/2000 (enchente), todas na fase de pós-flexào e uma na fase de pré-

flexão, em novembro/2001 (enchente), representando 0,13%.

A ordem Perciformes foi representada, principalmente pela família Sciaenidae, com

8,27% das larvas capturadas, totalizando 616 larvas. A ocorrência sazonal de larvas desta

família, está associado ao período que compreende principalmente as épocas de enchente e de

vazante/seca. Nos dois anos de coleta, os picos de densidade ocorreram aproximadamente na

mesma época, em fevereiro/2000 (105,93 larvas/10 m^) e em outubro/2000 (18,99 larvas/10 m^),
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mas com menor intensidade no segundo ano, dezembro/2000 (16,82 larvas/10 m ) e em

setembro/2001 (10,57 larvas/10 m^) na enchente e na vazante, respectivamente (Fig. 70).
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Figura 70. Abundância mensal de larvas de Sciaenidae na estação 1. parana do Prato, ESEC de Anavilhanas em
relação ao nível do rio Negro.

Foram capturadas apenas seis larvas de Eleotrididae na fase de pós-flexão, duas em

dezembro/1999 (início da enchente), uma em abril/2000 (enchente), uma em novembro/2000

(início da enchente) e duas em maio/2001 (final da enchente), representando 0,08 ̂  do total
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6. DISCUSSÃO

6.1. Metodologia de amostragem

Problemas relacionados à metodologia de amostragem, como a eficiência de captura, a

transparência da água e velocidade de filtraçào podem influenciar nos resultados sobre a

distribuição de ovos e larvas (Clutter & Anraku, 1979; Snyder, 1983; Thayer et al.^ 1983,

Leslie, 1986; Gregory & Powles, 1988; Gehrke, 1990; Katsuragawa & Matsuura, 1990, Crisp,

1991; Wanzenbõck et al., 1997). Entretanto, toma-se pouco provável que estes fatores tenham

influenciado nos resultados encontrados neste trabalho, porque a abundância de ovos e larvas

não esteve relacionada com a velocidade de fíltração, e nem com a velocidade da corrente nos

microhabitats.

Todas as coletas foram realizadas com rede de ictioplâncton de malha 0,465 mm, o que

poderia subestimar larvas menores. Redes com malha entre 0,480 a 0,505 mm, tendem a

selecionar larvas maiores, e redes com malha entre 0,250-0,333 mm, causam retenção de larvas

menos desenvolvidas e ovos de Clupeiformes (Matsuura & Nakatani, 1980; Leslie & Timmins,

1989). Porém, neste estudo, foram capturados ovos e larvas em todas as fases ontogênicas, para

a maioria destas famílias. Assim, estes fatores podem ter influenciado a abundância de ovos,

mas não parecem ter afetado a captura de larvas.

A amostragem espacial nos períodos de final de vazante e início de enchente poderia ter

influenciado os resultados da distribuição nos microhabitats, para as famílias Erythrinidae,

Doradidae e Trichomycteridae ausentes nessa amostragem, e as baixas densidades de

Anostomidae no ciclo 1 e Cynodontidae no ciclo 2. Entretanto, essas cinco famílias foram raras

ou presentes em baixas densidades em todas as amostragens nictemerais e sazonais, sugerindo

que devem utilizar outros microhabitats para desovar, como lagos e igapós. Assim, para as
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demais famílias que estiveram presentes em ambos ciclos, a época de amostragem nos

microhabitats, não parece ter viciado os resultados.

As amostras mensais realizadas na estação no paraná do lago do Prato, para análise da

distribuição sazonal, podem estar descrevendo características intrínsecas deste local. No

entanto, este local apresentou densidades de ovos e larvas equivalentes às dos outros locais ao

longo de 100 km nas cinco sub-áreas do arquipélago, para a maioria das famílias capturadas.

Assim, o paraná do Prato parece ser representativo da ocorrência temporal do ictioplâncton de

Anavilhanas.

A mecânica do funcionamento de abrir e fechar da boca da rede utilizada nos dois

estratos, não parece ter sido um problema, pois das quatro famílias mais abundantes, duas

apresentaram efeitos opostos. Considerando que é a primeira vez que este aparelho é

empregado em um ecossistema de águas pretas na Amazônia, com características físicas e

químicas distintas das dos rios de água branca, os dados obtidos indicam que a rede foi

relativamente eficiente, em termos de abundância de ovos e larvas, se comparados aos

resultados encontrados por Araújo-Lima (1984) e Petry (1989) no rio Amazonas, Severi (1997)

no rio Cuiabá, Baumgartner et ai (1997), Bialetzki et ai (1999), Baumgartner (2001) e

Bialetzki (2002) no rio Paraná.

6.2. Composição do ictioplâncton

As capturas de Characiformes registradas neste estudo, em tomo de 5,0% da abundância

total, diferem dos resultados verificados no rio Solimões/Amazonas (39,5%) (Araújo-Lima &

Oliveira, 1998), na planície de inundação do alto rio Paraná (42,3%) (Baungartner, 2001), no

Reservatório de Segredo, rio Iguaçu (~ 40%) (Nakatani a/., 1997), e na região do Pantanal

matogrossense, rio Cuiabá (--32,25%) (Severi, 1997). No entanto, são próximos dos obtidos por
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Bialetzki (2002) para o rio Baía no alto rio Paraná, que descreveu abundâncias de 6,05% de

larvas de Characiformes na captura total.

Grandes capturas de larvas de Siluriformes, a segunda ordem mais abundante em

Anavilhanas, foram descritas em outros estudos. Baumgartner (2001) no alto rio Paraná, relatou

Siluriformes como a ordem mais abundante com 57,3%, enquanto Bialetzki (2002) no rio Baia,

afluente do rio Paraná, descreveu Siluriformes com 45,75% das larvas capturadas contra

46,77% de Perciformes. Por outro lado, no rio Solimões/Amazonas, a ordem Siluriformes é

pouco abundante, com cerca de 3%, se comparada ás larvas de Characiformes e Clupeiformes

que, juntas representam 73,5% do ictioplâncton (Araújo-Lima & Oliveira, 1998). A captura de

larvas das espécies de Engraulididae, Hypophthalmidae e Auchenipteridae em elevadas

densidades, explica a predominância de Clupeiformes e Siluriformes em Anavilhanas. Estes

resultados indicam que a abundância de larvas de determinada ordem é dependente do

ecossistema amostrado (Nakatani eí ai, 1997; Severi, 1997; Araújo-Lima & Oliveira, 1998;.

Baumgartner, 2001; Bialetzki, 2002). No entanto, na Amazônia o padrão difere de outras bacias

do Brasil, com o predomínio das ordens Characiformes e Clupeiformes no sistema de águas

brancas e Clupeiformes e Siluriformes nos sistemas de águas pretas.

Em termos de riqueza de espécies, os resultados deste estudo coincidiram com os

descritos para a Amazônia, com as ordens Characiformes e Siluriformes dominantes sobre as

demais, representando de 80 a 85% das espécies (Roberts, 1972; Santos & Ferreira, 1999). O

número de famílias capturadas neste estudo, correspondeu a 38,5 % daquelas referidas por

Goulding et ai (1988) para o rio Negro, e 62,5% das capturadas em Anavilhanas (Garcia,

1995). Assim, os dados obtidos são relevantes em relação à diversidade da ictiofauna descrita

para a área da Estação Ecológica (Plano de Manejo, 1998).
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Neste estudo, foram capturados exemplares juvenis de Gymnotiformes e

Synbranchiformes. Araújo-Lima & Oliveira (1998) encontraram densidades de larvas de

Tetraodontiformes sempre próximas de zero, e as larvas de Pleuronectiformes e

Gymnotiformes representaram menos de 0,5% do total. Nakatani (1994) no Reservatório de

Itaipu, rio Paraná, descreve Catathyridium jenynsii, um pleuronectiforme, com a maior

densidade próxima de 2,0 larvas/lOm^, representando 1,35% do total. Baungartner (2001) no

alto rio Paraná, cita que as ordens Gymnotiformes, Synbranchiformes, Perciformes e

Pleuronectiformes responderam por 0,5% da abundância das larvas capturadas, enquanto

Bialetzki (2002) no rio Baía, afluente do rio Paraná, cita as ordens Gymnotiformes,

Cyprinodontiformes, Pleuronectiformes e não identificadas respondendo por 1,5% das larvas

capturadas. Estes resultados sugerem que as espécies dessas ordens, devem se reproduzir em

habitats específicos, dificultando a captura das larvas, e que sua ausência ou baixa ocorrência

parece ser um padrão nos estudos já realizados nos rios do Brasil.

6.3. Caracterização dos fatores abióticos nos microhabitats

Embora ocorrendo uma grande variação na velocidade da corrente (de 0,03 a 0,69 m/s),

sendo aparentemente maior nos canais, na superfície e á noite, esta não foi diferente entre os

microhabitats, profundidades e períodos. Assim, não foi possível caracterizar os microhabitats

em relação á velocidade da corrente. Esses microhabitats constituíram fisionomias topográficas

distintas, em função das características da formação das ilhas do arquipélago. Essa formação é

resultante da floculação dos sedimentos provenientes do rio Branco, sendo suas áreas de

erosão, constituídas pelos barrancos e as de sedimentação pelas praias (Leenheer & Santos,

1980). Contudo, essas fisionomias não foram tão pronunciadas como no rio Amazonas, onde

são geologicamente mais recentes e estão em constante transformação (Sioli, 1968).
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Oliveira (1996) descreveu a velocidade da corrente no rio Amazonas como muito

variável, não sendo diferente entre praias, paranás, barrancos e foz de canais. Aparentemente, a

tendência da velocidade ser superior nos canais em Anavilhanas, indica ocorrer uma forte

influência da corrente longitudinal, e que a grande variabilidade nos demais microhabitats pode

ser reflexo das correntes secundárias radiais (Thome et al., 1985; Carling, 1992), que neste

sistema podem exercer um efeito hidráulico menor em função do relevo do fiindo ser mais

regular (Maki-Petays et al., 2000).

A alta variabilidade da velocidade da corrente em cada um dos microhabitats

analisados, nas cinco sub-áreas do arquipélago, sugere que as condições ambientais que geram

estes diferentes fluxos, além de mudarem sazonalmente em função do pulso de inundação (Junk

et ai, 1989) mudam ao longo do dia, provavelmente devido ao efeito das freqüentes chuvas em

diferentes horários do dia e da noite, que aumentam o fluxo nas cabeceiras de seus afluentes,

segundo o conceito do continuo de rio (Vannote et ai, 1980). Assim, esta variação diária nos

valores de velocidade é decorrente da maior variação ambiental na época de chuvas em

Anavilhanas. Alternativamente, a interação desses dois fenômenos na dinâmica e diversidade

dos microhabitats dos rios amazônicos, deve ser considerada (Bayley & Ili, 1992).

O oxigênio dissolvido na água variou entre os microhabitats, sendo maior nos barrancos

e na superfície. Entretanto, não foi diferente entre o dia e a noite. Estes resultados sugerem uma

diferença entre fundo e superfície, comum e mais definida nos lagos da Amazônia, mas

geralmente ausente nos grandes canais de rios (Fisher, 1978; Junk et ai, 1983, Forsberg et al.,

1988). Esta maior oxigenação na superfície dos barrancos, provavelmente ocorreu devido á sua

maior turbulência, causada pelo relevo irregular e maior profundidade próximo da margem,

comuns nesses microhabitats.
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A temperatura da água do rio Negro não foi diferente entre os microhabitats. Este fator

pouco variou espacial e temporalmente. Resultados semelhantes foram encontrados em outros

estudos em diferentes ambientes de Anavilhanas (Goulding et al., 1988; Plano de Manejo,

1998). Porém, em todos os microhabitats, foi significativamente inferior no fundo e à noite.

Este fenômeno ocorreu, provavelmente, pela radiação solar que incide sobre a superfície da

água. Parte desta energia luminosa é absorvida e dispersa, gerando um aquecimento nas

camadas superficiais da coluna d'água, causando assim maiores temperaturas na superfície

durante o dia (Wetzel, 1975). Esta hipótese é reforçada pelos resultados de Díaz-Castro (1999)

no rio Jaú, afluente do rio Negro. Este autor cita, que a penetração da luz solar na água

diminuiu com o aumento da profundidade em direção ao igapó de acordo com as mudanças

sazonais no nivel do rio. Entretanto, a ausência de interação da temperatura da água com os

fatores microhabitat x profundidade x período, sugere que sua variação provavelmente está

associada aos períodos dia e noite e aos estratos do fundo e superfície, independente do

microhabitat.

O pH da água oscilou em tomo de 4,4 e foi uniformemente ácido em todos os

microhabitats, entre dia, noite, superfície e fundo. Este resultado era esperado para um sistema

resultante da drenagem dos escudos Pré-Cambrianos, já bastante intemperizados, e que

apresenta elevado teor de ácidos orgânicos dissolvidos de origem alòctone e autóctone,

ausência de substâncias tamponadoras (bicarbonato e carbonato) em solução, e com pouca

variação ao longo do ano (Sioli, 1981; Díaz-Castro, 1999). Porém, foi sensivelmente mais

variável na superfície dos canais, provavelmente devido á maior velocidade no transporte de

substâncias húmicas. Os maiores valores de pH nos paranás e barrancos, provavelmente

ocorreram devido á erosão das margens desses microhabitats. Segundo Leenheer & Santos

(1980) e Forsberg & Díaz-Castro (1994), sedimentos em suspensão podem ser produzidos pela
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erosão lateral do rio, pela trituração das folhas pela biota e pela floculação de material orgânico

dissolvido.

A condutividade elétrica da água foi baixa, indicando a grande deficiência em elétrólitos

da água do rio Negro, não ocorrendo diferenças entre os microhabitats, profundidade e

períodos, embora tenha sido bastante variável. Provavelmente, as variações que ocorreram nas

praias (de 6,11 a 25,1 |iS.cm"') e nos barrancos (de 6,13 a 15,21 |iS. cm^) podem ter sido

ocasionadas pela características hidrodinámicas desse sistema. Carling (1992) descreve forte

influência das correntes secundárias em forma de hélice no transporte de sedimentos em

direção às margens nas áreas de sedimentação, e a retirada destes, nas áreas de erosão em

sistemas de rios. Esta idéia é reforçada, pela ausência desta amplitude de variação nos paranás e

nos canais, que apresentaram menores oscilações de ll,5+/-3,5 |iS. cm . Outra possibilidade

seria ligada à incidência de chuvas. Estas poderiam estar causando variações diárias, nas

amostragens do dia e da noite, e espaciais, em diferentes microhabitats ao longo das sub-áreas

do arquipélago. Na Amazônia, as chuvas são altamente regionalizadas (Werder, 1983) e o

índice pluviométrico anual em Anavilhanas, como em toda a região, é muito alto (Plano de

Manejo, 1998). Portanto, ocorrem precipitações em locais diferentes ao mesmo tempo, bem

como, na mesma sub-área em horários diferentes, o que em parte explicaria estes resultados.

6.4. Transporte do ictioplâncton

O maior transporte de ovos ocorreu à noite no flindo, às 22:00 h (720,69 ovos. ) e às

02 00 h (347,54 ovos."'), sugerindo maior intensidade de desova à noite. Petry (1989)

analisando a deriva do ictioplâncton no paraná do lago do Rei, rio Amazonas, descreveu maior

transporte de ovos à noite. Esse autor afirma, que este padrão é resultante de prováveis desovas

ocorridas a pelo menos 6 horas a montante, e que nos locais de menor turbulência, ocorreu no

amdo Ibagy & Muhlbert (1999), descreveram maiores abundáncias de ovos de Sciaenidae à
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noite e associaram esta ocorrência à atividade de desova noturna das espécies desta família. Em

ambientes marinhos, onde a dispersão é maior que em rios, isto pode ser explicado em função

dos estádios de ovo serem relativamente curtos, quando comparados com os estádios de larvas,

sendo sua distribuição mais concentrada nas proximidades da área de desova do que as larvas,

que sofrem uma maior deriva e se espalham por uma área bem maior (Matsuura et al., 1980).

Assim, o maior transporte de ovos entre 22:00 e 02:00 h, indica uma desova ocorrida nas

proximidades da estação de amostragem e cerca de poucas horas antes, à tarde ou no inicio da

noite. Em relação ao fato de ser maior no fundo, provavelmente deve-se á baixa turbulência da

estação de coleta.

O padrão de maior transporte de larvas totais, ocorrendo ás 22:00 h na superfície, e às

06:00 h no fundo nos dois ciclos nictemerais, revelou um provável efeito das espécies

dominantes em deriva. Esse efeito ficou demonstrado quando foi considerado o táxon família

na estimativa do transporte de larvas, pois as famílias Engraulididae, Characidae,

Prochilodontidae e Sciaenidae foram transportadas mais intensamente no turno da noite,

enquanto que, Curimatidae, Anostomidae, Hemiodontidae, Auchenipteridae e Pimelodidae,

foram de dia, e Hypophthalmidae de dia e de noite.

Assim, o maior transporte á noite parece ser resultante da interação entre desovas

ocorridas a montante, em horários do final da tarde ou início da noite, e da migração vertical

em direção á superfície, registrada á noite para as larvas da maioria das famílias capturadas, o

que aumentaria a abundância nesse turno. Por outro lado, o fato do maior transporte ter

ocorrido em diferentes horários da noite, com larvas em diferentes fases de desenvolvimento,

presentes em todas as famílias, sugere a possibilidade destas larvas terem sido transportadas de

locais, onde a desova dependendo da distância e da velocidade da corrente, pode ter ocorrido de
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dia, uma vez que a interação dessas variáveis interferem na modulação do transporte das larvas

no canal (Petry, 1989).

Araújo-Lima & Oliveira (1998), considerando a descarga no meio do rio Solimões no

inicio da enchente, da ordem de 70.000 m^/s, estimaram o transporte de Characiformes, em

25.760 larvas/s e Clupeiformes, em 37.960 larvas/s. Enquanto que, à 50 m da margem, com

uma descarga de aproximadamente 100 m^/s, o transporte foi de 776 e 320 larvas/s,

respectivamente. Em Anavilhanas, a descarga no canal do paraná do Prato variou pouco ao

longo dos dois ciclos nictemerais, em tomo de 100 m^/s, o equivalente à descarga da área

marginal do rio Amazonas. Entretanto, o transporte foi diferente ao do rio Amazonas e variou

entre os grupos. Para as famílias de Characiformes, em tomo de 80 larvas/s, seguidos pelos

Clupeiformes, Engraulididae com 267,35 larvas/s, Siluriformes, com as famílias

Hypophthalmidae (1.186,98 larvas/s) e Auchenipteridae (1.623,93 larvas/s) e Perciformes,

Sciaenidae com 2.016,93 larvas/s. O maior transporte larval das famílias Hypophthalmidae

Auchenipteridae, Sciaenidae e Engraulididae pode ser explicado pela maior abundância de

larvas desses gmpos em Anavilhanas, em especial, na época em que foi realizado o estudo do

ciclo nictemeral.

Tumer (2001) descreve a velocidade da corrente afetando o padrão de transporte, com

as larvas de Eíheostoma zonale mais abundantes em habitats com altos fluxos, e E. caenilum

em habitats com baixos fluxos na costa do norte dos Estados Unidos. Entretanto, no paraná do

lago do Prato, ocorreram pequenas variações nos valores da velocidade da corrente, indicando

que fatores biológicos, como atividade de desova e migração vertical, podem ser mais

importantes na densidade de larvas á deriva. Dessa forma, o período do dia, descrito como de

menor abundância de larvas (Nakatani, 1994; Baumgartner eí al., 1997; Araújo-Lima et al.,

2001), representa uma parcela decisiva na estimativa do transporte e deriva, dependendo da
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família e da profundidade amostrada. Assim, uma das implicações deste estudo, é a

padronização da amostragem, com coleta em diferentes horários do dia e da noite, em

diferentes estratos, para estimar adequadamente a abundância e o transporte do ictioplâncton,

em rios com diferentes características na Amazônia.

O mecanismo de transporte de larvas de peixes pode afetar a sobrevivência e

consequentemente, o recrutamento e o tamanho das coortes anuais (Hinckley et ai, 1991). O

transporte de larvas de diferentes grupos taxonômicos, em diferentes horários e estratos da

coluna d'água em Anavilhanas, deve ser resultante da interação entre a variação na velocidade

da corrente do canal e a duração do desenvolvimento larvário de cada espécie, isto é, maiores

velocidades influenciam nas larvas com longa duração e fluxos menores nas larvas de curta

duração. Epifanio & Garvine (2001) verificaram o mesmo padrão de transporte em estuários,

para larvas de diferentes espécies, em relação á freqüência de marés e submarés. Este padrão

deve constituir uma adaptação vantajosa para as espécies em Anavilhanas, diminuindo a

competição interespecífica por alimento durante a colonização de áreas favoráveis ao

crescimento das larvas e juvenis, como os lagos e igapós, em função de serem transportadas em

diferentes fases ontogênicas.

6.5. Distribuição do ictioplâncton por microhabitat, profundidade e período

Ovos

Ovos de peixes se distribuíram nas margens das praias, barrancos, canais e paranás de

Anavilhanas e foram mais abundantes na época de enchente do rio Negro. Porém, a distribuição

nesses microhabitats não foi homogênea. As maiores abundâncias ocorreram nos canais e

paranás. Baumgartner (2001) descreveu maiores abundâncias de ovos nas estações localizadas

na cabeceira e no meio do rio Paraná. No meio do canal e nas cabeceiras dos rios, a corrente

horizontal, também chamada de longitudinal, é o principal agente hidráulico, sendo mais
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importante na estimativa do transporte de ovos e larvas (Nezdoliy, 1984; Pavlov, 1994; Araújo-

Lima & Oliveira, 1998; Jimenez-Segura, 2000).

Na Amazônia, acredita-se que a corrente longitudinal é decisiva para transportar os ovos

e larvas das vias de desova e de dispersão, como os canais e paranás para as áreas de criação,

como os lagos e a planície inundada (várzea) nos ecossistemas de água branca (Araújo-Lima,

1984; Petry, 1989; Oliveira, 1996; Oliveira & Araújo-Lima, 1998). Entretanto, em

Anavilhanas, tanto os canais entre as ilhas e os paranás constituem microhabitats de conexão,

ligando locais de desova e de deriva com locais de criação, como os lagos e, provavelmente,

igapós. A presença de maiores abundâncias de ovos nos canais e paranás, indica atividade de

desova recente nesses locais (Oliveira & Ferreira, 2002). Nesse caso, o efeito das correntes

secundárias radiais em forma de hélice descritas por Thome et al. (1985) e Carling (1992) para

sistemas de rios, estariam dispersando a desova ocorrida principalmente nos canais e paranás, e

levando parte desses ovos em direção ás margens das praias e dos barrancos. Dessa forma, a

ocorrência de ovos nesses microhabitats, seria resultante de desovas que ocorreram próximas,

provavelmente também nos canais do arquipélago.

Em relação á distribuição vertical, os ovos foram mais abundantes no fundo e á noite em

todos os microhabitats. A interação do microhabitat x profundidade x período sugere ser forte a

influência desses fatores na abundância de ovos. Segundo Balon (1975; 1981), os ovos de

Characiformes migradores tendem a ser pelagòfilos, em função de sua forma e presença de

amplo espaço perivitelínico. Diversas espécies de Siluriformes apresentam também esta

característica Oíakatani et ai, 2001). A ausência de glóbulos de óleo faça com que os ovos

desses grupos tenham uma densidade levemente superior á da água, tendendo a afiindar.

Contudo, ocorre grande variação na forma, tamanho, espaço perivitelínico, adesividade e

flutuabilidade nos ovos das espécies de Characiformes e Siluriformes, que realizam ou não
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migrações reprodutivas (Rosa Jr. & Schubart, 1945; Schubart, 1954; Godoy, 1959, Bayley,

1973; Araújo-Lima, 1994; Nakatani etal., 2001; Rizzo et ai, 2002).

Por outro lado, os ovos capturados provavelmente também pertencem às especies de

Engraulididae e Sciaenidae, que possuem ovos pelágicos (Matsuura, 1977; Annibal, 1983;

Phonlor, 1984a; Suzuki, 1992; Vazzoler, 1996; Bialetzki, 2002). Nesse caso, este acúmulo e

transporte de ovos próximo do fundo, provavelmente, é resultante da interação de outros

fatores. A turbulência, com velocidades de corrente em tomo de 0,5 m/s, poderia estar

causando maior mistura na coluna d'água, o que levaria ovos flutuantes e semi-flutuantes para

o fundo. Outra alternativa seria que, dependendo do grau de adesividade do córion a pequenos

grãos de areia, comuns no fundo dos canais de Anavilhanas, a densidade desses ovos

aumentaria, mantendo-os na metade inferior da coluna d'água. Araújo-Lima & Oliveira (1998)

relatam para ovos de Characiformes do rio Solimões/Amazonas, que sua flutuabilidade é

reduzida em virtude da aderência do seu córion a pequenas partículas, aumentando o seu peso.

Petry (1989) também encontrou grandes abundâncias de ovos no fundo e à noite no canal que

liga o rio Amazonas ao Lago do Rei.

Segundo Bialetzki et al. (1999), maiores concentrações de ovos de peixes no turno da

noite no rio Paraná, deveu-se ao horário em que a maioria das espécies desovam. Esta hipótese

é reforçada por Baumgartner (2001), que sugere que as maiores abundâncias noturnas de ovos

no rio Paraná estão associadas á desova no entardecer. Godoy (1975) afirma que esta relação

existe em função da temperatura da água dos rios se encontrar em níveis mais elevados no final

da tarde. Em contrapartida, Ibagy & Muhlbert (1999) descreveram a desova noturna de

sciaenideos, como forma de proteção contra predadores visuais. Assim, pela maior abundância

de ovos á noite em Anavilhanas, a desova parece ocorrer no final da tarde ou no inicio da noite

para a maioria das espécies das famílias capturadas nos canais e paranás.
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Outros fatores fisico-químicos da água podem interferir na atividade de desova e,

consequentemente, na abundância de ovos nos rios. Mudanças nos valores de temperatura e

condutividade elétrica da água, como declínios seguidos de aumentos, são apontados como

"gatilhos disparadores" ou potenciadores para a desova em rios tropicais (Nakatani et al.^ 1993;

Nakatani, 1994; Vazzoler, 1996; Baungartner et ai, 1997; Jimenez-Segura, 2000; Bialetzki,

2002). Em Anavilhanas, as maiores abundâncias de ovos estiveram correlacionadas com os

menores valores de temperatura e de condutividade elétrica da água. Assim, a interação desses

fatores parece influenciar a atividade de desova das espécies nos diferentes microhabitats em

Anavilhanas.

Por outro lado, parece existir uma relação da abundância de ovos com as temperaturas

em tomo de 29° C, registradas no ílmdo à noite. A temperatura influencia na sobrevivência e no

sucesso do desenvolvimento embrionário de peixes (Gadomski & Caddell, 1996; Kucharczyk

et al, 1998). Curiacos (1999) descreve a faixa térmica entre 23 a 29 C, como ótima para a

incubação até o desenvolvimento inicial das larvas de Prochilodus scrofa, interferindo na taxa
o

de fertilização, ocorrendo mortalidade maciça de larvas recém eclodidas a partir de 32 C. Isso

em parte explicaria a ausência de larvas nas capturas realizadas em temperaturas superiores a

32° C neste estudo. Ciechomski (1966) avaliou a influência da temperatura, salinidade, luz e

fatores mecânicos no desenvolvimento de Engraulis anchoita. Este autor descreveu que

temperaturas abaixo de 20 C, presença de luz e alta turbulência da corrente, são prejudiciais ao

desenvolvimento dos ovos, reduzindo a taxa de eclosão ou causando anomalias nos embriões.

A turbulência da água é descrita como maior na superfície, pela ação dos ventos, e menor

próximo ao fundo, devido á maior viscosidade junto ao substrato (Miller et ai, 1988; Boehlert

& Mundy, 1988; Carling, 1992; Mafalda Jr., 2000). De fato, a velocidade da corrente estimada

no fundo, foi inferior á da superfície em todos os microhabitats de Anavilhanas.
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o tempo de incubaçào é relativamente curto, de 12 a 18 horas, para a maioria das

espécies que dispersam ovos e larvas (Godinho et al.^ 1978; Nascimento, 1992, Araújo-Lima,

1994; Cardoso et ai, 1995; Ribeiro et ai, 1995; Nakatani et ai, 2001), se a desova ocorresse

no final da tarde, e os ovos recém fecundados se acumulassem próximo ao fundo durante a

deriva, no decorrer da noite até a manhã seguinte, os ovos estariam submetidos a uma menor

influência da turbulência, e a níveis de luz e temperatura considerados ideais para se

desenvolverem até a eclosão. Outro fato que reforça esta hipótese, foram os ovos e as larvas

recém eclodidas capturadas durante o dia serem sempre mais abundantes no fundo, onde as

temperaturas registradas foram sempre menores. Estes resultados sugerem que a deriva de ovos

das espécies que compõem as assembléias de larvas de Anavilhanas é mais intensa à noite,

principalmente próxima do fundo em ambos períodos, e que a desova deve ocorrer nos canais,

no final da tarde ou início da noite. Este comportamento, deve constituir uma estratégia

adaptativa para otimizar a fertilização e o desenvolvimento inicial dos ovos, além de estar

ligada provavelmente a algum mecanismo de proteção contra a ação de predadores visualmente

orientados.

Larvas de peixes

Distribuição nos microhabitats

O padrão de distribuição de peixes em diferentes habitats, está associado a diversos

fatores abióticos (Davenport & Sayer, 1993). Para larvas de peixes, a velocidade da corrente e

citada como um dos fatores mais importantes na distribuição (Pavlov et ai, 1977, Petry, 1989,

Pavlov, 1994). Por outro lado, baixos pH e baixas concentrações de oxigênio dissolvido, podem

ser nocivos ao desenvolvimento embrionário de diversas espécies de peixes (Dioni & Reartes,

1975; Araújo-Lima, 1984; Korwin-Kossakonski, 1988; Bergerhouse, 1992; Keckeis et ai,

1996) A abundância de larvas nos microhabitats de Anavilhanas, não estava correlacionada
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com estes fatores (velocidade da corrente, pH e a concentração de oxigênio dissolvido na água).

Assim, a abundância de larvas nos microhabitats de Anavilhanas não parece ter sido

influenciada por estas variáveis. No entanto, a correlação da temperatura com a abundância de

larvas para a maioria das familias capturadas, indica que o padrão de distribuição das larvas

parece estar ligado á provável ação da temperatura na sobrevivência das larvas e, á sua

interação com outros fatores bióticos ocorrendo no rio, como a escolha de locais e horários

preferenciais de desova, em função desses apresentarem temperaturas favoráveis á desova e ao

desenvolvimento larval.

O efeito dos locais de desova, em conjunto com o efeito de diferentes processos

hidráulicos ocorrendo nos rios, causam diferenças nas abundâncias de larvas em diferentes

habitats (Petry, 1989; Schedegger & Bain, 1995; Severi, 1997; Oliveira & Araújo-Lima, 1998,

Bialetzki et ai, 1999). As larvas de Engraulididae foram aparentemente menos abundantes, e as

de Curimatidae não ocorreram nos canais, sugerindo que estas familias apresentaram um

padrão de desova e de deriva preferencial próximo das praias, barrancos e paranás. Isto difere

do padrão observado para afamilia Characidae, menos freqüente nos paranás, e Hemiodontidae,

que não ocorreu nesse microhabitat. O fato das larvas de Auchenipteridae, Pimelodidae e

Hypophthalmidae não terem apresentado diferenças na distribuição por microhabitat, não

permitiu estabelecer um padrão preferencial de desova para estas familias, embora ocorresse

tendência de maior acúmulo de Hypophthalmidae nos canais.

A familia Sciaenidae foi diferente das demais, sendo mais abundante nos barrancos. A

correlação da abundância de larvas de Sciaenidae com maiores valores de condutividade

elétrica, registrados nos barrancos, sugere este microhabitat como local preferencial para a sua

desova. Schedegger & Bain (1995) analisando a preferência do microhabitat em relação á

composição taxonômica de larvas no rio Tallopoosa, com fluxo regulado, e no rio Cahaba, não
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regulado, no Alabama (EUA), constataram que é possível identificar em nível de família,

diferenças significativas entre as áreas de criação. A razão biológica para este padrão de maior

abundância de larvas em local especifico, pode estar relacionado às condições favoráveis para a

desova, como oferta de alimento e proteção contra predadores (Nikolski, 1978; Lowe-

McConnell, 1987; Munro, 1990), e provavelmente constitui uma estratégia adaptativa de

dispersão diferenciada para ocupar espaços vazios (Krebs, 1994).

O comportamento de escolha da área de desova pelos adultos é dependente da

disponibilidade de alimento para as futuras larvas e jovens (Wooton, 1990; Urho, 1999).

Matsuura & Kitahara (1995) citam que, a troca das áreas de desova de Engraulis anchoita para

zonas costeiras no inverno, deve ser relacionada com a estabilidade da coluna d'água, que pode

aumentar a concentração do seu alimento. Nakatani (1982) acrescenta para essa espécie, que

isto ocorre também em função das extensas áreas de desova existentes ao longo da costa na

época de sua reprodução. As extensas áreas do arquipélago de Anavilhanas, com centenas de

canais, barrancos, paranás e praias nas épocas de enchente e vazante, oferecem condições

favoráveis para a desova e criação das larvas de Engraulididade, Sciaenidae e de algumas

famílias de Siluriformes por um longo período de tempo. Aparentemente, para a maioria das

famílias, os canais entre as ilhas constituem as principais áreas de desova e transporte, enquanto

que os demais microhabitats, além de constituírem áreas de desova, são utlizados como áreas

de criação dentro do arquipélago.

Alguns autores sugeriram que o inicio do deslocamento rio abaixo não é totalmente

passivo (Nezdoliy, 1984; Naesje et ai, 1986; Corbett & Powles, 1986; Oliveira & Araújo-

Lima, 1998). Em sistemas turbulentos e unidirecionais de rios (Potter et ai, 1978), quando o

momento é propicio, a larva que se move próxima das margens, deve ativamente alcançar as

correntes secundárias radiais descritas por Thome et ai (1985) e Carling (1992), que também
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sào reguladas pelo relevo do fundo dos canais (Church, 1992; Maki-Petays et al., 2000),

retomando à corrente principal longitudinal. Assim, esta larva alcançando o meio dos canais,

interferiria em seu transporte rio abaixo, aumentando as chances de se dispersar em direção aos

paranás e lagos de Anavilhanas.

As correntes secundárias transversais não foram medidas neste estudo, mas em outros

rios de menor vazão, são maiores que 0,1 m/s a 0,2 m de distância do fundo (Carling, 1992).

Com a desova ocorrendo nos canais, mas próximo das margens, as larvas estariam sujeitas às

correntes secundárias transversais assimétricas que têm um movimento helicoidal, que forma

pelo menos duas células de fluxo transversal ao eixo principal do rio. Isso resultaria em um

acúmulo de larvas tanto nas áreas de erosão, quanto nas de sedimentação, que constituem

ambientes de transição entre as áreas de desova e as de criação. Assim, a tendência de maiores

abundâncias de larvas de Engraulididade nas praias, e das larvas de Sciaenidae nos barrancos, é

resultante da interação do comportamento natatòrio de cada espécie desses grupos, interagindo

com as condições hidráulicas do sistema.

A maior abundância das larvas de Engraulididae em flexão e pòs-flexão nas praias,

sugere este microhabitat como área de criação para as espécies desta família. Copp (1993)

descreve a distribuição de larvas nas fases de desenvolvimento final no rio Rhone, relacionada

a ambientes de baixa profundidade, e que este padrão constitui uma estratégia que dificulta o

acesso de predadores de maior tamanho. Garcia (1995), trabalhando em Anavilhanas,

encontrou grandes densidades de juvenis de Engraulididae em uma praia que se forma no

interior do lago do Prato na fase de seca do rio Negro. Assim, este padrão representaria, além

de uma tática reprodutiva, um comportamento anti-predador para os juvenis desta família.

O padrão de distribuição com maior abundância de larvas de Sciaenidae nos barrancos,

que são áreas de muita erosão (Carling, 1992), foi semelhante aos descritos para as larvas de
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peixes do rio Missouri, que também estavam concentradas em microhabitats com essas

características (Hergenrader et ai, 1982) e para Mylossoma aurettm e M durivemre nas

margens do rio Solimões/Amazonas (Oliveira, 1996). Este padrão provavelmente traz

vantagens para as espécies de Plctgioscion^ que seriam mais facilmente transportadas para as

áreas de criação como os paranás e os lagos. Esta hipótese é reforçada pela presença de maiores

abundâncias de larvas desta família em flexão e pòs-flexão nos paranás, locais onde

encontrariam abrigo e alimento. Nakatani et ai (1993) descreveram, para Plagioscion

squamosissimus do rio Paraná, desovas ocorrendo nos tributários, ambientes lóticos, e que após

a eclosão, as larvas atingiriam áreas de transição entre ambientes lóticos e lênticos na foz

desses tributários. Assim, este padrão deve constituir uma das táticas que compõem o conjunto

de estratégias reprodutivas das espécies desta família, seguindo o padrão descrito para a

maioria das espécies de Characiformes durante a enchente do rio Amazonas (Araújo-Lima,

1984; Petry, 1989; Oliveira, 1996; Lima, 2002).

Em contrapartida, a deriva de larvas de Plagioscion spp. na vazante do rio Amazonas

(Araújo Lima & Oliveira, 1998) e do rio Negro, observada neste estudo, indicam que sua

desova também pode ter ocorrido em ambientes lênticos, como os lagos, em função da corrente

nessa época sair do lago em direção ao canal. Leite (2000) no pico da vazante do rio

Amazonas, descreveu maior abundância de larvas de Plagioscion spp. nos canais de lago (3,1-

9,0 mm de CP) e no meio de lagos (7,4-14,0 mm de CP), correspondentes às fases de flexão

pós-flexão, respectivamente. Bialetzki (2002) no alto rio Paraná, avaliando diferentes fases

ontogênicas de Plagioscion squamosissimus^ descreveu ambientes lênticos como áreas desova e

trechos lóticos como rotas de dispersão. Assim, o fluxo saindo do lago em direção aos canais

no início da vazante transportaria as larvas de Plagioscion spp. para se criarem nos paranás,

além de aumentar suas chances de dispersão para outros berçários rio abaixo em Anavilhanas.
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Assim, o transporte dos ovos e larvas das espécies que desovam durante a enchente do

rio Negro, ocorre passivamente das áreas de desova constituídas pelos canais por ação da

corrente longitudinal. Esta corrente é mais forte rio abaixo em direção aos paranás e lagos, mas

as correntes secundárias modulariam a trajetória das larvas, acumulando sciaenideos nos

barrancos e engraulidideos nas praias, locais conectados com as áreas de criação, constituídas

pelos paranás próximo à boca de lagos, igapós e lagos. No entanto, para as espécies que

desovam na vazante os ovos e larvas sairiam dos lagos e paranás em direção aos canais, por

força da vazão da água dos lagos e da corrente longitudinal . Em ambos padrões de deriva, os

berçários provavelmente localizam-se em áreas próximas á vegetação ripária na vazante,

enquanto que durante a enchente e cheia, no lago e na floresta inundada denominada de igapó.

O padrão apresentado pelas famílias Characidae, Auchenipteridae, Pimelodidae e

Hypophthalmidae, com larvas abundantes em todos os microhabitats diferiu do padrão dos

engrulidídeos e Sciaenideos. No entanto, sugere uma estratégia generalista dessas famílias, que

otimizaria a dispersão, aumentando as chances das larvas alcançarem áreas com melhores

condições de sobrevivência (Simpson, 1987; Wooton, 1990; Urho, 1999).

Distribuição dia e noite

Embora a composição das famílias tenha sido diferente entre os microhabitats, os taxa

dominantes foram significativamente coletados em grandes abundâncias à noite. Estes

resultados são consistentes com muitos outros estudos de distribuição diária e de abundância do

ictioplâncton em rios tropicais (Petry, 1989; Nakatani, 1994; Baumgartner et al.^ 1997,

Bialetzki et ai,, 1999; Tung & Tuan, 1999; Baumgartner, 2001; Bialetzki, 2002) e de regiões

temperadas (Gale 8c Mohr, 1978; Hergenrader et ai, 1982; Armstrong & Brown, 1983;

Gallagher Sc Conner, 1983; Nezdoliy, 1984; Naesje et ai., 1986; Corbett & Powles, 1986;

Gadomski & Barfoot, 1998).
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A fliga das larvas à rede durante a luz do dia tem sido apontada como uma explicação

parcial para as maiores densidades de larvas de peixes à noite, especialmente para as mais

desenvolvidas e visualmente ativas (Clutter & Anralcu, 1979; Katsuragawa &. Matsuura, 1990;

Matsuura & Kitahara, 1995). Entretanto, para que este fator interfira na captura, é necessário

que a larva, além da visão e mecanorrecepção (Higgs & Fuiman, 1998; Poling & Fuiman, 1998;

Job & Bellwood, 2000), desenvolva uma velocidade de natação superior à da corrente. As

velocidades máximas de natação alcançadas por larvas menores de 5,5 mm são inferiores a 0,02

m/s (Miller et ai, 1988). Em Anavilhanas 87,12% das larvas se encontravam em larval vitelino

e em pré-flexão, com comprimento padrão entre 2,0 a 6,8 mm. Assim, considerando o método

ativo de captura, em sentido contrário ao da corrente, em velocidades sempre superiores a 0,03

m/s nos microhabitats, e as diferentes fases ontogênicas das larvas capturadas, pode-se deduzir,

que este fator pouco interferiu nas baixas ocorrências na superfície durante o dia.

Existe a possibilidade de redução da captura das larvas já metamorfoseadas, aspecto

muito variável entre as larvas de Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes e Sciaenidae.

Porém, a maioria das larvas coletadas neste estudo (77,27%), ainda não estava

metamorfoseada, e apenas 12,73% estavam em flexão e pós-flexão, fases em que diversas

espécies desses grupos já apresentam movimento natatório vertical e horizontal (Kossovski,

1980; Araújo-Lima, 1984; 1994; Ropke, 1993; Holt & Holt, 2000; Santos & Godinho, 2002).

Assim, a maior captura de larvas á noite na superfície e de dia no fundo, indica que as

diferenças nas abundâncias de larvas entre o dia e a noite, sejam resultantes de um provável

migração vertical em direção á superfície no período da noite.

Distribuição vertical

Larvas de peixes apresentam comportamento complexo e podem alterar ativamente sua

distribuição vertical. As causas para este comportamento ainda são controvertidas e variam
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conforme o habitat, a espécie e a fase ontogênica (Gray, 1998; Job & Bellwood, 2000). Para

larvas de peixes marinhos, a interação entre a orientação da larva e o efeito das marés estão

entre os fatores mais citados (Fortier & Leggett, 1984; Brewer & Kleppel, 1986; Bohelert &

Mundy, 1988; Munk et al.^ 1989). Para larvas de rios de regiões temperadas, fatores como

fotoperiodo, fuga de predadores e alimentação são descritos como responsáveis para essas

mudanças verticais (Pavlov et ai, 1977; Leis & Fox, 1996; Gadomski & Barfoot 1998).

Baungartner (2001) estudando larvas de Hypophthalmiis edentatus, Plagioscion

sqiiamosissimus e espécies de Characiformes e Siluriformes no alto rio Paraná, cita a interação

de vários fatores agindo na maior captura na superfície á noite, mas afirma que a atividade

alimentar seria o desencadeador de todo o processo. Em Anavilhanas, a maioria das larvas

capturadas em pré-flexão, e todas em flexão e pós-flexão, estavam com alimento no tubo

digestivo, o que indica existir uma provável natação vertical da larva para obter o alimento na

coluna d'água. Nesse caso, elas estariam acompanhando a distribuição do zooplâncton,

principal item alimentar para as larvas de peixes nessas fases (Whiteside et ai, 1985; Ross &

Backman, 1992; Holt & Holt, 2000; Leite, 2000). No entanto, nas familias de Characiformes,

apenas as larvas em flexão e pós-flexão, continham alimento no tubo digestivo, sugerindo que

outros fatores influenciem na sua abundância na coluna d'água nas demais fases.

Embora tenha ocorrido um padrão geral, com grande concentração de larvas no fundo,

ocorreram variações entre as familias, se considerados os períodos do dia e da noite. A família

Characidae se distribuiu homogeneamente em ambos estratos e períodos. É possível que essa

distribuição homogênea na coluna d'águci, seja resultante de uma ou mais espécies dominantes.

As larvas do gênero Iguanodectes^ por exemplo, foram capturadas mais na superfície de dia,

enquanto que as de Thportheus e Hyphessobtycon foram mais freqüentes no fundo e à noite.

Padrão diferente deste foi apresentado pelas famílias Prochilodontidae, Hemiodontidae e
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Curimatidae, que foram mais freqüentes em ambos estratos à noite, e de dia no fundo,

sugerindo também uma migração vertical à noite de algumas espécies.

As familias Auchenipteridae, Pimelodidae e Hypophthalmidae foram mais abundantes

no fundo de dia, tendendo a se distribuir homogeneamente na coluna d'água à noite. Para a

abundância de larvas de Auchenipteridae, a interação entre o microhabitat e o período sugere

que sua deriva está ligada principalmente ao tipo de microhabitat á noite. A ausência desta

interação para Pimelodidae, indica a profundidade como principal responsável na variação da

abundância de suas larvas. Para Hypophthalmidae, representada por Hypophthalmus spp., a

interação entre a profundidade e o período, ressalta a influência desses fatores na abundância de

suas larvas em deriva, e sugere de um modo geral, migração vertical á noite.

Esta estratificação, no entanto, é mais comum em reservatórios (Tuberville, 1979;

Nakatani, 1994). Este último autor, descreveu o mesmo padrão de distribuição vertical para

Hypophthalmus edentatus no reservatório de Itaipu, rio Paraná, com maiores abundâncias na

superfície à noite, caracterizando um hábito tipicamente noturno. Em contrapartida, para

Sciaenidae, a ausência de interação entre microhabitat x profundidade x período, não estabelece

claramente a influência desses fatores em sua distribuição vertical. Porém, os resultados

permitem interpretar uma migração vertical á noite em direção á superfície, demonstrada pela

homogeneidade das abundâncias de larvas em ambos estratos á noite, e ausência de larvas na

superfície de dia.

Estas diferenças na distribuição entre fundo e superfície, verificadas para as espécies

das familias capturadas neste estudo, parecem estar relacionadas não só com a distribuição do

alimento na coluna d'água (Dickey-Collas et ai, 1996; Holt & Holt, 2000), mas também com a

fuga de predadores. Este fator constitui uma das causas mais importantes em rios de regiões

temperadas (Gale & Mohr, 1978; Armstrong & Brown, 1983; Brewer et al.^ 1984; Brodeur &
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Rugen, 1994; Gadomski & Barfoot, 1998). No rio Amazonas, a predação de larvas é muito

baixa, em tomo de 2%, com poucas espécies de larvas e adultos de peixes utilizando

exclusivamente este recurso (Moura, 1998). Entretanto, esse sistema apresenta alta turbidez,

devido a grande quantidade de sedimentos em suspensão, causando redução da transparência de

suas águas, cerca de 0,30 cm (disco de Sechi) (Forsberg et ai, 1988; Engle & Melack, 1993).

Em águas turvas, ou com baixa transparência, a larva perde a sua orientação visual, o que pode

influenciar na sua distribuição vertical (Pavlov et al., 1977; Job & Bellwood, 2000). Isto pode

explicar, em parte, as diferenças na captura e também interfere na sua predação (Johnston et ai,

1995; Moura, 1998; Robinson et ai, 1998).

Embora ainda não existam dados sobre predação de larvas no rio Negro, a maior

transparência de suas águas em relação ás do rio Amazonas, variando de 0,9 a 2 m vertical (Rai

& Hill, 1984), poderia estar interferindo para gerar maior predação de larvas durante o dia.

Predadores de larvas no rio Amazonas são principalmente bagres e peixes elétricos, ativos

durante a noite e providos de sistemas de eletrolocação, olfato e tato desenvolvidos (Moura,

1998). Assim, a estratégia das larvas de orientar sua deriva na coluna d'água à noite, período de

ausência de luz, e próximas do fundo durante o de dia, estrato com baixa iluminação, pode

constituir uma adaptação anti-predador ou de redução da ação de predadores visuais (Blaxter,

1986; Pavlov, 1994; Johnston et ai, 1995), mas não contra a ação de espécies de Siluriformes e

Gymnotiformes descritos como predadores ativos durante a noite no rio Amazonas (Moura,

1998).

A afirmativa que, fatores abióticos como as variações nos valores de temperatura e

oxigênio na coluna d'água, regulam a oferta de alimento e maior exposição a predadores

(Krebs, 1994; Lowe-McConnell, 1999), é um pouco controversa para larvas de peixes. Ropke

(1993), trabalhando no mar do Golfo, em profundidades de até 150 m, descreveu diferenças

100

BlBLIOIECa GO \m



verticais na abundância de larvas de Clupea harengits de até 6,6 mm, causadas pela

combinação dos fatores alimentação e predação, e não pela estratificação do oxigênio

dissolvido e temperatura na coluna d'água. Resultado semelhante foi encontrado por Gray

(1998), na costa da Austrália, que encontrou diferenças na distribuição vertical de larvas de dia

em estratos de O, 10, 30 e 50 m, e homogeneidade na coluna à noite, independentes da

estratificação térmica, e das diferentes fases ontogênicas das larvas capturadas.

Por outro lado. Leis & Fox (1996), investigando larvas e juvenis de Stizostedion vitreum

no rio Ontario, citam a temperatura da água como a única variável que apresentou correlação

com a abundância de larvas nos microhabitats. Estes eventos são mais comuns nas larvas

maiores e mais desenvolvidas, das águas frias de regiões temperadas. Em sistemas de grandes

rios tropicais, com maior turbulência e pequena oscilação térmica espaço-temporal, é pouco

provável que este fator interfira a este nível. Assim, é mais provável que a correlação da

abundância de larvas das famílias Engraulididae, Auchenipteridae, Hypophthalmidae e

Sciaenidae com a temperatura, resulte da sua deriva ter ocorrido principalmente à noite na

coluna d'água e de dia no fundo, horário e estrato em que foram registrados menores valores

em Anavilhanas.

Alternativamente, é possível que as larvas das espécies dessas famílias tenham

desenvolvido estratégias natatórias que afetam a dispersão e o recrutamento nos diferentes

microhabitats de Anavilhanas, como uma adaptação para lidar com a oferta de alimento e com

a fuga de predadores visuais. Segundo Herbing (2002), a temperatura da água influencia tanto a

flsiologia da larva de peixe, na perfomance de sua natação, quanto nas condições físicas do

fluxo nas quais elas nadam, alterando a viscosidade da água. Nesse caso, as pequenas variações

na temperatura estariam induzindo mudanças na capacidade de na natação das larvas, que

tenderiam a ficar mais inativas próximas do fundo de dia e mais ativas à noite, quando
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migraria.m em direção à superfície, com o objetivo de dispersão e alimentação. A ausência de

influência dos outros fatores físico-quimicos da água, para as demais famílias, indica ausência

de efeito na distribuição vertical das larvas, ou influência secundária na interação dos fatores

considerados neste estudo.

6.6. Distribuição por fase ontogênica - Sub-áreas de desova

Não ocorreram diferenças signifícativas na abundância de ovos de peixes entre as sub-

áreas de Anavilhanas, nos ciclos da enchente e da vazante. Esta presença homogênea de ovos

sugere que, as desovas estão ocorrendo ao longo de toda a extensão do arquipélago. Esta

hipótese é reforçada pela abundância de larvas totais, que também não foi diferente entre as

sub-áreas, tendo ocorrido uma ligeira diminuição da abundância larval partindo da sub-área A

em direção à sub-área E, subindo o rio Negro, próximo do inicio da área da Estação Ecológica.

De um modo geral, o padrão homogêneo de distribuição e abundância do ictioplâncton,

se manteve quando foram consideradas as larvas de cada família. Entretanto, ocorreram

pequenas variações na abundância de larvas dependendo da fase ontogênica. As larvas de

Engraulididae foram mais abundantes em pré-flexào, variando de 75 a 95% nas sub-áreas. Até

esta fase, decorrem cerca de 96 horas da desova (obs. pess). A uma velocidade média de 0,25

m/s, podemos estimar uma deriva entre 40 a 50 km, e considerando a fase larval vitelino mais

abundante na sub-área A, no final do arquipélago, as larvas em flexão (10%) e pós-flexão (3%)

na sub-área E, podemos afirmar que a atividade de desova desta família está ocorrendo ao

longo de toda a extensão da ESEC de Anavilhanas.

Para a maioria das famílias de Characiformes, a ocorrência das fases larval vitelino e

pré-flexão em pelo menos três das cinco sub-áreas da ESEC, sugere que suas desovas

ocorreram na área da ESEC. Em contrapartida, a baixa representatividade dos grandes

migradores da Amazônia, das famílias Characidae e Prochilodontidae, e dos migradores de
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curtas distâncias das famílias Cynodontidae, Anostomidae e Hemiodontidae. em termos de

abundância de larvas, sugere que o arquipélago nào constitui a área preferencial de reprodução

para estes grupos. Segundo Vieira cil. (2002), a foz do rio Branco (afluente de águas brancas

do rio Negro á montante da ESEC) e o rio Ariaú (afluente da margem direita do rio Negro, á

jusante da ESEC) constituem áreas de desova para as espécies de Semaprochilodus.

As larvas de Prochilodontidae capturadas se encontravam em pré-flexào, com cerca de

70 horas e com reduzida capacidade natatória (Nascimento, 1992, Araújo-Lima, 1994,

Natakatani et ül.^ 2001). Desse modo, caso a desova tivesse ocorrido próximo do rio Ariaú, não

teriam condições de vencer a corrente média do rio Negro, da ordem de 0,25 m/s. Isto indica

que, provavelmente foram desovadas a cerca de 50 km acima, e derivaram rio abaixo até o

local de coleta. Por outro lado, dificilmente teriam sido desovadas próximo do rio Branco, em

amção da sub-área E ultrapassar os 200 km de distância da desembocadura desse no, o que não

é compatível com a fase ontogêníca das larvas capturadas. É mais provável que, a ocorrência

das larvas dessa família na área da ESEC, seja resultado de uma desova isolada de poucos

indivíduos adultos em reprodução na área da ESEC, mas provenientes das áreas de desova á

montante e á jusante dos seus limites. As larvas de Curimatidae com 66% em flexão na sub-

área E, indica uma deriva de pelo menos 50 km a montante, mas também ocorrida dentro dos

limites da área da ESEC.

A abundância de larvas das famílias Auchenipteridae e Pimelodidae nas sub-áreas

variou de acordo a fase ontogênica, tendo sido registradas maiores abundâncias nas fases de

larval vitelino e pré-flexão nas sub-áreas B e C, sugerindo uma deriva de cerca de 40 km.

Assim, considerando as baixas ocorrências de larvas nessas fases nas demais sub-áreas,

provavelmente sua desova ocorreu com maior intensidade na sub-área C. Contudo, suas

ocorrências nas demais sub-áreas, sugerem atividade de reprodução em toda a área da ESEC.
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A família Hypophthaimidae {Hypophthalmus spp.) diferente das outras famílias de

Siluriformes, apresentou larvas em todas as fases ontogênicas com abundâncias muito

semelhantes em todas as sub-àreas, com as fases larval vitelino e flexão, ocorrendo em

porcentagens bem próximas em todos as sub-áreas. Isto sugere que a desova das espécies desta

família ocorre com igual intensidade ao longo de toda a área da ESEC. Padrão semelhante a

este também foi apresentado pela família Sciaenidae {Plagioscion spp.).

Bialetzki (2002), avaliando quatro áreas do rio Baia, afluente do rio Paraná, verificou

que as larvas de Plagioscion squamosissimus, não apresentaram um padrão definido de

distribuição. No entanto, os estágios mais precoces apresentaram interações significativas entre

meses e áreas, com a área D, mais a jusante que as demais, apresentando maiores densidades.

Essa autora atribuiu essas diferenças na abundância de larvas desta espécie, ao horário e ao

carreamento de ovos das outras áreas A, B, e C, dispersados pelo fluxo da corrente rio abaixo.

Em Anavilhanas, pela distribuição homogênea das diferentes fases ontogênicas em todas as

sub-áreas, a desova para as espécies de Plagioscion e Hypophthalmus é espalhada, sugerindo

uma estratégia de utilizar toda a área da ESEC como área de reprodução e crescimento das

larvas.

A distribuição homogênea de ovos totais e das larvas de Engraulididae, Characidae,

Pimelodidae, Hypophthaimidae e Sciaenidae em fases ontogênicas precoces, nos leva a

acreditar que em Anavilhanas, parece não existir sub-áreas especificas de desova.

Aparentemente, a área de desova é constituída pelos canais existentes ao longo de toda

extensão do arquipélago, o que compreende toda a área da ESEC. Esta hipótese é reforçada

pelo comportamento reprodutivo oportunista suposto para a maioria das espécies que

constituem as assembléias de peixes dos grandes rios da Amazônia (Schwassmann, 1978;

Goulding, 1980; Lowe-McConnell, 1987; Winemiller, 1995; Santos & Ferreira, 1999). Assim,
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toda a área da ESEC é decisiva para a desova, dispersão e criação dessas famílias. As demais

famílias de Characiformes, devido às suas baixas representatividades nas amostras, não

permitiu descrever um padrão. A ausência de larvas mais desenvolvidas de Auchenipteridae

nas capturas, sugere a possibilidade de ocorrerem locais específicos de criação ou microhabitats

não amostrados com a metodologia utilizada neste estudo.

Um importante resultado deste trabalho é a existência de um padrão homogêneo de

deriva e maior transporte do ictioplâncton no período da noite, com a presença de ovos e larvas

em todos os microhabitats e sub-áreas da ESEC Anavilhanas. Este padrão revela que toda a

extensão da área da ESEC constitui um refugio importante no ciclo de vida da ictiofauna local,

funcionando como corredor e área de forrageamento para as espécies que empreendem grandes

migrações (Ribeiro, 1983; Vieira et al., 2002), como área de desova e criação de espécies

residentes do rio Negro, não migradoras e migradoras de curta distância, principalmente das

famílias Engraulididae, Characidae, Curimatidae, Hemiodontidae, Anostomidae, Doradidae,

Pimelodidae, Auchenipteridae, Hypophthalmidae e Sciaenidae. Aliada a esta importância, não

podemos desconsiderar o fato da área da ESEC de Anavilhanas, representar um ecossistema de

caráter extremamente frágil, típico do rio Negro (Goulding et al., 1988; Henderson, 1990,

Walker, 1990; Plano de Manejo, 1998). Assim, toda a área da ESEC Anavilhanas é de extrema

importância para a manutenção dos estoques pesqueiros e da diversidade da ictiofauna da

região do baixo rio Negro, sendo de essencial importância a sua conservação e manejo

adequado.

6.7. Distribuição sazonal - Periodo de desova

As maiores abundâncias de ovos na ESEC de Anavilhanas ocorreram no início da

enchente. A maioria dos ovos capturados foi composta por ovos pequenos (de 0,8 a 2,4 mm de

diâmetro), com grande espaço perivitelino (de 0,4 a 0,8 mm) e aparentemente com pouca
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adesividade. A época de maior abundância e as características observadas nos ovos. indicam

uma maior atividade reprodutiva para espécies migradoras (Araújo-Lima, 1994; Vazzoler,

1996). No entanto, Rizzo et ai (2002) estudando a adesividade e padrões de superfície de ovos

de 31 espécies de peixes, observaram que das espécies característicamente migratórias das

familias Characidae, Anostomidae, Prochilodontidae e Pimelodidae, 15 apresentaram ovos nào-

adesivos e, das conhecidas como sedentárias das familias Characidae, Curimatidae,

Anostomidae e Pimelodidae, oito também apresentaram ovos nao adesivos ou fracamente

adesivos, demonstrando que a não adesividade nos ovos não é característica exclusiva de peixes

migradores, podendo ocorrer em espécies sedentárias ou de pequenos deslocamentos. Desse

modo e considerando a presença de ovos também na vazante, provavelmente as espécies que

estão dispersando ovos e larvas em Anavilhanas, constituem uma mistura de espécies

migratórias de curta distância e sedentárias com ovos não adesivos ou fracamente adesivos.

A presença de larvas de peixes pertencentes às ordens Clupeiformes, Characiformes,

Siluriformes e Perciformes na Estação Ecológica de Anavilhanas, durante todos os meses do

ano, principalmente nos meses de enchente, cheia e vazante nos dois anos estudados, sugere

que a atividade reprodutiva da comunidade de peixes do rio Negro é contínua. Entretanto,

ocorreram variações na intensidade de desova, dependendo da família considerada e do período

do ciclo hidrológico.

Família Cngraulididae

A família Engraulididae possui cerca de 15 gêneros e 110 espécies (Whitehead et al.^

1988), principalmente distribuídas no ambiente marinho, onde existem muitos trabalhos sobre

distribuição de ovos e larvas da Costa do Brasil (Matsuura, 1977; Nakatani, 1982; Phonlor,

1984a; 1984b; Sinque, 1989; Katsuragawa & Matsuura, 1990; Mafalda Jr., 2000). Entretanto,

em rios, esses estudos são raros. Na Amazônia central, os trabalhos de Bayley (1988), Merona
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& Bittencourt (1993) e Fernandes (1997) citam três espécies de engraulidídeos Lycengraulis

batesi Gunther 1868, Anchoviella guianensis Eigenmann 1912 e Lycengraulis sp. Goulding et

ai. (1988) citam seis espécies para o rio Negro, Amazonspratus scintilla Roberts 1984,

Anchoviella jamesi (Jordan & Seale, 1926) e quatro morfotipos de Anchoviella sp. No

arquipélago de Anavilhanas, Garcia (1995) trabalhando no paraná do Pain e lago do Prato,

registrou a ocorrência de Lycengraulis batesi e Anchovia surinamensis (Bleeker, 1866).

Entretanto, não existem informações sobre a reprodução dessas espécies no rio Negro.

Segundo Breder & Rosen (1966), adaptado por Vazzoler (1996), as espécies de

engraulidídeos dos gêneros Engraulis, Anchoviella e Cetengraulis não apresentam caracteres

sexuais secundários, desovam em cardumes, na coluna d'água, apresentam ovos pelágicos

esféricos ou ovais, não realizam cuidado com a prole e não são migradoras. Segundo Santos et

ai. (1984) no baixo rio Tocantins, a primeira desova de Lycengraulis batesi ocorre em

indivíduos de 19,5 cm. Estes autores, citam ainda que foram encontrados exemplares com

gônadas maduras durante todo o ano, não mostrando assim um pico definido de desova. Em

Anavilhanas, a família Engraulididae apresentou picos de densidades de larvas bem definidos e

foi a família mais abundante, com 49,35% do total capturado. O período de ocorrência das

larvas compreendeu os meses de enchente, vazante e seca. Os maiores picos de densidade

(48,13 a 196,17 larvas/l Om^\ ocorreram no início dos períodos de enchente e apenas um pico

(48,34 larvas/lOm^), foi registrado no final da vazante, com 67,30% em pré-flexão, indicando

desovas recentes. A baixa densidade de 1,21 larvas/lOm^ na cheia de junho/2001, indica uma

desova no final da enchente, pois as larvas presentes nessa captura, se encontravam em sua

maioria na fase de pós-flexão. Assim, os resultados deste estudo, indicam para as espécies de

Engraulididae um período longo de reprodução, de oito a nove meses por ano, com uma intensa

atividade reprodutiva na enchente e maiores picos de desova, e outra menos intensa na
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vazante/seca. Este comportamento está fortemente relacionado ao regime hidrológico do rio

Negro. Provavelmente, os períodos finais da enchente e da cheia, são utilizados para o

crescimento dos juvenis. Garcia (1995), capturou grandes quantidades de juvenis de Anchovia

surinamensis e Lycengraulis hütesi, medindo de 20 a 60 mm, durante o período da cheia no

paraná do Pain e no lago do Prato em Anavilhanas, dados que reforçam essa hipótese.

Família Characidae

A família Characidae é a maior em número de espécies na América do Sul, com cerca

de 885 (Nelson, 1994), e uma das mais complexas dentre os Characiformes. Entretanto,

representou apenas 1,41% do total de larvas capturadas nas amostras sazonais. Esta baixa

amostragem pode ter ocorrido pelo fato dessa família em Anavilhanas ser composta

principalmente por espécies de pequeno porte (Araujo-Lima et al., 1986). Goulding et al.

(1988) citam 106 espécies de Characidae para o rio Negro, das quais apenas 17 são

consideradas de médio porte. Garcia (1995) capturou três espécies de Characidae de médio

porte em Anavilhanas, Acestrorhynchus gidanensts, Agoniates anchovia e Triportheus

elongatus. A reprodução das espécies de pequeno porte, provavelmente não ocorre em águas

abertas dos canais e paranás, e sim em outros habitats como na foz de pequenos igarapés e

igapós (Walker, 1990; Prada-Pedreros, 1992) em pauzadas ou nas margens de lagos (Araújo-

Lima et aí., 1986), habitats não amostrados neste estudo.

O período de ocorrência das larvas da família Characidae compreendeu todos os meses

amostrados, com exceção de março e novembro/2001 (enchente), e sempre em baixas

densidades. Este longo período de ocorrência, 10 a 12 meses provavelmente está refletindo a

diversidade de espécies desta família no material coletado. Segundo Chaves (1985), esta

família possui representantes com desova total e parcelada. Entretanto, o comportamento em

conjunto mostrou relação com o regime hidrológico, pois as maiores densidades variaram de
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4,35 a 9,18 larvas/lOm^ e ocorreram no início da enchente, diminuindo progressivamente até a

cheia nos dois anos estudados. Estes picos de desova, podem estar relacionados com as

características das diversas espécies migradoras desta família (Vazzoler & Menezes, 1992).

Família Anostomídae

A família Anostomidae possui cerca de 110 espécies (Nelson, 1994). Goulding et ai

(1988) citam 19 espécies para o rio Negro, sendo Leporimis fasciatus (Bloch, 1794) a mais

abundante. Garcia (1995) capturou apenas LeporUms fasciatus no paraná do Paín e lago do

Prato, em Anavilhanas. Araujo-Lima et al. (1986) em um estudo com pequenos characídeos em

Anavilhanas, sugerem que, em função da ordem de comprimento entre 22 a 90 mm dos

exemplares capturados de Lepohtms fasciatus, pode estar ocorrendo alguma atividade de

desova desta espécie no arquipélago.

Segundo Santos et ai (1984), as espécies desta familia desovam uma vez por ano,

geralmente durante a enchente, de novembro a março no baixo rio Tocantins. Vazzoler &

Menezes (1992) descrevem Leporinus fasciatus como não migradora, sem cuidado à prole, com

fecundação externa e com o período reprodutivo nos meses de enchente, de janeiro a abril.

Lopes et ai (2000), analisando as adaptações reprodutivas de Leporinus friderici (Bloch, 1794)

no reservatório de Itaipu e em Corumbá, relatam o período reprodutivo, entre outubro e abril,

coincidindo com a enchente e cheia nesses ambientes. Neste estudo, as larvas dessa família

ocorreram durante a enchente, e em baixas densidades no final da vazante, representando

0,66% do total capturado. Todavia, as maiores densidades (2,30 e 11,43 larvas/lOm^)

ocorreram na enchente, sugerindo ser este, o período preferencial de desova. Em contrapartida,

o fato de ocorrerem larvas também na vazante, sugere desova de algumas das espécies dessa

família, mas as baixas capturas não possibilitou definir um padrão. Existe também

possibilidade de ter ocorrido o efeito de várias espécies no material identificado de
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Anostomidae, pois esta família apresenta outras espécies com distribuição para o rio Negro

como Leporimis agassizi e Schizodon fasciatiis (Goulding et al.^ 1988), com desova parcelada e

desova total, respectivamente (Chaves, 1985), que podem também estar desovando nesse

ambiente.

Família Hemíodontidae

A família Hemíodontidae engloba cerca de 27 espécies (Roberts, 1972). Goulding et al.

(1988) citam 12 espécies para o rio Negro, sendo Hemiodits cf. gracilis a mais abundante.

Garcia (1995) capturou apenas Hemiodus immaculatus (Kner, 1859) e H. unimaculatus (Bloch,

1794) em Anavilhanas. Segundo Chaves (1985) Hemiodus immaculatus possui desova

parcelada. Vazzoler e Menezes (1992) citam essa espécie e Hemiodus argenteus (Pellegrin,

1908) no rio Amazonas, como não migradoras e sem cuidado à prole, desovando no período de

novembro à março, compreendendo a época de enchente. Santos et al. (1984) no baixo rio

Tocantins, observaram dois picos bem definidos no desembarque de hemiodontídeos:

março/maio e setembro/outubro, ambos na enchente, e sugerem a existência de movimentos

migratórios provavelmente relacionados com o ciclo reprodutivo. Neste estudo, as larvas de

Hemíodontidae, ocorreram nos meses da enchente, e no final da vazante, representando 0,86%

do total. As maiores densidades 2,79 a 11,43 larvas/lOm^, ocorreram no início da enchente.

Estes resultados sugerem existir, para as espécies desta família, a estratégia de desovar em duas

épocas, uma mais intensa na enchente e outra com baixa intensidade na vazante, assim como

observado para os anostomideos.

Família Curímatidae

A família Curímatidae apresenta grande número de espécies, cerca de 125 (Nelson,

1994), e é taxonomicamente muito complexa. Goulding et al. (1988) citam 15 espécies para o

rio Negro, a maioria dessas, foram abundantes em suas capturas. Garcia (1995) em
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Anavilhanas, capturou quatro espécies, Curimata inomata, Vari, 1989; C. vitíata, Kner, 1859;

Cuhmatella meyeri (Steindachner, 1822) e Cuhmatopsis crypticus Vari, 1982. Segundo

Vazzoler e Menezes (1992), a maioria das espécies desta família, são migradoras e sem cuidado

à prole, desovando na enchente, de novembro a março ou abril, nos rios Paraná, Tocantins e

Amazonas. Santos et al. (1984) no baixo rio Tocantins, acrescentam aos hábitos migratórios, a

característica de formar grandes cardumes, com primeira maturação gonadal ocorrendo em

indivíduos de 13-15 cm de comprimento e a desova na enchente, de novembro a janeiro. Em

Anavilhanas, as larvas de Curímatidae ocorreram nos meses de enchente e na cheia/vazante,

com 1,02% do total. As maiores densidades (3,72, e 10,18 larvas/lOm^) ocorreram na enchente,

enquanto na vazante, as densidades foram baixíssimas, em tomo de 0,05 larvas/lOm^. Estes

resultados sugerem existir para as espécies desta família, duas estratégias de desova, uma mais

intensa na enchente e outra com baixa intensidade na vazante, assim como observado para as

outras famílias de Characiformes capturadas neste estudo.

Família Prochiiodontidae

A família Prochiiodontidae possui cerca de 22 espécies (Reis et ai, 2003). CJoulding et

al. (1988) citam três espécies para o rio Negro, todas com identificações não confirmadas e

poucos exemplares capturados. Garcia (1995) em Anavilhanas, capturou apenas

Semaprochilodus íaenhinis (Steindachner, 1822). Chaves (1985) descreve Prochiíodiis

nigricans Agassiz, 1829, apresentando desova total. Movimentos migratórios de longo percurso

parece ser uma característica das espécies do gênero Prochilodus (Godoy, 1954; Bayley, 1973).

Segundo Carvalho & Merona (1986), esta espécie empreende grandes migrações no baixo

Tocantins com a finalidade de se reproduzir, com a desova ocorrendo na enchente, em janeiro e

fevereiro, em toda a faixa a montante da barragem até o Araguaia. Vazzoler & Menezes (1992)

relatam que todas as espécies desta família são grandes migradoras, e não apresentam cuidado à
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prole. As espécies do gênero Semaprochilodus empreendem grandes movimentos migratórios

na Amazônia, geralmente descendo os rios de águas pretas até o encontro das águas dos rios de

água branca e subindo estes (Ribeiro, 1983; Vazzoler & Amadio, 1990; Vieira et al.^ 2002), ou

saindo dos lagos de várzea para subir a calha principal (Fernandes, 1997), sempre no início da

enchente do rio Solimões/Amazonas. Entretanto, neste estudo, as larvas de Prochilodontidae,

além de terem ocorrido nos meses de enchente, também ocorreram no início e no final da

vazante. Mesmo com todas as densidades baixas, representando somente 0,38% do total

capturado, estes resultados sugerem um comportamento de desova sincronizado com o regime

da enchente e vazante do rio Negro. Existe também, a possibilidade de uma ocorrência

acidental na vazante dada suas baixas densidades registradas. Entretanto, este padrão de desova

também foi apresentado pelas outras famílias de Characiformes capturadas em Anavilhanas,

com densidades maiores registradas sempre na enchente.

Família Erythrinídae

A família Erythrinídae apresenta cerca de 10 espécies (Nelson, 1994). Goulding et al.

(1988) citam seis espécies para o rio Negro, Erythrinus erythrinus e cinco morfotipos de

Hoplias. Araújo-Lima et al. (1986) sugerem ocorrer algum tipo de atividade reprodutiva para

Hoplias maíabarictts em Anavilhanas, pelo comprimento dos exemplares capturados de 12 a 68

mm. Desta família, apenas uma larva na fase de flexão foi capturada no período da enchente,

em abril/2001. Esta única ocorrência, deve ser resultado do cuidado á prole apresentado pelas

espécies do gênero Hoplias (Vazzoler & Menezes, 1992). Outro aspecto é o tipo de ambiente

que as espécies desta família utilizam para se reproduzir, principalmente ambientes lênticos,

onde os ovos adesivos são postos em ninhos (Nakatani et ai, 2001) e em igarapés de terra

firme (Bühmheim, 1998). No entanto, Bialetzki et al. (2002) encontraram Hoplias aff.

malabaricus desovando em ambientes lòticos, lênticos e semilênticos no rio Paraná. Porém, em
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Anavilhanas, Araújo-Lima et al. (1986) citam que a desova dessa espécie quando ocorre em

ambientes lóticos, acontece na vegetação marginal, em virtude da captura de juvenis

principalmente nesses ambientes, não amostrados neste estudo.

Família Cynodontidae

A família Cynodontidae possui cerca de seis espécies (Ferreira et ai, 1998). Goulding et

al. (1988) citam quatro espécies para o rio Negro. Garcia (1995) capturou apenas Cynodon

gibbus em Anavilhanas. Esta família representou apenas 0,04% do total capturado na

amostragem sazonal. No experimento dos microhabitats, as larvas de Cynodontidae não

ocorreram nas praias e nos paranás, sendo coletadas somente nos barrancos e canais à noite,

locais e horário de maior movimento do fluxo da água. Vazzoler & Menezes (1992) descrevem

Cynodon gibus como não migradora e sem cuidado á prole, desovando de novembro á março,

na época da enchente na região Amazônica. Todas as larvas de Cynodontidae foram capturadas

na enchente, e estavam na fase de pré-flexão. Na época da vazante, não foram capturadas larvas

na amostragem sazonal, nem no experimento dos microhabitats. Estes resultados sugerem para

essa família, maior atividade de desova na época da enchente.

Família Auchenípterídae

A família Auchenípterídae possui cerca de 60 espécies (Curran, 1989) e representou

10,64% do total. Goulding et al. (1988) citam 16 espécies para o rio Negro. Garcia (1995) em

Anavilhanas, capturou três espécies, Auchenipterus sp., Centromochlus heckelii (Filipi, 1853) e

Psendoepaptenis hasemani Steindachner, 1915. Vazzoler (1996) descreve esta família como

não migradora, com fecundação interna em algumas espécies, outras constróem ninho e

apresentam cuidado parental, e seus ovos são grandes e adesivos. Nakatani et al. (2001)

descrevem o período reprodutivo paia. Auchenipterus osteomystax (Ribeiro, 1918), com desova

sazonai parcelada prolongada para a enchente, de setembro a novembro, enquanto
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Paraucheniptenis galeatus (Linnaeus, 1766) de novembro a fevereiro, na enchente do rio

Paraná, com desova sazonal parcelada. Em Anavilhanas, as larvas desta família ocorreram no

período de enchente, cheia e vazante, porém, os maiores picos de densidades de 11,93 a 106,75

larvas/lOm^, ocorreram na enchente. Estes resultados sugerem que as espécies desta família,

apresentam período reprodutivo mais longo, cerca de oito meses, e ajustado ao regime

hidrológico do rio Negro, com picos de reprodução na enchente e cheia, e desovas menos

intensas na vazante. Entretanto, não foram capturadas larvas na seca, indicando que as espécies

desta família, não se reproduzem neste período em Anavilhanas. Provavelmente, até essa

época, as larvas já teriam alcançado a fase de juvenil e conseguido abrigo nas margens dos

lagos. Garcia (1995) capturou juvenis át Auchenipíerus sp. e Centromochlus heckelii no lago

do Prato no período de vazante, o que reforça esta hipótese.

Família Pimelodidae

A família Pimelodidae é uma das maiores da América do Sul em número de espécies,

com cerca de 300 (Nelson, 1994). Porém nas amostragens sazonais representou apenas 1,50%

do total. Goulding et ai. (1988) citam 23 espécies para o rio Negro, muitas dessas identificadas

como morfotipos. Garcia (1995) capturou 11 espécies em Anavilhanas. Aparentemente, a

maioria das espécies do gênero Pimelodus apresentam desova total (Chaves, 1985; Nakatani et

ai.., 2001). Colares de Melo (1989) descreve Pimelodus maculatus Lacepede, 1803 em São

Paulo, como peixe de piracema, migrando rio acima para o amadurecimento das gônadas e

reproduzindo-se durante as grandes enchentes. Segundo Nakatani et al. (2001), as espécies

migradoras de pimelodídeos no rio Paraná, com desova total ou parcelada, sem cuidado a prole,

apresentam o período reprodutivo compreendendo os meses de outubro a novembro na

enchente, estendendo-se até a cheia, em março/abril. Entretanto, espécies que não são

migradoras como Rhamdia spp e Soruhim lima (Schneider, 1801) apresentam sempre desova
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parcelada e podem apresentar dois picos reprodutivos por ano, como Rhamdia quelen Quoy &

Gaimard, 1824. As larvas de Pimelodidae de Anavilhanas, ocorreram na enchente, na cheia e

na vazante. Todavia, as maiores densidades de 3,05 a 4,64 larvas/lOm^ ocorreram na enchente.

Estes resultados sugerem para as espécies desta família, atividade de desova na maior parte do

ano, mais intensa na enchente/cheia, com de seis meses e com menor intensidade na vazante,

com cerca de três meses. Provavelmente, este padrão é regra para a maioria das espécies não

migradoras com desova parcelada, dessa família em Anavilhanas.

Família Hypophthalmidae

A família Hypophthalmidae possui três espécies, Hypophthalmus edentaíus, H.

marginatus e H. fmbriatus, com hábitos pelágicos e planctófagos (Santos et ai, 1984). Todas

ocorrem no rio Negro, sendo H. marginatus e H. fmhriatus, mais abundantes em Anavilhanas

(Garcia, 1995). Essa família foi a segunda mais abundante, representando 23,98% do total.

Santos et al. (1984) descreveram a desova de H. marginatus em grandes cardumes no rio

Tocantins, acontecendo uma vez por ano, na época da enchente. Estes autores citam que

adultos maduros são capturados de dezembro a março, no começo da enchente. Segundo

Carvalho & Merona (1986), H. marginatus apresenta comportamento migratório com padrão

definido nesse sistema. Em novembro, após a vazante, ocorre a formação de cardumes de

adultos maduros que migram contra a correnteza, e desovam principalmente na enchente, em

janeiro e fevereiro.

No rio Paraná, Benedito-Cecilio & Agostinho (1991) sugerem que em função do seu

desenvolvimento gonadal, H. edentatus possui desova parcelada. Vazzoler (1996) classifica

essa espécie como não migradora, sem cuidado á prole, com desova parcelada sazonal

prolongada para a cheia, compreendendo o período de enchente/cheia de novembro a abril.

Nakatani (1994) trabalhando com as larvas de H. edentatus no reservatório de Itaipu no rio
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Paraná, descreveu maiores densidades (106,04 a 146,93 larvas/lOm') nos meses de enchente,

(de setembro a abril) e densidades menores (37,40 larvas/lOm') nos meses de cheia (de março a

junho) em três anos analisados. Em Anavilhanas, as larvas desta família ocorreram em todos os

meses amostrados nos dois anos do estudo, com exceção de junho e julho/2000,

correspondentes ao pico da cheia e inicio da vazante desse ano. Nakatani (1994) também não

capturou larvas nos meses de julho e agosto. Neste estudo, os picos de densidade (72,38 a

116,49 larvas/lOm^), ocorreram no início ou no meio da enchente, enquanto que as menores

abundâncias (próximo de 5 larvas/10 m^) ocorreram na vazante. Estes resultados sugerem para

as espécies de Hypophthalmidae de Anavilhanas, uma desova do tipo parcelada, com maior

intensidade na enchente prolongando-se até a cheia, assim como descrita por Nakatani (1994) e

Vazzoler (1996) parai/. edentaíus.

Esta estreita relação entre o regime hidrològico e a atividade reprodutiva de

Hypophthalmidae, foi demonstrada pela correlação significativa (r=0,86) entre o acúmulo

mensal em metros da enchente do rio Negro, e a abundância de larvas neste estudo. Contudo,

em Anavilhanas, o período de desova é mais longo, com larvas presentes no rio durante todo o

ano, diferente dos padrões apresentados para H. edentaíus e H. marginatus em outros estudos já

citados. Esse extenso período de desova pode ser um reflexo da sobreposição das três espécies

de Hypophthalmus, ou uma estratégia dessas, que estariam se comportando como guildas
reprodutivas nesse ambiente. Estes resultados sugerem que as espécies de Hypophthalmus de
Anavilhanas, realizam todo o seu ciclo reprodutivo no arquipélago. Esta hipótese e reforçada

pela maioria das larvas capturadas na cheia, em flexão e pós-flexão, e pelos dados de Garcia
(1995), que capturou grandes quantidades de juvenis de Hypophthalmus spp. no lago do Prato,
Anavilhanas, no período de cheia.
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Família Doradidae

A família Doradidae possui cerca de 90 espécies (Nelson, 1994). Goulding et ai. (1988)

citam 12 espécies para o rio Negro. Garcia (1995) capturou 14 espécies em Anavilhanas. Neste

estudo, suas larvas foram pouco abundantes, com 1,36% do total capturado. Segundo Santos et

ai. (1984), a primeira maturação sexual de Hassar sp. do rio Tocantins, ocorre com cerca de 15

cm de comprimento e a desova ocorre durante a enchente, de novembro a janeiro, não

correspondendo à época de ocorrência das larvas de Doradidae em Anavilhanas. Vazzoler

(1996) no rio Paraná, descreveu Pterodoras gramdosus com fecundação externa, grande

migradora, sem cuidado à prole e com o período reprodutivo compreendendo os meses de

enchente e cheia (de janeiro a maio). Segundo Benedito-Cecilio et ai. (1991), o período

reprodutivo de Trachydoras paragnayensis (Eigenmann & Ward, 1907) no rio Paraná, também

compreendeu os meses de outubro e fevereiro, sendo no entanto, mais intensa nos meses da

cheia (dezembro e janeiro). Para esta espécie, os padrões de distribuição espaço-temporal no

reservatório de Itaipu, rio Paraná, assim como o deslocamento em cardumes, estão relacionados

com sua época de reprodução (Júlio Jr. et ai., 1991).

Em Anavilhanas, as larvas desta família ocorreram no final da enchente, cheia e

vazante. Os picos de densidade (3,26 a 5,15 larvas/lOm^) ocorreram no final da enchente e

cheia, coincidindo com os dados de Benedito-Cecilio et ai. (1991). Estes resultados sugerem,

que as espécies de Doradidae de Anavilhanas estão utilizando, principalmente, o período de

águas altas do rio Negro para se reproduzir. Este fato é reforçado pela ausência de larvas desta

família nas amostras do experimento dos microhabitats, realizados no final da vazante e no

inicio da enchente. Vale ressaltar, que o hábito bentônico da maioria das espécies desta família

(Santos et ai., 1984; Garcia, 1995), pode estar ajustando o período de desova, com os adultos

sexualmente maduros desovando na época em que a maioria dos habitats no arquipélago, estão
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com maior profundidade. Esta hipótese é reforçada pelas larvas que foram mais abundantes nas

amostragens de fundo neste estudo.

Família Trichomycteridae

A família Trichomycteridae é muito diversa na América do Sul, com cerca de 200

espécies, e são popularmente conhecidas como "candirus" na Amazônia brasileira (Pinna,

1996). Goulding et al. (1988) citam 10 espécies para o rio Negro. Entretanto, este grupo foi

raro neste estudo, representando apenas 0,13% do total capturado. Informações sobre a biologia

reprodutiva desta família são escassos (Mário de Pinna, com. pess.). No aspecto de ocorrência

de larvas limita-se ao trabalho de Nakatani et al. (1997) que citam a ocorrência de seis espécies

de Trichomyctenis, todas endêmicas, para o Reservatório de Segredo, bacia do rio Iguaçu.

Estes autores fazem uma breve caracterização morfológica deste gênero, provavelmente na fase

de pós-flexão, com a nadadeira embrionária ainda presente. Essa característica também foi

verificada nas larvas de Paracanthopoma parvae e Paracanthopoma sp, capturadas nessa fase

em Anavilhanas. Todas as larvas desta família foram capturadas na enchente, nas fases de pré-

flexão e pós-flexão, sugerindo que a época de desova tem uma relação com a enchente do rio

Negro. Esta hipótese é reforçada pela captura de juvenis destas espécies na época de cheia. O

fato de todas terem sido capturadas á noite e no fimdo sugere, também, que este período

constitui o de maior deriva, e que a dispersão das larvas destas espécies ocorre próxima do

fundo.

Família Sciaenidae

A família Sciaenidae é muita diversa com cerca de 270 espécies, representada

principalmente por espécies marinhas e estuarinas (Nelson, 1994). Segundo Casatti (2002), 20

espécies pertencentes a quatro gêneros {Pachyums, Pachypops, Plagioscion e Petilipwnis),

aparentemente originadas de dois ancestrais marinhos diferentes, são reconhecidas para as

118



águas doces da América do Sul. Goulding et ai. (1988) citam nove espécies para o rio Negro.

Garcia (1995) capturou quatro espécies em Anavilhanas, Pachypops trifilis (Muller & Troschel,

1848), Pachyunis sp., Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) e Píagioscion sp.. Neste

estudo, foi a terceira familia mais abundante, com 8,27% do total das capturas sazonais.

Segundo Santos et ai (1984) no baixo rio Tocantins, os sciaenídeos sào mais comuns na calha

principal do rio do que nos lagos marginais e sua reprodução não apresenta picos bem

definidos, como em Plagioscion snrinamensis (Bleecker, 1873), ou parece ocorrer durante todo

o ano, como em P. squamosissimus. Chaves (1985) descreve P. squamosissimus e Pachypops

trifilis apresentando desenvolvimento do folículo ovariano do tipo sincrônico em mais de dois

grupos, com desova múltipla por temporada. Em áreas de reservatórios, estudos indicam um

longo período reprodutivo para Plagioscion squamosissimus (Braga, 1993; CESP, 1993).

Nakatani et ai (1993) estudando a distribuição espacial e temporal das larvas de

Plagioscion squamosissimus no Reservatório de Itaipu, no rio Paraná, descreveram três

períodos de desova, compreendendo enchente, cheia e vazante, de março a abril, de dezembro a

abril e de novembro a junho, quando ocorreu a maior densidade relativa de 11,57 larvas/lOm"*.

Bialetzki (2002) no rio Baía, afluente do rio Paraná, descreve as larvas dessa espécie como

mais abundantes entre os meses de outubro a abril, com pico em janeiro, e ausentes nos meses

de junho, julho, agosto e setembro. No entanto, não observou grandes variações no nível desse

rio durante o período do seu estudo. Severi (1997) estudou a distribuição espaço-temporal das

larvas de Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895, no rio Cuiabá, bacia do rio Paraguai e relatou

dois períodos de abundância de larvas, correspondentes às fases de final da seca e início da

enchente, de outubro a dezembro, e na época da vazante e seca, de junho a setembro.

Em Anavilhanas, as larvas desta família também ocorreram na enchente e na

vazante/seca, em períodos similares aos descritos por Severi (1997) para P. ternetzi do rio
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Cuiabá. No primeiro ano, ocorreu um grande pico de densidade, 105,93 larvas/lOm' na

enchente, e outro menor na vazante 18,99 larvas/lOm^. No segundo ano, estes picos ocorreram

aproximadamente na mesma época, mas com menor intensidade, 16,82 larvas/lOm^ na

enchente, e 10,57 larvas/lOm^ na vazante. Assim, estes resultados sugerem para as espécies de

Sciaenidae de Anavilhanas, um comportamento reprodutivo fortemente associado ao regime

hidroiógico do rio Negro, com atividade de desova praticamente ao longo do ano todo, sendo as

desovas mais intensas por cerca de seis meses na enchente, e com menos intensas na vazante e

seca, por aproximadamente quatro meses.

Araújo-Lima & Oliveira (1998) verificaram para a família Sciaenidae, resultados

semelhantes para o rio Solimões/Amazonas, com picos de densidades de larvas maiores durante

a enchente, e menores na vazante. Esse extenso período de desova, sincronizado com a

enchente/vazante, parece ser padrão para Plagioscion sqiiamosissimus^ em ambos sistemas,

águas brancas e pretas, e correspondeu ás observações de Santos et ai (1984) para essa espécie

no baixo rio Tocantins. Porém, o fato de ser mais longo do que os citados para outras espécies

de Plagioscion (Nakatani, 1994; Severi, 1997), pode ser um reflexo da sobreposição das três

espécies de Plagioscion de Anavilhanas, ou uma estratégia dessas, que estariam se

comportando como guildas reprodutivas nesse ambiente. A captura de exemplares juvenis de

Plagioscion spp. no experimento dos microhabitats, realizado na vazante, sugere que as

espécies deste gênero completam todo o seu ciclo reprodutivo no arquipélago.

Família Eleotrididae

A família Eleotrididae apresenta cerca de 150 espécies (Nelson, 1994). Goulding et al.

(1988) citam para o rio Negro duas espécies não identificadas de Microphylipinus, com

exemplares medindo de 13 a 22 mm de comprimento. Até onde se sabe, não existem estudos

sobre a biologia dessas espécies na Amazônia. Neste estudo, as larvas de Eleotrididae
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representaram 0,08% do total. Todas foram capturadas na fase de pós-flexão e no período da

enchente, com densidades muito baixas. Isto sugere um comportamento reprodutivo ligado à

enchente do rio Negro. Entretanto, devido à sua ocorrência esporádica não foi possivel

estabelecer esta relação, nem caracterizar seu período de desova.

6.8. Influência dos fatores abióticos na abundância sazonai do ictiopláncton

Os efeitos abióticos da seca e desoxigenação são importantes na interação com os

efeitos bióticos da competição por recursos e predação, nas comunidades de peixes tropicais de

água doce (Lowe-McConnel, 1999). Em Anavilhanas, não foram encontrados valores extremos

de oxigênio dissolvido na água, mesmo na seca, a concentração mantive-se em tomo de 5,0

mg/l. Porém, pequenas oscilações sazonais, com valores ligeiramente maiores ocorreram na

fase da cheia, com declínios nas fases de enchente e vazante. Nakatani et al. (1993) no

reservatório de Itaipu, encontraram baixos valores de oxigênio dissolvido nos meses que

antecederam os picos de densidade de larvas de Plagioscion squamosissimns. Assim, os

declínios nos valores mensais, registrados nas fases de enchente e vazante, períodos de maior

abundância de larvas, sugerem que as alternâncias nesses valores podem estar atuando

secundariamente, ou de forma periférica, no estímulo da desova para as espécies das famílias

capturadas.

Os valores de pH na maioria dos ambientes aquáticos tropicais oscilam entre 6 e 8

(Esteves, 1988). No rio Negro, é característicamente ácido, devido á grande quantidade de

ácidos orgânicos dissolvidos de origem alóctone e ausência de substâncias tamponadoras em

solução (Sioli, 1968; Díaz-Castro, 1999). Em Anavilhanas, os valores variaram de 4,2 a 5,2 ao

longo do ano, não sendo possível verificar um padrão destas oscilações com as diferentes fases

do ciclo hidrológico. Nakatani et al. (1993) sugerem que as variações nos valores do pH podem

agir como estímulo para a efetivação da desova de Plagioscion sqiiamosissimus no rio Paraná
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Baumgartner et ai (1997) também verificaram uma correlação positiva entre a densidade de

larvas e o pH, no alto rio Paraná. Entretanto, os valores encontrados por estes autores variaram

de 6,96 a 8,13, variação maior se comparada à observada neste estudo. Assim, as reduzidas

mudanças nos valores mensais de pH, desse sistema caracteristicamente ácido, sugerem que

este fator, provavelmente não atua como regulador do ajuste sazonal do período reprodutivo

dos peixes desse sistema.

Por outro lado, a água ácida do rio Negro poderia atuar como barreira para a desova de

espécies de Characiformes de médio porte, em virtude da sua pobreza em sais dissolvidos, se

comparada às águas ricas em sedimentos do rio Solimões/Amazonas (Melack & Fisher, 1990;

Lima, 2002) e interferir no desenvolvimento embrionário dessas espécies. Todavia, Paixão et

al. (1983) não observaram diferenças significativas entre as taxas de eclosão nos ovos de

Curimata latior e Semaprochilodus spp., incubados em águas preta e branca. A desova em

algumas espécies pode ser inibida em águas ácidas (Beamish, 1976 apitd Lam, 1993). Assim,

os baixos valores de pH, constantes no rio Negro, poderiam estar dificultando o

amadurecimento gonadal dos Characiformes de porte maior e migradores, que podem ser mais

sensíveis a este fator. No entanto, no momento, os dados existentes são escassos para se

relacionar o efeito do pH às baixas ocorrências de larvas de Characiformes registradas neste

estudo, mas, estas hipóteses merecem ser testadas.

A condutividade elétrica da água é um dos fatores mais importante nas cadeias tróficas

de regiões temperadas, sendo sua variação nos ambientes tropicais, mais ligada ás condições

pluviométricas e geoquimicas (Esteves, 1988). Em Anavilhanas, os baixos valores de

condutividade elétrica registrados em todas as fases do ciclo hidrològico, são resultantes das

características da água do rio Negro, muito ácida e pobre em eletròlitos. Porém, a ocorrência de

valores ligeiramente maiores na época da enchente e no pico da cheia, deve estar relacionada á
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maior quantidade de chuvas nesses períodos (Piano de Manejo, 1998). Nakatani et al. (1993)

no rio Paraná, encontraram maiores abundâncias de larvas de Plagioscion sqiiamosissimus nos

meses em que os valores de condutividade elétrica se apresentavam em declínio, após elevação

em período anterior. Baumgartner (2001) cita que, embora o mecanismo de ação do pH e da

condutividade elétrica sobre o processo reprodutivo seja desconhecido, de alguma maneira, eles

atuam sobre os indivíduos, induzindo-os à desova. Assim, neste estudo, os maiores valores de

condutividade elétrica coincidiram com a enchente e a cheia, períodos de maiores abundâncias

de larvas para a maioria das famílias, sugerindo que este fator está relacionado primariamente

ás épocas de maior precipitação na região, e que provavelmente atua de forma secundária na

efetivação da desova dessas espécies.

A velocidade da corrente é um fator importante no transporte de larvas e na colonização

das áreas de crescimento nos ambientes com áreas alagáveis no Brasil (Petry, 1989; Severi,

1997; Araújo-Lima & Oliveira, 1998; Baungartner, 2001). Maiores valores de velocidade

foram registrados nas fases de enchente e vazante, e menores valores durante a cheia e seca.

Estas oscilações na velocidade da corrente entre as fases do ciclo hidrològico, estão

relacionadas com o nível fluviométríco e com a variação da descarga, a partir das chuvas nas

cabeceiras dos afluentes do rio Negro, e em Anavilhanas coincidiram com os períodos de maior

intensidade de desova para a maioria das famílias.

Por outro lado, a correlação significativa entre a velocidade de enchente/vazante mensal

acumulada, e a densidade de larvas foi observada apenas para a família Hypophthalmidae. A

ausência desta correlação na abundância de ovos e de larvas de outras famílias, pode ser

explicada pelo fato desses grupos apresentarem maior diversidade de espécies, com

biofisionomias e táticas reprodutivas distintas. Oliveira (2000) estudando duas espécies de

Uylossoma em relação á enchente acumulada do rio Solimões/Amazonas, observou correlação
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apenas para M. aurenm em um dos anos estudados, e atribuiu este efeito principalmente à

atividade de desova ocorrida anteriormente ao dia da captura e nào aos efeitos da velocidade de

enchente. Assim, a intensidade de desova das espécies de Anavilhanas está mais relacionada às

diferentes fases do ciclo hidrológico e às suas mudanças nos habitats, do que à velocidade

mensal da subida ou descida do nivel do rio em cada fase.

A abundância sazonal do ictioplâncton neste estudo, não parece ter sido influenciada

pela reduzida oscilação térmica registrada entre as diferentes fases do ciclo hidrológico do rio

Negro, característica dos sistemas lòticos da bacia Amazônica. Provavelmente, essas variações

sazonais estejam mais relacionadas com a distribuição das larvas nos microhabitats. Dessa

forma, a temperatura da água, deve estar atuando de forma conjunta com outros fatores na

delimitação do período de reprodução das espécies desse sistema. Vazzoler & Menezes (1992)

citam que na bacia amazônica, onde a oscilação da temperatura é reduzida, o nivel

fluviométrico, de forma direta ou indireta, parece ser o fator preponderante na delimitação do

período de reprodução, com as épocas de enchente e cheia garantindo as condições de abrigo e

alimentação para o desenvolvimento das larvas.

A maior captura de larvas, quando o nível do rio está se elevando, como verificado para

a maioria das famílias deste estudo, também foi registrada por Araújo-Lima (1984), Petry

(1989), Oliveira (1996) e Araújo-Lima & Oliveira (1998) no rio Solimões-Amazonas; por

Severi (1997) no pantanal Mato-Grossense, e por Baungartner et al. (1997) e Bialetzki ei al.

(2002) na planície de inundação do alto rio Paraná. Este sincronismo da desova em relação à

movimentação das águas, principalmente na enchente e em menor escala na vazante, observada

para a maioria das famílias em Anavilhanas, deve estar relacionado à oferta de abrigo e

alimento para as larvas e juvenis (Nikolski, 1978; Munro, 1990; Vazzoler, 1996).
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A seleção natural determina a reprodução nas épocas onde a sobrevivência da prole é

favorecida, não apenas por provisão de alimento adequada, mas também por redução da

predação (Lowe-McConnell, 1999). Durante a enchente do rio Negro, este aspecto deve ser

considerado em virtude da expansão do espaço aquático, com a subida das águas que invadem a

floresta. A formação dos igapós e das ilhas de capim flutuante nas margens dos lagos, dos

paranás e das ilhas na enchente e na cheia, proporcionariam melhores condições de abrigo e

proteção contra predadores, favorecendo a criação de larvas e juvenis de peixes. Segundo

Goulding et al. (1988), a oferta de alimentos de origem alóctone para a ictiofauna, bem como,

as condições de fiiga de predadores são maiores nessa época no rio Negro.

A descarga do rio durante a fase da enchente otimiza o recrutamento para espécies que

utilizam áreas inundáveis como locais de crescimento (Welcomme, 1985; Petry, 1989). Porém,

as vantagens para muitas espécies que desovam também na vazante, ainda não são claras.

Araújo-Lima & Oliveira (1998) citam a redução da pressão de predação, para as espécies que

desovam nos lagos na vazante, em virtude da corrente do rio Solimões/Amazonas estar saindo

dos lagos em direção ao canal principal nessa época, o que aumentaria as chances das larvas

serem transportadas para outras áreas de criação, onde teriam melhores condições de

sobrevivência.

Em Anavilhanas, o sentido das correntes variou e diferiu do padrão descrito por Araújo-

Lima & Oliveira (1998) para o rio Solimões/Amazonas. Na vazante, o fluxo da água, mesmo

com baixos valores de velocidade, estava correndo dos canais entre as ilhas, em direção aos

lagos na maioria das sub-áreas (obs. pess.). Este padrão pode ter sido resultante da inundação

das ilhas na cheia, aumentando a conexão dos paranás e canais com a maioria dos lagos, que

em alguns casos, são abertos o ano inteiro, ocasionando no início da vazante, movimentos da

água com fluxos em direções diferentes, geralmente ausentes na seca. Assim, o padrão sazonal
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observado para as espécies capturadas, sugere que a movimentação das águas entrando nos

paranás, lagos e igapós durante a enchente, e na vazante, saindo dos lagos em direção aos

paranás, constituem fatores hidrodinàmicos decisivos para a dispersão de ovos e larvas dos

locais de desova, canais e paranás na enchente, e possivelmente lagos e paranás na vazante, em

direção aos locais de crescimento, constituídos principalmente por lagos no interior das ilhas,

pelos paranás e, provavelmente em áreas marginais dos igapós.

Araújo-Lima & Oliveira (1998), trabalhando com a comunidade de larvas do rio

Solimões/Amazonas, registraram forte relação entre o período reprodutivo e o pulso de

inundação do rio, e sugeriram dois tipos de deriva larval: um com maior intensidade de desova

durante a enchente para as ordens Characiformes, Siluriformes, Clupeiformes e

Tetraodontiformes, e o outro na vazante, com maiores picos de abundância para Sciaenidae e

menores para Clupeiformes (Clupeidae e Engraulididae). Apesar de não terem identificado a

maioria das espécies e famílias nesse estudo, esses autores obtiveram resultados que podem ser

comparados com os obtidos em Anavilhanas. O comportamento das espécies de

Engraulididade, de maior deriva na enchente, foi similar em ambos sistemas. Porém, para

Sciaenidae, a intensidade de desova em Anavilhanas foi maior na enchente. As larvas de

Siluriformes, foram abundantes tanto na enchente quanto na vazante, e a menos abundante, em

todas as fases do ciclo hidrològico, foi a ordem Characiformes. Assim, no rio Negro, os

períodos de enchente e vazante, parecem exercer efeitos semelhantes no comportamento

reprodutivo das assembléias de peixes de Anavilhanas como um todo, sendo a enchente a época

de maior intensidade de desova para todas as famílias.

Em nível local, a composição das espécies resulta tanto de processos regionais

históricos, quanto de processos ecológicos temporários (Winemiller, 1995). Em relação aos

processos históricos, as características físico-quimicas inerentes das províncias geológicas da

126



bacia de drenagem do rio Negro, assosciadas aos ajustes ocorridos ao longo da história

ambiental de Anavilhanas, determinaram a diversidade e o comportamento reprodutivo das

assembléias de peixes. Em relação aos processos ecológicos temporários, as fases de enchente e

vazante ajustam o ambiente, otimizando o sistema pela disponibilidade de abrigo e alimento

para a criação das larvas, principalmente, para as espécies de Clupeifomes, Siluriformes e

Perciformes. Alternativamente, é possível que as condições químicas da água, como o pH

extremamente ácido, e biológicas, como competição e predaçào, estejam agindo como fatores

limitantes para a maioria das espécies de grande porte e migradoras da ordem Characiformes

não desovarem em Anavilhanas.

O comportamento de desovar tanto na enchente quanto na vazante, apresentado pela

maioria das famílias capturadas em Anavilhanas, revela uma estratégia extremamente

oportunista, que provavelmente, foi desenvolvida ao longo da história evolutiva, ajustando o

ritmo endógeno dessas espécies nesse ambiente (Schwassmann, 1978; Bye, 1984; Kossovski et

al ., 1986). Porém, para que se inicie a desova em peixes, é necessária a ocorrência de uma série

de condições ambientais, que aumentam a eficiência da reprodução, destacando-se cheias

grandes e prolongadas, temperatura elevada e permanente, e baixa turbidez (Azevedo, 1972;

Munro, 1990; Vazzoler, 1996). A desova preferencial durante a enchente/cheia do rio Negro,

nos diferentes microhabitats: canais, paranás, barrancos e, em menor escala, nas praias, ao

longo de dezenas de quilômetros de arquipélago, como verificado neste estudo, sugere existir

uma forte dependência do período reprodutivo, com a sazonalidade da enchente e vazante em

Anavilhanas, agindo o nível fluvíométrico como principal fator ambiental sincronizador da

desova, e provavelmente funcionando como disparador (Lam, 1993).

As variações no nível do rio causam alterações no espaço físico e nas características

hidrodinâmicas desses ambientes, ocasionando modificações nos parâmetros físico-químicos da
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água e na produção primária do sistema (Walker, 1990). Assim, além dos fatores intrínsecos de

cada espécie, fatores ambientais observados neste estudo, como temperaturas elevadas ao longo

de todo o período, pequenas oscilações nos valores de condutividade elétrica, alta precipitação,

com maiores valores de oxigênio dissolvido na água nos períodos de enchente e cheia, estão

interagindo no estímulo à desova e na determinação do período reprodutivo das espécies de

Anavilhanas.

Considerações sobre a baixa ocorrência de larvas de Cbaraciformes

A baixa ocorrência de larvas de Cbaraciformes em todas amostragens deste estudo,

indicam fatores naturais que funcionam como barreira para a desova dos adultos, ou causam

altas taxas de mortalidade das larvas. Entre estes fatores, alimentação e predação, merecem ser

discutidos. No rio Amazonas, as larvas de Cbaraciformes alimentam-se geralmente após

entrarem para os lagos, em contraste com larvas de Plagioscion e Engraulidídeos, que se

alimentam precocemente, ainda no canal principal, em suas margens e nos canais de lago

(Leite, 2000). A maioria das larvas de Plagioscion, Hypophthalmus, pimelodideos e

engraulidídeos capturadas em Anavilhanas, nos canais de lago, estava com alimento no tubo

digestivo, e as de Cbaraciformes, somente as mais desenvolvidas em flexão e pós-flexão.

Assim, a competição com espécies das outras ordens mais abundantes, durante a deriva nos

canais, reduziria as chances de sobrevivência dos Cbaraciformes, até os lagos, locais onde

começariam a se alimentar exogenamente, e estariam sujeitos a uma maior competição, pois

além dos juvenis das outras ordens, abundantes nos lagos em Anavilhanas (Araújo-Lima et aí.,

1986; Garcia, 1995), competiriam por alimento também com adultos de pequenos characídeos e

ciclídeos, abundantes no rio Negro (Goulding, 1980; Goulding et ai., 1988, Prada-Pedreros,

1992).
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A predaçào de larvas pode constituir outro fator importante para que poucos

Characiformes de médio porte, estejam desovando no rio Negro. No rio Amazonas, Moura

(1998) estimou a predaçào como responsável por cerca de 2,0% da mortalidade larval, e

relacionou essa baixa porcentagem, principalmente, às altas taxas de fecundidade das espécies

que desovam no canal, em contraste com o número reduzido de predadores especializados, e o

alto grau de turbulência e turbidez das águas brancas desse sistema. Assim, em Anavilhanas, a

maior transparência da água nos canais, em tomo de 2,0 m de dia (obs. pess.), facilitaria a ação

de predadores visuais, como pequenos ciclideos e characideos, que predariam principalmente

larvas de Characiformes, que eclodem menos desenvolvidas em relação á formação das

nadadeiras pares e á pigmentação do olho, do que as larvas das outras ordens (Araújo-Lima,

1994; Nakatani ei ai., 2001; Santos & Godinho, 2002). Fato que reforça esta hipótese, é que

larvas dessa ordem foram as mais predadas por larvas, juvenis e peixes adultos no rio

Amazonas (Moura, 1998).

6.9. Implicações para o manejo

Os resultados deste estudo indicam que a composição, abundância e distribuição sazonal

das assembléias de larvas da Estação Ecológica de Anavilhanas, rio Negro, é distinta da

descrita para outros ecossistemas do Brasil e da Amazônia. Esta diferença gera importantes

implicações para promover medidas efetivas de proteção dos locais de desova e crescimento de

peixes de outras áreas da Amazônia que apresentem as mesmas características ambientais da

ESEC de Anavilhanas. A ocorrência de larvas em diferentes fases ontogênicas em todas as sub-

áreas, e por situar-se no baixo rio Negro, essa ESEC, constitui um importante sistema ecológico

para diversas etapas do ciclo de vida das populações de peixes que habitam os diferentes

biótopos do rio Negro, oferecendo características especialmente adequadas para o

desenvolvimento de futuros estudos de ecologia de comunidades.
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Neste sentido, e tendo em vista a possibilidade de parte da área da Estação Ecológica se

tornar aberta à visitação pública, em virtude do seu uso para o ecoturismo na região, tornam-se

urgentes estudos que realizem a identificação e caracterização do desenvolvimento larval das

espécies integrantes do ictioplâncton; e avaliem os seguintes aspectos: a) A dispersão de larvas

e das formas juvenis na floresta inundada e nos lagos presentes na ilhas; b) A análise das

interações tròficas entre o ictioplâncton e o zooplàncton, por meio da caracterização quali-

quantitativa do zooplàncton nos microhabitats e do conteúdo estomacal das larvas, c) A

influência do pH ácido e outras variáveis flsico-químicas, como baixa condutividade elétrica e

baixo teor de sólidos em suspensão do rio Negro, no amadurecimento gonadal e no

desenvolvimento embrionário das espécies de Characiformes de médio porte de Anavilhanas, e,

d) A caracterização dos movimentos de peixes adultos entre a calha principal do rio Negro e os

diferentes microhabitats, com ênfase para os períodos de enchente e vazante e considerando seu

estágio de desenvolvimento gonadal, visando caracterizar taxas de fecundidade e a dinâmica

das populações de espécies residentes e ocasionais.

A plena realização desses estudos, preferencialmente em grupos multidisciplinares,

contribuirá para o conhecimento da dinâmica biológica desse sistema, e sua aplicação no

manejo das espécies de Hypophthalmus (maparás) e Plagioscion (pescadas), e principalmente

Engraulididae (sardinhas e anchovias), o grupo mais abundante na região, visando gerar

conhecimentos, que poderão servir como base para a utilização dessas espécies na pesca em

outras áreas não protegidas do alto rio Negro, carentes de estudos que viabilizem espécies

alternativas para a exploração comercial, ou para repovoamento de lagos comunitários. Esses

estudos possibilitarão ainda, conhecer as espécies menos abundantes, gerando subsídios para a

conservação da biodiversidade nessa peculiar região da Amazônia.
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7. CONCLUSÕES

Baseado nos resultados obtidos no estudo do ictioplâncton na Estação Ecológica de

Anavilhanas, realizado no período de dezembro de 1999 a fevereiro de 2002, concluímos que;

1  A ESEC de Anavilhanas apresentou riqueza taxonômica ictioplànctônica relativamente alta

(31 espécies), considerando a metodologia de amostragem utilizada (para espécies que

dispersam ovos e larvas), sendo sua abundância restrita às famílias Engraulididae (53,55%),

Hypophthalmidae (24,91%), Auchenipteridae (7,93%) e Sciaenidae (5,27 ̂),

2  Considerando a abundância de larvas em nível de ordem, a ESEC de Anavilhanas

apresentou padrão com predomínio de Clupeiformes e Siluriformes, diferente das descritas

na literatura para estas ordens na Amazônia e em outras bacias do Brasil;

3. As baixíssimas densidades de larvas das famílias de Characiformes de médio porte, e

espécies consideradas como grandes migradoras na Amazônia, em tomo de 5% do total,

indicam que a ESEC de Anavilhanas não constitui área preferencial de desova para essas

espécies;

4. Fatores abiôticos como temperatura (faixa térmica de 29 a 32,0 °C) e condutividade elétrica

(baixos valores de 8,5 a 13,0 pScm"'), provavelmente estão relacionados secundariamente

com a intensidade de desova para as famílias mais abundantes neste estudo,

5  A deriva de ovos e larvas das espécies que compõem as assembléias de peixes de

Anavilhanas, é mais intensa à noite, próxima do fundo, com a desova ocorrendo

principalmente nos canais e paranàs no final da tarde, ou início da noite;
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6. A distribuição de larvas não diferiu entre os microhabitats para a maioria das famílias

(exceto Engraulididae, menos abundante nos canais, e Sciaenidae, mais abundante nos

barrancos), permite concluir que, todos os microhabitats constituem importantes elos na

rota de dispersão para as espécies que dispersam ovos e larvas do rio Negro;

7. O padrão de estratificação vertical entre noite e dia, verificado para a maioria das famílias

capturadas, é resultante do comportamento ativo das larvas ligado à interação de fatores

abióticos (temperatura e transparência da água do rio Negro), e bióticos (alimentação e fuga

de predadores);

8 A presença de mais de uma fase ontogênica para a maioria das familias capturadas, permite

concluir que, toda a extensão da ESEC de Anavilhanas constitui área de desova, dispersão e

criação de peixes, principalmente para as espécies de Hypophthalmidae {Hypophthalmiis

spp ), Sciaenidae {Plagioscion spp.), com quatro fases ontogênicas, e Engraulididae com

três fases em cada sub-área;

9. O transporte de ovos e larvas no canal do Paraná do Lago do Prato, variou mais em termos

de abundância do ictioplâncton por familia, do horário e do estrato amostrado, do que em

relação á variação da descarga no canal, sendo maior á noite para Engraulididae,

Characidae, Prochilodontidae, Sciaenidae e ovos, e de dia para Curimatidae, Anostomidae,

Hemiodontidae, Pimelodidae, Auchenipteridae e Hypophthalmidae,

10 A utilização de todas as sub-áreas da ESEC de Anavilhanas, como sítio de desova,

dispersão e criação de larvas de peixes, ocorre durante o ano todo (12 meses), com a
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intensidade desova maior nos meses da enchente para todas familias, exceto para a família

Doradidae com pico na cheia;

11. A velocidade de subida do rio é o principal agente disparador da desova de

Hypophthalmidae {Hypophthalmus spp ), influenciando fortemente sua intensidade e

sazonalmente a distribuição de suas larvas;

12. A captura total de larvas com vitelo e na fase de pré-flexão, na amostragem sazonal

(71,34%) e na amostragem nos microhabitats (87,12%), permite concluir que, as espécies

desenvolveram táticas de dispersão no sentido de maximizar a utilização de condições

ambientais favoráveis para o transporte das larvas para as áreas de criação.
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