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Sinopse:
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RESUMO

í  A construção de hidrelétricas gera uma série de transformações no ambiente

aquático e meio circundante levando as espécies de peixes presentes à mudanças

I  adaptativas para tentarem manter suas estratégias de vida e, assim, perpetuar sua
^  populações. O objetivo deste trabalho foi analisar as alterações dos parâmetros

®  biológicos relacionados com a abundância das espécies após o fechamento da

^  barragem da hidrelétrica de Tucuruí-PA, elucidando porque essas espécies obtiveram
I  "sucesso" ou nâo com esta mudança do ambiente. As espécies utilizadas neste

estudo foram; Plagioscion squamosissimus, Triportheus albus, Psectrogaster

^  amazônica, Serrassalmus rhombeus, Anodus orinocensis, Prochilodus nigrícans e

Hemíodus unimaculatus. Os dados de comprimento, peso, sexo e estádio de

maturação gonadal utilizados neste trabalho, foram resultados de coletas feitas

^  bimestralmente por pesquisadores do INPA antes (1980-1982) e depois (1985-1987)

5  do fechamento da barragem. A área de influência da barragem foi dividida em três

^  sub-áreas: jusante, montante e lago. Para cada uma delas foram realizadas análises
da estrutura de comprimento, proporção de sexos, freqüência de maturidade gonadal e

fator de condição, a fim de verificar a ocorrência de reprodução, recrutamento, e se a

>  espécie está em melhor ou pior condição após o fechamento. Os resultados obtidos

nos períodos antes e após o fechamento da barragem, para cada área foram

comparados. Os resultados indicaram que ocorreram algumas modificações nas

características populacionais, sendo essas modificações distintas para cada espécie

^  e/ou local. Consequentemente, alterações na reprodução, no recrutamento, e/ou na

condição foram observadas em algumas ou nas três áreas de estudo, dependendo da

espécie estudada. Os resultados foram comparados com outros trabalhos que

estudaram estas e outras espécies em ambientes naturais ou em áreas alteradas pela

construção de uma hidrelétrica. Embora nossos resultados nâo sejam conclusivos

devido, principalmente, ao intervalo entre uma coleta e outra, o que para alguns

aspectos biológicos é muito longo, eles indicam que cada espécie tem uma resposta

distinta às modificações do meio, estando algumas relacionadas ao seu

comportamento.
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SUMMARY

The construction of hydroelectrics generates a series of transformations In the

water environment and In the surrounding area forcing the local fish species to

adaptative changes to try to keep its strategies of life In order to perpetuate its

populations. The objective of this work was to analyze the alterations of the biological

parameters related to the abundance of the species after the closing of the Tucuruí-PA

hydroelectric dam, elucidating why these species were" successfui" or not with the

environment change. The species used in this study were: Plagioscion

squamosissimus, Triportheus albus, Psectrogaster amazônica, Serrassaimus

rhombeus, Anodus orínocensis, Prochilodus nigricans and Hemiodus unimaculatus.

The data of the length, weight, sex and gonadal maturation stage used in this work

were resulted from bimonthly collects done by INPA reserchers before (1980-1982) and

after (1985-1987) the dam closure. The area of influence of the dam was divided in

three sub-areas: downstream region, upstream region and lake. For each one of them

the size structure, sex proportion, frequency of gonadal maturity and condition factor

were analysed in order to verify the reproduction occurrence, recruitment, and if the

species is in better or worse condition after the closing. The collected resuits in the

periods before and after the dam closing, in each area, had been compared. The

resuits indicated that some modifications in the population characteristic had occurred,

and these modifications were distinct for each species and/or area. Consequentiy,

alterations in the reproduction, the recruitment, and/or the condition had been observed

in some or in ali the three areas of study, depending on the studied species. The

resuits were compared with other works which studied these and other species in

natural environments or in modified areas due to hydroelectric dam constructions.

Although our resuits were not conclusivo, mainly because of the interval in between the

samples, what for some some biological aspects is too long, they indicate that each

species has a distinct reaction to the modifications of the environment, some of them
related to the species behavior.
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1. INTRODUÇÃO

A construção de hidrelétricas vem sempre acompanhada de conseqüências

para o meio ambiente e para o homem: um lago artificial é formado com características
ambientais diferentes das de um lago natural, ocasionando mudanças adaptativas dos

organismos presentes (BAXTER, 1977). Quando se compara um ambiente natural

com um ambiente criado pelo homem, pode-se notar que nos lagos naturais, as

comunidades tiveram tempo e oportunidade para evoluir no sentido de compartilhar os

recursos disponíveis, o que resulta em sistemas complexos e eficientes. Entretanto, os

grandes reservatórios são recentes e suas comunidades mostram notáveis alterações
estruturais em relação às que lhe deram origem. A instabilidade do novo ambiente,

fruto não apenas do impacto inicial do represamento, mas também de perturbações

não cíclicas produzidas pela operação da barragem, ou por outras ações

antropogênicas, torna as comunidades biológicas instáveis e gradativamente mais

simples (AGOSTINHO & GOMES, 1997).

Segundo FERREIRA (1993), as primeiras represas hidrelétricas em região

tropical foram construídas na década de 1950 (a primeira foi a de Kariba no rio

Zambeze, na África, com enchimento iniciado em 1958, concluído em 1963).
Entretanto, a grande maioria foi construída na década de 1960. Trabalhos sobre

impactos ecológicos em hidrelétricas vêm sendo feitos desde a década de 1960 tanto

na zona temperada como na tropical (BERNACSEK, 1984).

Várias alterações advindas da construção de uma hidrelétrica são conhecidas:

crescimento acelerado de macrófitas aquáticas, variação na quantidade ou extensão

de solos férteis, variação na quantidade de nutrientes disponíveis, alterações no

tamanho de áreas sazonalmente alagáveis, instabilidade de condições térmicas e

hidrodinâmicas, variações na qualidade da água, além das alterações na composição

da flora e fauna (HALL & DAVIES, 1974; PAIVA, 1983; AGOSTINHO et a/., 1997).
Uma barragem é dividida em três áreas: montante e lago, também denominado

reservatório, ambos localidos acima da barragem, e jusante que encontrado abaixo da

barragem.



As áreas mais afetadas pela barragem são o lago formado e o trecho a jusante.

A montante do lago os efeitos são bem menores, pois a influência direta da barragem

é mínima. A jusante a vazão é controlada pelo funcionamento da represa, porém a

maior alteração ocorre no lago que passa de um ambiente lótico para um ambiente

lèntico.

f  Várias lições podem ser tiradas da construção de hidrelétricas ao redor do

mundo (BALUYUT, 1982). De um modo geral, estes estudos estão relacionados às
'A

mudanças no regime hidrológico do rio, de lótico para lêntico, ou semilêntico, a

^  interrupção dos movimentos migratórios dos peixes e perda de ecossistemas
necessários para a preservação da ictiofauna (GARCÍA, 1999). A bibliografia é

f  extensa para os impactos das hidrelétricas nas regiões temperadas e subárticas, mas

^  os efeitos são diferentes das regiões tropicais. Mesmo as barragens africanas de
«  regiões tropicais tem efeitos diferenciados. As experiências com essas represas de

f  regiões tropicais são valiosas para a Amazônia, mas não são diretamente transferíveis

^  devido as diferenças fundamentais em relação às seguintes condições ecológicas

gerais:

_  - a maioria das represas africanas foi construída no deserto ou em regiões de savana,

^  enquanto que as represas amazônicas cobriram áreas de densa floresta tropical.

- as condições hidroquímicas dos rios africanos são bem diferentes das condições dos

rios amazônicos, os quais são na sua maioria mais ácidos, contém menor quantidade

de sais minerais dissolvidos e tem composição iônica diferenciada.

- a biota dos dois continentes é diferente, consequentemente as reações de plantas e

animais às mudanças ambientais, provocadas pela construção da represa, podem ser

diferentes (JUNK & MELLO, 1987).

Apesar disso, existem alterações que são comuns a todas as barragens

construídas pelo homem (BALON & COCHE ,1974; FERREIRA, 1993). Existem

espécies que desaparecem do novo ambiente, principalmente aquelas espécies

associadas ao fundo como os loricarídeos e alguns pimelodídeos que não conseguem

se adaptar. Os principais fatores responsáveis por essas alterações são a diminuição

da quantidade de O^ dissolvido na água causada pela pela perda da velocidade da
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(§ água, o que reduz a turbulência e diminui a taxa de transferência de atmosférico,

#  aumento da temperatura, demanda bioquímica do oxigênio pela decomposição da

^  vegetação local que fica submersa. Esta situação pode ser parcialmente reversível,
%^  mas depende de uma série de fatores relacionados com a morfologia do local, tipo de

vegetação inundada e da que circunda o lago formado, tempo de retenção de água no

%  reservatório e das condições climáticas locais. Diminuição das fontes de suprimento

^  alimentar reduz a abundância das espécies, como é o caso dos pacus pois dependem
_  de frutos das árvores que estarão submersas. As fontes de alimento de um rio são

^  distintas de um lago, e nem todas as espécies são capazes de utilizá-las, muitas delas

^  saem do lago à procura de alimento, morrem de fome ou se tornam alimento para os

predadores. De um modo geral, como muitas espécies de peixes são dependentes dos

nutrientes fornecidos ao sistema, se faz necessária uma adaptabilidade às novas

condições (LELEK, 1973; FERREIRA, 1993).

^  A instabilidade hidrológica e limnológica em rios regulados por barragens pode

afetar adversamente a reprodução dos peixes, com reflexos na produção pesqueira da

bacia (AGOSTINHO et al,. 1993) já que o ambiente que vive uma espécie animal

consiste no conjunto de fatores bióticos e abióticos que podem influenciar suas

^  chances de sobrevivência e reprodução (JÚLIO JR et al., 1991). Em regiões tropicais o

regime de cheia-seca é considerado um componente ambiental crítico no

desencadeamento da migração reprodutiva e desova (JUNK, et al. 1989). Assim, os

represamentos podem afetar negativamente a produção seja alterando a habilidade

reprodutiva das espécies nativas, que requerem condições térmicas específicas e/ou

cheias como mecanismos de gatilhos à desova, ou na subseqüente sobrevivência de

ovos e formas jovens (AGOSTINHO et al,. 1993).

A associação freqüente, em regiões tropicais e subtropicais, entre nível

fluviométrico e período reprodutivo deve-se, provavelmente, ao fato de as variações

decorrentes deste nível, que determinam mudanças no ambiente, serem de percepção

mais evidente para o observador que a de outros fatores. Além disso, o que

denominamos "variações de nível" implica um conjunto de variáveis físicas e químicas

do ambiente, não identificáveis individualmente (VAZZOLER etal., 1997).
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^  Na bacia amazônica, por exemplo, onde a oscilação da temperatura é reduzida,

#  o nível fluviométrico, de forma direta ou indireta, parece ser o fator preponderante na

^  delimitação do período de reprodução, que ocorre na época da cheia e garante as
i
.  condições de abrigo e alimentação para o desenvolvimento das larvas (VAZZOLER &
9
^  MENEZES, 1992; SANTOS et ai, 1991). O regime de cheias parece ser a função que
f  melhor explica os padrões de variação espacial e temporal de vários parâmetros

®  ecológicos dos distintos ambientes (VAZZOLER et ai, 1997).

^  O ambiente formado pela barragem do rio promove modos reprodutivos locais
9
^  diferentes, e mudanças temporais na estratégia reprodutiva de uma espécie são

dependentes do ambiente impactado (LOPES et ai, 2000). O impacto dos

^  represamentos sobre os grandes migradores pode ser verificado principalmente sobre

o sucesso reprodutivo (AGOSTINHO et ai, 1997). Como barreiras físicas originadas
%
^  de reservatórios criam um obstáculo para a migração dos peixes, a barragem pode

^  impedir o movimento dos peixes migradores, interrompendo o ciclo de vida ou

1^
y

eliminando populações (GALLAGHER, 1999). Muitas espécies não são capazes de

atingir a maturação gonadal em ambientes lènticos, mesmo tendo as demais

condições satisfatórias. Muitas espécies continuam tentando alcançar os afluentes nos

quais desovam, e algumas destas podem desaparecer da fauna (como ocorreu no lago

Volta). Encontrar seu caminho para estes afluentes através das águas calmas do

reservatório pode se constituir em um problema para os peixes (LOWE-McCONNELL,

1999). Entretanto, existem espécies que conseguem migrar e assim se reproduzem,

porém não retornam ao lago formado. Outros grupos como os ciprinídeos, caracídeos,

siluróides voltam somente para se alimentar, ficando apenas em áreas próximas à

desembocadura e desaparecendo das áreas marginais à barragem. Com o passar do

tempo, a diversidade da ictiofauna do lago pode aumentar, pela colonização de novos

biótopos criados com a formação do reservatório, mas sem atingir os níveis anteriores

ao represamento.

Como dito anteriormente, a região situada a jusante da barragem é uma das

áreas do rio que passa por grandes alterações. LEITE e BITTENCOURT (1991) e

AGOSTINHO et ai (1992) relataram as principais alterações nesta região. Dentre elas
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destacam-se: reduções na área alagável e alterações no regime de cheia-seca;

alterações na morfologia e nas características granulométricas do substrato do canal,

decorrentes da maior capacidade carreadora da água vertida pelo reservatório, em

função da retenção de sólidos em suspensão. Isto determina alterações no habitat

relacionadas a abrigo, locais de desova e disponibilidade de alimento bentônico;

alterações na vazão acarretando o retardamento ou adiantamento do início da

migração dos adultos e a menor taxa de sobrevivência dos jovens, pela desova ocorrer

em época inadequada; bloqueio do acesso de espécies migradoras às suas áreas de

reprodução e/ou alimentação, pois espécies reofílicas com áreas de desova e habitat

principal a montante da barragem poderão ser eliminadas de jusante; redução da

quantidade de organismos planctônicos e perifiton pelo empobrecimento de material

em suspensão, afetando as espécies que se utilizam destes recursos para

alimentação. Na parte abaixo do represamento do rio, o impacto físico da represa afeta

as populações de peixes migradores: o uso de escadas de peixes, e o tipo de escada

para mitigar os impactos gerados sobre espécies migratórias, é um assunto em

discussão ainda hoje. SCHMETTERLING & McEVOY (2000) constataram que na

represa Militown - EUA, várias espécies de peixes são machucadas tentando ascender

o rio para desovarem gerando dúvidas quanto a eficiência deste recurso.

Em muitos vertebrados, incluindo os peixes, o status nutricional é considerado

de grande importância na regulação da reprodução (LE BAIL, 1988 apt/cf TVEITEN et

ai., 1998). O período de desova tem mostrado uma adequação ao período em que há

maior disponibilidade de alimento e proteção para os juvenis. Podem estar

relacionados ou não às mudanças sazonais nas condições bióticas e abióticas do

ambiente (LOWE-McCONNELL, 1967 apiyof MEDINA-RUBIANO, 1999) pois, mesmo

num ambiente que não passou por alterações ambientais, as populações de peixes

podem apresentar variações no período reprodutivo de um ano para o outro, em

virtude de eventos inesperados ocorridos no ambiente. O sucesso reprodutivo de um

peixe depende de onde e quando ele se reproduz e do recurso alocado para a

reprodução (WOOTTON, 1984). Dessa forma, a reprodução deverá ocorrer no período



do ano em que a produção de descendentes, durante a vida de um peixe seja

maximizada (SUZUKI & AGOSTINHO, 1997).

Por outro lado existem espécies que são beneficiadas com a formação deste

novo ambiente, devido provavelmente a alguns fatores como: a vegetação submersa

libera nutrientes que causam grande fertilização da água favorecendo

^  desenvolvimento de fitoplâncton e macrófitas aquáticas. Os peixes que podem obter

vantagens da abundância dos novos alimentos disponíveis com a inundação da

vegetação e aqueles que podem desovar sob as novas condições, tornar-se-ão muito

abundantes (LOWE-McCONNELL, 1999). O substrato formado por troncos de árvores

^  mortas são habitat de perifiton e larvas de insetos. Os acarás seriam alguns dos

^  grandes beneficiados pela formação do lago por terem sua alimentação composta por

insetos e outros invertebrados. Pela maior oferta de alimento, ocorre explosão de

algumas espécies que reflete no aumento de produção pesqueira. Há espécies que

ig, vão beneficiar-se destas alterações devido à maior oferta de alimento e também pela

S  maior oferta de locais para abrigo e reprodução. Os novos nichos que surgem, a

princípio, não possuem ocupantes, e as espécies que conseguirem se reproduzir, se

adaptarem às novas fontes de alimento, tiverem ciclo de vida curto e alta taxa de

reprodução, provavelmente terão sucesso com o fechamento da barragem e formação

^  do lago. Devido ao desenvolvimento de macrófitas, fitoplâncton e perifiton, é provável

^  que as espécies fitófagas e iliófagas tenham grandes chances de prosperar neste novo

^  ambiente. Outras beneficiadas seriam as espécies piscívoras que se alimentarão das

espécies existentes. Dentre elas encontramos espécies como o tucunaré, que

normalmente tornar-se abundante, porém, com a pressão sobre o alimento, deve

'  diminuir e posteriormente se estabilizar. As piranhas podem também ser beneficiadas

pois além de serem piscívoras, encontrarão substrato para desova que são as

macrófitas aquáticas. Outro fator que contribui para o sucesso de tais espécies é a

presença de presas fáceis, espécies que se encontram mal adaptadas ao novo

ambiente. O aumento de tais espécies é temporário pois a oferta de alimento é

reduzida posteriormente (FERREIRA, 1993). Na represa de Petit-Saut, na Guiana

Francesa, as populações de peixes apresentaram aumento da abundância.

%
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íl ocasionado provavelmente por uma maior sobrevivência juvenil devido à dispersão

<1 dos predadores, inundação permanente do meio e aumento da sobrevivência dos

^  adultos pela oferta de alimento alóctone {MERONA & MORAIS, 1997).
%

As populações de peixes são afetadas diferenciadamente em cada ambiente e

^  respondem às novas condições impostas. Para LOWE-McCONNELL (1999), a

%  formação de um lago a montante de uma barragem hidrelétrica ou de irrigação propicia

^  um experimento em grande escala sobre como as espécies fluviais se adaptam à vida

lacustre, como as faunas se alteram e como as comunidades lacustres evoluem.

^  FERREIRA (1984) observou que na represa da hidrelétrica de Curuá-Una, no Pará, a

espécie Hemiodopsis sp apresentou hábitos alimentares diferenciados dependendo do

^  local da represa em que os exemplares se localizavam. Em três locais de coleta, esta

espécie alimentava-se de algas que é seu alimento preferencial e em dois outros

alimentava-se de crustáceos aproveitando a abundância local daquele tipo de

S  alimento.

Há espécies que aparentemente não são afetadas pela construção de uma

barragem como é o caso da espécie Serrassalmus rhombeus que manteve sua dieta

alimentar e processo reprodutivo inalterados na represa hidrelétrica de Balbina, no

Amazonas, conforme constatado por PIZARRO (1998).

^  O desenvolvimento de populações de peixes no recém criado corpo d'água

depende da fauna de peixes autóctones do rio, que é influenciada e,

consequentemente, modificada de acordo com as condições criadas pelo

represamento (LELEK, 1973). De acordo com FERNANDO & HOLCIK (1991) e

SANTOS (1995), o número de espécies de peixes presentes num reservatório é

invariavelmente menor que nos trechos do mesmo rio não submetidos a represamento,

o que se dá por causa da redução do número de tipos de habitats, bem como pela

incapacidade da maioria das espécies fluviais de se adaptar ao ambiente lacustre.

Mas, após a estabilização de um reservatório, espécies de diferentes pontos do

sistema fluvial, podem ter acesso a ele, e o número de espécies lacustres, então,

aumentará. Isso foi observado no lago Volta em Gana, e lago Kainji na Nigéria (PETR,

1969; LOWE-McCONNELL, 1999). Ambos tiveram um aumento da produção pesqueira

;
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%  produção e desaparecimento de algumas espécies pelas mudanças ambientais

I

%

%

logo após o fechamento da barragem mas posteriormente houve um declínio na

contínuas decorrentes da construção da barragem. Entretanto, na represa de

Brokopondo (Suriname), RICHTER & NIJSSEN (1980) encontraram 13 espécies

rs

 após

^  11 anos do fechamento da barragem, que não ocorreram logo após o represamento.

%  Uma previsão ampla dos efeitos da hidrelétrica de Tucuruí-PA sobre o meio

^  ambiente foi feito por GOODLAND (1978). Uma equipe de pesquisadores
%^  (INPA/ELETRONORTE, 1981) analisou os resultados de pesca experimental

^  comparando a situação da produção pesqueira, estrutura das comunidades e

^  composição específica entre o período de novembro de 1980 e julho de 1981, e a

^  produção total da pesca artesanal

^  CARVALHO & MERONA (1986) identificaram o padrão migratório de
Hypophthaimus marginatus e Prochilodus nigricans] fizeram um prognóstico que o

ciclo migratório da primeira espécie não iria sofrer alterações, ao contrário da outra

espécie que, por estender a migração a montante, não mais teria acesso ao outro lado

da barragem prejudicando seu ciclo reprodutivo. MERONA (1987) realizou estudos

antes do fechamento da barragem sobre a ecologia das comunidades ícticas

constatando grande riqueza de espécies, grande estabilidade, equitabilidade elevada

e alta diversidade. Este autor dividiu a área que seria influenciada pela barragem em

três subtrechos: montante, corredeiras e jusante e observou que existiam comunidades

de peixes com características distintas em cada um destes subtrechos. A existência de

espécies diferenciadas e área restrita na distribuição de algumas espécies foram

importantes informações geradas por esse trabalho pois, tanto as espécies como as

áreas provavelmente não mais apresentariam as mesmas características após a

formação do lago de barragem. Outros aspectos tais como a pesca comercial, também

foram alterados em virtude da mudança da composição das espécies locais

principalmente aquelas de importância comercial (MERONA, 1990). LEITE &

BITTENCOURT (1991) constataram os efeitos à curto prazo causados na ictiofauna

atingindo a abundância das espécies, o estado trófico, a pesca, a migração, o habitat e

a reprodução. SANTOS & MERONA (1996) verificaram também os impactos imediatos

8



ao fechamento sobre as comunidades ícticas e confirmaram observações feitas em

outras represas tropicais, além de constatarem grandes modificações no trecho à

jusante, levando ao desaparecimento significativo de várias populações de peixes.

NOGUEIRA-LEITE (1993) analisou as comunidades ícticas na represa, a

montante, no lago e à jusante do lago constatando redução da riqueza e da

diversidade das comunidades á jusante, montante e lago em relação a fase de

pré-enchimento.

Estudos de Impacto ambiental em ambientes aquáticos geralmente consideram

os efeitos no nível de comunidade sem dar atenção aos efeitos sobre o Indivíduo ou

^  população (CAPONE & KUSHLAN, 1991 apud PIET, 1998) até em função do grande

número de espécies em regiões tropicais (PAYNE & McCARTON, 1985).

Quanto aos estudos de populações ícticas, foi feita em Tucurui uma analise

^  prévia e de forma ampla, das freqüências de comprimento e de estádios de maturação

gonadal de algumas espécies, apresentada na forma de relatório setorial

(INPA/ELETRONORTE, 1986).

Estratégias são as formas de alcançar um objetivo e táticas são as modificações

1  e implementações detalhadas do plano em face às contingências Imediatas

(WOOTTON, 1984). Os parâmetros populacionais refletem a estratégia de vida de

uma população por isso serão utilizados neste trabalho para o melhor entendimento

das populações de peixes analisadas.

^  Este estudo tem o Intuito de conhecer de forma mais detalhada como algumas

r) populações de peixes foram atingidas, a curto prazo, pelas mudanças provocadas pela

construção da barragem de Tucuruí, ou seja, como as espécies foram afetadas à
tr-.

^  montante, no lago e a jusante pois estes locais se transformaram em ambientes
r-

distintos daqueles que existiam anteriormente à construção da hidrelétrica.

O objetivo deste trabalho é determinar se o "sucesso" ou "fracasso" de espécies

de peixes em ambientes recém alterados pela construção da barragem de Tucuruí
podem ser detectados por alterações dos seguintes parâmetros biológicos; estrutura

de comprimento, proporção sexual, fator de condição e época de reprodução,

relacionados com a abundância da população.
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Pretende-se que este trabalho possibilite conhecer os efeitos da hidrelétrica

sobre os peixes no nível populacional já que, na região de Tucuruí foram feitos

trabalhos principalmente quanto à estrutura da comunidade íctica. Apesar dos dados

não serem atuais, estes servem como base para trabalhos futuros em Tucuruí, além de

serem úteis para fins comparativos com outras represas que porventura estejam sendo

construídas. Estas informações podem ser úteis no estabelecimento de medidas para

fazer um melhor uso dos recursos pesqueiros da região.

O
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y
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Descrição da área de estudo

%

A hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, é uma grande barragem construída na

^  Amazônia brasileira com o intuito de fornecer energia para os pólos industrializados do

Brasil (MONOSOWSKI, 1985), sendo a primeira na Amazônia com estudos ambientais

^  antes de seu fechamento (FERREIRA, 1993). Tal barragem bloqueia o rio Tocantins

na área próxima à cidade de Tucuruí. Este rio desemboca no rio Pará, parte do

estuário do Amazonas, a uma distância de aproximadamente 200 Km do Oceano

Atlântico (MERONA, 1987).

'Ti

/IT^

A área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí é de aproximadamente

350 Km, localizada no trecho do Baixo Tocantins entre a cidade de Itupiranga e o Furo

Acaripucu, próximo à cidade de Baião (Fig. 2-1).

Esta área compreende três regiões: montante, lago ou reservatório e jusante.

A região montante localiza-se entre a cidade de Marabá e as primeiras

corredeiras. Este trecho contém 30 Km de extensão e é tipicamente lótico. Antes do

represamento, o rio era largo e possuía uma pequena planície de inundação com

numerosos lagos marginais permanentes.

O lago ou reservatório tem cerca de 2.400 Km^ de área. Nesta região existem

quatro bases de pesquisa. As bases 1 e 3 encontram-se na margem esquerda do lago

a 30 e 60 Km acima da barragem, respectivamente. As bases 2 e 4 localizam-se na

margem direita do reservatório, com 15 e 45 Km a montante da barragem. Antes do

represamento esta região possuía corredeiras e seus pontos de coleta eram as

cidades de Breu Branco e Jatobal. A barragem foi construída próximo ao local onde

localizava-se a cachoeira Itaboca (CASTRO, 1996). As cidades de Breu Branco e

Jatobal porém foram inundadas com o enchimento do reservatório e as populações

humanas foram deslocadas destas cidades.

A região a jusante se estendia das corredeiras até próximo á cidade de Cametá

e possuía características similares ao do trecho á montante, sendo que sofria a

11
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influência da maré (MERONA, 1985). Esta região passou a ter regime hidrológico e

qualidade de água influenciados diretamente pela rotina de operação da barragem.

As obras de construção da hidrelétrica foram iniciadas em 1976 e concluídas

em setembro de 1984, iniciando-se o funcionamento da represa em novembro de

1984. Cerca de 2.400 km^ de floresta foram inundados após sua construção, trazendo

uma série de alterações no ambiente e, consequentemente, atingindo as populações

ícticas do local.

' j

A
rucuVil __

49-

L A G 0 /C 0 R R E 0 £ 1R^

PRE-ENCHIMENTO POS-ENCHIMENTO AMBAS AS FASES

Figura 2-1: Mapa da área de Tucuruí e as estações de amostragem.

2.2. Desenho experimental

Foram utilizados dados de pesca experimental coletados por pesquisadores do

IN PA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) dentro do Projeto

Ictiofauna/Tucuruí no período de julho de 1980 a julho de 1982 (fase pré-enchimento)

e de novembro de 1984 a novembro de 1987 (fase pós-enchimento), que se encontram

arquivados nesta instituição.

As estações de amostragem utilizadas, de acordo com as fases de

pré-enchimento e pós enchimento, foram:

Fase de pré-enchimento: Acaripucu (AC) e Icangui (IC) a jusante da barragem; Breu

Branco (BB) e Jatobal (JT) no futuro lago formado; e Itupiranga (IT) a montante.

12
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Fase de pós-enchimento: Acaripucu (AC) e Icangui (10) a jusante da barragem, bases

%  1 a 4 (B1, B2, B3, B4) que estào situadas dentro do reservatório que é o lago formado

^  pela represa, e Itupiranga (IT) a montante do reservatório e durante as fases de pré e
%

pós-enchimento da represa (Fig. 2-1).
%

%

2.3. Método de coleta

%
^  2.3.1. Coleta da amostra
%

■h.

^  Os peixes foram amostrados por meio de pesca experimental utilizando-se 10
malhadeiras durante as duas fases de enchimento, cada qual com tamanho de malha

variando entre 30 a 120 mm de entre nós opostos (NOGUEIRA-LEITE, 1993) com

permanência na água de 24 horas e revistadas a cada 6 horas. Somente as espécies

não identificadas em campo foram fixadas em formo! e levadas para o laboratório para

posterior identificação.

©

-r?

2.3.2. Escolha das espécies-alvo

Foram escolhidas sete espécies de acordo com os seguintes critérios:

•  Espécies que se tornaram mais abundantes à jusante - Plagioscion

squamosissimus, pescada (Fig. 2-2) e Tríportheus albus, sardinha (Fig. 2-3).

•  Espécies que se tornaram mais abundantes à montante - Psectrogaster amazônica,

branquinha (Fig. 2-4) e Serrassaimus rhombeus, piranha-preta (Fig. 2-5).

•  Espécies que se tornaram menos abundantes à jusante - Anodus orinocensis,

ubarana (Fig. 2-6) e Prochilodus nigrícans, curimatã (Fig. 2-7). Neste trabalho, a

espécie Anodus orinocensis refere-se à espécie Anodus elongatus citada no

trabalho de SANTOS etal. (1984).

•  Espécie que se tornou menos abundante nos três ambientes - Hemiodus

unimaculatus, jatuarana (Fig. 2-8).

13



Fiqura 2-2: Plagioscion sauamosissimus Figura 2-3: Triportheus albus

Figura 2-4: Psectrogaster amazônica Figura 2-5: Serrassaimus rhombeus

Figura 2-6: Anodus orinocensis Figura 2-7: Prochilodus nigricans

Figura 2-8: Hemiodus unimaculatus
Fonte: Fig. 2-4, 2-6, 2-8 (SANTOS et ai, 1984)
e Fig. 2-2, 2-3, 2-5, 2-7 (FERREIRA ef a/., 1998)

A escolha das espécies foi feita de acordo com a representatividade destas nas

amostras coletadas e seguido da freqüência relativa de cada uma delas (Tab. 2-1),

utilizando-se o trabalho de NOGUEIRA-LEITE (1993). Dados de desembarque

coletados em 1998 no lago formado em Tucuruí também auxiliaram na escolha dessas

espécies, observando-se a produção pesqueira das espécies de maior importância

comercial atualmente na região em estudo (Apêndice I) (FERREIRA, com. pess.).
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Tabela 2-1: Número e porcentagem (freqüência relativa) de exemplares coletados à

jusante (J), lago (L) e montante (M), antes (A) e depois (D) do fechamento da

barragem de Tucuruí.

Espécie JA JD LA LD MA MD

Plagioscion squamosissimus 443 993 47 231 321 553

2,76% 5,68% 0,59% 1,02% 3,12% 3,09%

Triportheus albus 326 1.301 242 882 287 437

2,03% 7,44% 3,03% 3,91% 2,79% 2,44%

Psectrogaster amazônica 1.256 1.220 428 51 222 1.686

7,82% 6,98% 5,36% 2,44% 2,16% 9,42%

Serrassalmus rhombeus 108 122 88 1.979 39 106

0,67% 0,70% 1,10% 8,78% 0,38% 0,59%

Anodus orinocensis 1.685 139 84 389 659 1.828

10,49% 0,80% 1,05% 1,72% 6,40% 10,22%

Prochilodus nigricans 123 59 59 363 34 58

0,77% 0,34% 0,74% 1,61% 0,33% 0,32%

Hemiodus unimaculatus 1.006 483 700 1.001 1.167 485

6,26% 2,78% 8,76% 4,44% 11,33% 2,71%

Totais 16.059 17.482 7.988 22.530 10.301 17.888

Fonte: NOGUEIRA-LEITE (1993)

2.3.3. Coleta de dados

■*N

Foram coletados em campo para cada exemplar seu peso total em gramas (Pt),

comprimento padrão (Ct) em milímetros, sexo e estádio de maturação gonadal, com a

identificação do local onde o exemplar foi coletado, e data de coleta.

Para identificação do grau de maturidade sexual foi utilizado a mesma escala

nas duas fases de enchimento da barragem (INPA-ELETRONORTE, 1986) :

Estádio I - Virgem ou imaturo

Estádio II - Em repouso ou início de maturação

Estádio III - Em maturação

Estádio IV - Maturo

Estádio V - Desovado

15
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^  Todas estas informações foram colocadas numa base de dados (planilha

^  eletrônica Lotus 123) para obtenção dos resultados.

%

2.4. Tratamento dos dados
%

%  Os dados de tamanho viabilizaram o conhecimento da distribuição das classes

de comprimento, para estabelecer se havia uma ou mais populações por espécie. Para

identificar a estrutura de comprimento de uma população foi necessário separar os

5^ dados em classes de comprimento a cada 10 ou a cada 20 mm, de acordo com o

^  tamanho do peixe, para ambos os sexos e sexos separados e, posteriormente, colocar

os resultados em histograma de freqüência para verificar a porcentagem de cada

classe de comprimento. Os dados de comprimento também foram separados para as

três áreas da barragem a fim de calcular a freqüência de cada medida de

comprimento. As amostras de cada espécie foram comparadas para o total de

exemplares, para ambos os sexos (somente os exemplares com sexo identificado)

antes e depois do fechamento da barragem e para cada área da barragem antes e

depois do fechamento além das três áreas da barragem terem sido comparadas umas

com as outras em cada fase de enchimento da barragem para verificar se houveram

alterações locais.

A proporção sexual esperada para uma população de peixes é de 1:1. Para a

proporção sexual foi calculada a freqüência de machos e fêmeas para o período total,

pré e pós-enchimento e para as três áreas da barragem, em cada fase de enchimento

além da verificação da proporção sexual por classes de comprimento em cada uma
- V

das situações descritas acima. Verificou-se as diferenças estatisticamente

significativas na proporção entre eles através do teste qui-quadrado (x^) a fim de

detectar possíveis mudanças na proporção de machos e fêmeas em função de

alterações ocorridas no ambiente.

Através do acompanhamento temporal das variações nas freqüências dos

estádios de maturidade sexual é possível determinar quando a desova é efetuada na

população. Foi possível utilizar somente fêmeas, já que indivíduos machos são mais

16
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difíceis de identificar seu estádio de maturidade. Foi calculada a freqüência relativa de

cada estádio por período de coleta, e os resultados foram apresentados em forma de

histogramas de freqüência. Para confirmação do período de desova, observou-se nos

gráficos o período de maior freqüência de indivíduos com gônadas maduras e a

ocorrência de indivíduos no estádio esvaziado (VAZZOLER, 1979). O período de

reprodução estimado foi comparado entre montante, lago e jusante da barragem, nas

duas fases de enchimento, para verificar se houveram alterações quanto a época de

reprodução das espécies analisadas. A presença de fêmeas classificadas nos estádios

citados não se apresentou em intervalos iguais por isso o intervalo entre os meses é

variável.

Os parâmetros a e b da equação da relação peso-comprimento foram estimados

através da regressão dos valores de peso (Wt) e comprimento (Lt) logaritmizados.

Através destas variáveis obteve-se a equação da relação peso-comprimento através

da equação de Von Bertalanffy:

Pt = a * CV"

onde:

Pt = peso total (g)

Ct = comprimento padrão (mm)

a e b = coeficientes da regressão

Para estabelecer se a relação peso-comprimento foi igual para machos e

fêmeas, foram calculadas regressões para sexos separados a fim de estimar a e b.

Inicialmente verificou-se por meio da Análise de Variância (ANOVA) se as variâncias

de fêmeas e machos eram diferentes ou não. Todas as variâncias foram iguais, por

isso utilizou-se o teste t para comparação dos coeficientes angulares (b) (ZAR, 1999):

t — bp - bhrt / Sbp ~ Sb

onde:

bp e bwi = coeficientes angulares de fêmeas e machos, respectivamente

Sbp e SbM = desvio padrão de b de fêmeas e machos, respectivamente

17
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Quando o valor de t calculado foi maior que o valor de t tabelado, considerou-se

que os coeficientes angulares (b) foram diferentes entre os sexos. Quando esta
variável foi igual, outro teste t foi feito para comparação dos coeficientes lineares (a)

(ZAR, 1999). A fórmula utilizada para fazer esta comparação foi:

t = (loa ^Ptp - loq ^PtM) - bc (loa ^Ctp - loa ^Ct^l

raiz quadrada {(s^ log Pt log Ct)c * [1 / np + 1 / Om + (log '^Ctp - log '^CtM)^ / Ac}

onde:

log '^Ptp e log '^PtM = média do peso logaritmizado de fêmeas e machos,
respectivamente

Ac = Slog Ct^F * log Ct^M

bc = Slog Ctp * log Ptp + Slog CtM * log Ptw / Ac

log '^Ctp e log '^CtM= média do comprimento logaritmizado de fêmeas e machos,
respectivamente

np e nM = número de indivíduos fêmeas e machos, respectivamente

log Pt log Ct)c = Slog PtV * log Pt^M - [(Slog Ctp * log Ptp)^ / Ac] / np + nw - 3

Quando o valor encontrado de t calculado para o valor de a foi maior que o

valor de t tabelado, considerou-se que os coeficientes lineares são diferentes e,

portanto têm-se duas equações da relação peso e comprimento, uma para fêmeas e
outra para machos. Caso contrário, quando t calculado foi menor que o valor do t

tabelado, têm-se que os coeficientes lineares foram iguais e, portanto somente uma

equação que define a relação peso comprimento da espécie.
O crescimento dos peixes pode ser isomêtrico, ou seja, quando o incremento de

peso ê proporcional ao incremento no comprimento; ou alomêtrico, quando os dois
incrementos não são proporcionais. O coeficiente angular, b, reflete este crescimento.

Quando o b ê estatisticamente igual a 3 significa que o crescimento ê
tridimensionalmente proporcional, portanto ê isomêtrico. Quando o peixe não cresce

proporcionalmente nas três dimensões, significa que o crescimento ê alomêtrico e o b

18



é diferente de 3. Para estabelecer se o b encontrado na regressão é diferente ou não

de 3, utiliza-se o teste t, através da fórmula (ZAR, 1999):

onde:

b = coeficiente angular da regressão

Sb = desvio padrão de b

%

Dados de peso e comprimento foram utilizados para avaliar condição de bem

estar dos peixes através do Fator de condição, que auxiliou também para determinar a

época de reprodução e desova. Este parâmetro estima a capacidade física para

sobrevivência e reprodução de indivíduos de uma população. O Fator de condição

relativa é dado pela fórmula (LE CREN, 1951):

Kn = Pt/a

Onde:

Kn = fator de condição relativa

Pt = peso total

Ct = comprimento padrão

a e b = coeficientes da regressão entre Pt/Ct

Nos cálculos de Kn foram utilizados os valores de a e b das regressões

calculadas utilizando-se todos os exemplares.

O fator de condição foi comparado entre as fases de pré e pós-enchimento,

entre fêmeas e machos e entre cada área da barragem nas duas fases de enchimento

através do teste t de Student. As três áreas da barragem também foram comparadas

em cada fase de enchimento através do teste F da análise de variância (ANOVA) e

teste de Tukey.

Para análise comparativa foram utilizados métodos paramétricos e

não-paramétricos (ZAR, 1999) para verificar se houve igualdade entre os dados de

pré e pós-enchimento da barragem (teste t, ANOVA, Tukey, Qui-quadrado), e entre as

três áreas da barragem em cada um dos parâmetros analisados.
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3. RESULTADOS

3.1. ESTRUTURA DE COMPRIMENTO

Píagioscion squamosissimus

A amplitude de comprimento foi de 80 a 480 mm (Fig. 3-1-1a) com as classes

180 e 200 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento. A

média de comprimento foi de 204,69 mm ± 62,95 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-1 b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas similares com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 4,35; p > 0,05) entre os sexos com fêmeas

(média = 229,77mm ± 68,99 D.P.) maiores que os machos (média = 210 mm ± 57,06

D.P.).

20n
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Figura 3-1-1: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Píagioscion squamosissimus.
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Figura 3-1-2: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Plagioscion squamosissimus.

A amplitude de comprimento foi de 80 a 480 mm (Fig. 3-1-2a) com as classes

160 a 240 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pós-enchimento. A

média de comprimento foi de 224 mm ± 67,21 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-2b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas diferentes com a
média de Lt estatisticamente diferente (t = 2,67; p > 0,05) entre os sexos com fêmeas

(média = 240,68mm ± 65,38 D.P.) maiores que os machos (média = 227,76 mm ±
64,38 D.P.).
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Tabela 3-1-1: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pré-enchimento para Plagioscion squamosissimus.
\nS

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 2 0,22 0 0 0 0

% 100 17 1,9 1 0,64 0 0

120 66 7,39 0 0 1 0,19

140 81 9,07 0 0 5 0,95

160 107 11,98 2 1,28 43 8,21

180 199 22,28 3 1,92 101 19,27

200 140 15,68 6 3,85 144 27,48

220 80 8,96 11 7,05 93 17,75

240 69 7,73 8 5,13 63 12,02

260 59 6,61 14 8,97 26 4,96

280 34 3,81 14 8,97 19 3,63

300 17 1,9 8 5,13 5 0,95

320 6 0,67 17 10,9 10 1,91

j
340 4 0,45 20 12,82 4 0,76

360 5 0,56 12 7,69 3 0,57

380 4 0,45 9 5,77 4 0,76

400 1 0,11 19 12,18 2 0,38
420 1 0,11 4 2,56 0 0

440 0 0 3 1,92 0 0

460 1 0,11 3 1,92 1 0,19

480 0 0 2 1,28 0 0

Totais 893 56,77 156 9,91 524 33,31

Ct médio (mm) 186,26 307,91 205,37

A jusante, cerca de 77% dos indivíduos tinham comprimento inferior a 240 mm

além desta área ter apresentado as menores médias e modas (186,26 mm ±52,19

D.P. e classe 180 mm) (Tab. 3-1-1). No lago, a média de comprimento foi de 307,91

mm ± 73,76 D.P. com cerca de 85% dos peixes com comprimento igual ou superior a

240 mm. A classe modal foi 200 mm com 27,48% dos exemplares de Plagioscion

squamossisimus na região montante (média = 205,37 mm ± 43,37 D.P.) Com o

predomínio de espécimes com comprimentos menores que 240 mm (74%).
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Tabela 3-1-2: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Plagioscion squamosissimus.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 0 0 0 0 0 0

100 3 0,44 0 0 0 0

120 18 2,66 0 0 0 0

140 59 8,73 1 0,49 0 0

160 122 18,05 6 2,94 6 2,14

180 122 18,05 9 4,41 7 2,49

0 200 95 14,05 15 7,35 21 7.47

220 70 10,36 24 11,76 52 18,51

240 70 10,36 17 8,33 57 20,28

260 49 7,25 19 9,31 34 12,1

280 19 2,81 22 10,78 31 11,03

'. ̂ 300 19 2,81 20 9.8 29 10,32
.o. 320 11 1,63 14 6,86 16 5,69

340 8 1,18 9 4,41 6 2,14

360 8 1,18 14 6,86 13 4,63

380 1 0,15 15 7,35 5 1,78
400 0 0 9 4,41 3 1,07
420 1 0,15 5 2,45 1 0,36
440 0 0 3 1,47 0 0

4^- \ 460 1 0,15 1 0,49 0 0

480 0 0 1 0,49 0 0

Totais 676 58,22 204 17,57 281 24,2

Ct médio (mm) 195,37 279 252,88

Após o fechamento da barragem a região jusante apresentou pouca diferença

na estrutura de comprimento em relação a fase de pré-enchimento com comprimento

(média = 195,37 mm ± 53,89 D.P.) com predomínio de peixes menores de 240 mm

(62%) (Tab.3-1-2). No reservatório (média = 279 mm ± 74,92 D.P.) a classe modal (220

mm) foi pouco destacada e inclui apenas 11,76% dos peixes capturados. As maiores

modificações na estrutura ocorreram à montante (média = 252,88 mm ± 50,86 D.P.).

do reservatório. Embora o valor modal tenha aumentado pouco (240 mm), a proporção

de exemplares com comprimento nas classes de 160 a 200 mm mostrou uma redução

relevante; apenas 31 % dos peixes coletados tinham comprimento inferior a 240 mm.

Apesar da espécie estar incluída entre aquelas que tornaram-se mais abundantes

jusante, a pescada tornou-se mais abundante à montante conforme os resultados.
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Triportheus albus

A amplitude de comprimento foi de 40 a 230 mm (Fig. 3-1-3a) com as classes

110 a 130 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento. A

média de comprimento foi de 117,17 mm ± 19,92 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-3b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos diferentes e modas similares

com a média de Lt estatisticamente diferente (t = 3,80; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 127,26 mm ± 19,15 D.P.) maiores que os machos (média = 121,04

mm ± 18,48 D.P.).
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Figura 3-1-3: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Triportheus albus.
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Figura 3-1-4: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Triportheus albus.

A amplitude de comprimento foi de 40 a 280 mm (Fig. 3-1-4a) com a classe 130

mm com maior freqüências de indivíduos na fase de pós-enchimento. A média de

comprimento foi de 120, 29 mm ± 19,76 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-4b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos diferentes e modas similares

com a média de Lt estatisticamente diferente (t = 3,72; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 129,22 mm ± 15,63 D.P.) maiores que os machos (média = 124,34

mm ± 12,89 D.P.).
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Tabela 3-1-3: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pré-enchimento para Triportheus albus.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

40 0 0 2 0,49 0 0

50 0 0 0 0 0 0

60 0 0 2 0,49 0 0

70 6 0,83 8 1,97 0 0

80 2 0,28 0 0 1 0,58
90 9 1,24 11 2,71 3 1,74
100 92 12,69 75 18,47 29 16,86
110 155 21,38 97 23,89 48 27,91
120 141 19,45 83 20,44 25 14,53
130 172 23,72 76 18,72 29 16,86
140 84 11,59 29 7,14 15 8,72
150 34 4,69 11 2.71 3 1,74
160 14 1,93 7 1,72 4 2,33
170 5 0,69 2 0,49 6 3,49
180 1 0,14 1 0,25 4 2,33
190 1 0,14 1 0,25 4 2,33
200 5 0,69 1 0,25 1 0,58
210 2 0,28 0 0 0 0

220 1 0,14 0 0 0 0

230 1 0,14 0 0 0 0

240 0 0 0 0 0 0

250 0 0 0 0 0 0

260 0 0 0 0 0 0

270 0 0 0 0 0 0
-X 280 0 0 0 0 0 0

•

Totais 725 55,64 406 31,15 172 13,2
Ct médio (mm) 118,98 113,11 119,13

Nas três áreas de amostragem, as classes 100 a 140 mm foram as mais

numerosas com jusante com moda 130 mm, no lago e montante com 110 mm, tendo o

maior número de indivíduos a região jusante com 725 exemplares na fase de

pré-enchimento (55,64%) e o menor à montante (13,2%) (Tab. 3-1-3). O D.P. para

jusante, lago e montante foi de 19,22, 19,32 e 22,59, respectivamente.
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Tabela 3-1-4: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Triportheus albus.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

40 0 0 0 0 1 0.3

% 50 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0

70 0 0 27 7,5 0 0

80 0 0 11 3,06 0 0

90 3 0,47 12 3,33 10 3,02
100 23 3,58 26 7,22 85 25,68
110 39 6,07 29 8,06 82 24,77

120 115 17,88 127 35,28 32 9,67

130 265 41,21 90 25 75 22,66
140 125 19,44 28 7,78 33 9,97

150 56 8,71 5 1,39 2 0,6
160 14 2,18 0 0 3 0,91
170 0 0 1 0,28 1 0.3

180 1 0,16 1 0,28 1 0,3
190 0 0 2 0,56 0 0

200 2 0,31 0 0 0 0

210 0 0 1 0,28 0 0

220 0 0 0 0 0 0

230 0 0 0 0 1 0.3

240 0 0 0 0 2 0.6
250 0 0 0 0 0 0

260 0 0 0 0 0 0

270 0 0 0 0 2 0,6

280 0 0 0 0 1 0,3

Totais 643 48,2 360 26,98 331 24,81

Ct médio (mm) 126,84 113,06 115,44

Na fase de pós-enchimento, a região jusante teve maior número de indivíduos

na classe 130 mm (41,21%) e apresentou o maior número de espécimes capturados

dentre as três áreas (48,2%± 12,97 D.P.) (Tab. 3-1-4). No lago a classe modal foi de

120 mm e a montante diminuiu para 100 mm. No reservatório (média = 113,06 mm ±

20,60 D.P.) mais de 90% dos indivíduos encontravam-se entre as classes 70 a 140

mm. As classes 100 a 140 mm foram as mais representativas na região montante

(média = 115,44 mm ± 24,94 D.P.). Esta espécie tornou-se mais abundante à montante
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apesar de estar incluída entre as espécies que tornaram-se mais abundantes à

jusante, conforme NOGUEIRA-LEITE (1993).

Psectrogaster amazônica

A amplitude de comprimento foi de 80 a 220 mm (Fig. 3-1-5a) com a classe 130

mm com maior freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento. A média de

comprimento foi de 126,69 mm ± 22,74 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-5b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas similares com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 6,28; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 143,44 mm ± 19,18 D.P.) maiores que os machos (média = 134,28

mm ± 18,08 D.P.).
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Figura 3-1-5: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os
indivíduos na fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Psectrogaster amazônica.
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Figura 3-1-6: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Psectrogaster amazônica.

A amplitude de comprimento foi de 80 a 190 mm (Fig. 3-1-6a) com as classes

130 e 140 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pós-enchimento. A

média de comprimento foi de 131,75 mm ± 17,94 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-6b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas similares com a

média de Lt estatisticamente igual (t = 0,45; p < 0,05) para ambos os sexos com

fêmeas (média = 141,37 mm ± 15,61 D.P.) de mesmo comprimento médio que os

machos (média = 142,28 mm ± 24,44 D.P.).
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Tabela 3-1-5: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pré-enchimento para Psectrogaster amazônica.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 32 2,18 8 0,93 14 2,45
90 124 8,43 4 0,47 22 3,85
100 200 13,6 7 0,82 50 8,74
110 187 12,71 4 0,47 26 4,55
120 175 11,9 24 2.8 43 7,52
130 444 30,18 117 13,65 150 26,22
140 208 14,14 199 23,22 103 18,01
150 72 4,89 261 30,46 101 17,66
160 15 1,02 163 19,02 38 6,64
170 10 0,68 42 4,9 20 3,5
180 3 0.2 18 2.1 3 0,52
190 0 0 4 0,47 0 0

200 1 0,07 2 0,23 1 0,17
210 0 0 0 0 1 0,17
220 0 0 4 0,47 0 0

Totais 1.471 50,72 857 29,55 572 19,72
Ct médio (mm) 116,59 142,89 128,38

Foi observado que na fase de pré-enchimento ocorreu a jusante e a montante

do lago maior ocorrência de peixes na classe 130 mm (Tab. 3-1-5). O D.P. na região

jusante foi de 18,79 e para montante de 24,20 Aproximadamente 30% dos exemplares

de Psectrogaster amazônica coletados no reservatório (média = 142,89 mm ± 17,69

D.P.) pertenciam à classe 150 mm.
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Tabela 3-1-6: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Psectrogaster amazônica.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 1 0,15 0 0 2 0,22

90 2 0,3 0 0 13 1,41

100 2 0.3 2 3,51 49 5.3

110 6 0,89 10 17,54 74 8,01

120 18 2,66 13 22,81 118 12,77

130 144 21,3 4 7,02 335 36,26

140 284 42,01 3 5,26 233 25,22

150 123 18,2 5 8.77 53 5,74

160 67 9,91 10 17,54 23 2,49

170 19 2,81 8 14,04 15 1,62

180 9 1,33 2 3,51 6 0,65

190 0 0 0 0 3 0,32
O, 200 1 0,15 0 0 0 0

210 0 0 0 0 0 0

220 0 0 0 0 0 0

Totais 676 40,79 57 3,43 924 55,76

Ct médio (mm) 138,36 138,53 126,49

Na fase de pós-enchimento, cerca de 42,01% dos exemplares capturados à

jusante tinham por volta de 140 mm (Tab.3-1-6). O comprimento médio para esta área

foi de 138,36 mm e desvio padrão de 13,56. Para a região do lago, o comprimento

médio foi próximo ao anterior (média = 138,53 mm ± 41,37 D.P.) no entanto a classe

mais abundante foi a 120 mm. No lago, o número de indivíduos em comparação a fase

anterior foi pequeno (n=57) sendo a área com menor número de indivíduos

capturados. Apresentando o maior número de indivíduos, o oposto do que ocorreu na

fase de pré-enchimento, a região à montante teve moda na classe 130 mm (média =

126,49 mm ± 16,54 D.P.).

A jusante, o número de indivíduos com comprimento menor que 140 mm, que

antes do fechamento compunham 48,8% dos exemplares coletados, reduziu

drasticamente para apenas 4,3% da captura.
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Serrassaímus rhombeus

A amplitude de comprimento foi de 60 a 360 mm (Fig. 3-1-7a) com as classes

menores ou iguais a 140 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de

pré-enchimento. A média de comprimento foi de 148,67 mm ± 68,05 D.P. Machos e

fêmeas (Fig. 3-1-7b) apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas

similares com a média de Lt estatisticamente igual (t = 0,62; p < 0,05) para ambos os

sexos com fêmeas (média = 175,99 mm ± 63,91 D.P.) de mesmo comprimento médio

que os machos (média = 182, 44 mm ± 68,45 D.P.).
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Figura 3-1-7: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os
indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Serrassaímus rhombeus.

32



25n

20-

ro 15-
u

^ 10
V

5^

30-

20-

10-

o
c
«D

l m-
(20)-

(30)-

n=1316

Média=203,79 mm

Total

I  I I ■■ '!■■■ 'I'
40 80 120 160 200 240 280 320 360

60 100 140 180 220 260 300 340

Classes de comprimento (mm)

-^brELüJ I

0=388

Média=219,44 mm
Machos

n=440

Média=217,57 mm
Fêmeas

40 80 120 160 200 240 280 320 360
60 100 140 180 220 260 300 340

Classes de comprimento (mm)

Figura 3-1-8: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Serrassaimus rhombeus.

A amplitude de comprimento foi de 40 e 360 mm (Fig. 3-1-Ba) com as classes

200 a 260 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pós-enchimento. A

média de comprimento foi de 203,79 mm ± 54,08 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-8b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos similares e modas diferentes

com a média de Lt estatisticamente igual (t = 0,62; p < 0,05) para ambos os sexos com

fêmeas (média = 217,57 mm ±44,36 D.P.) de mesmo comprimento médio que os

machos (média = 219,44 mm ±41,76 D.P.).
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d
o  Tabela 3-1-7: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

d  áreas da barragem na fase de pré-enchimento para Serrassalmus rhombeus.
d Classes de Jusante Lago Montante

d

d

d

d

d

d

d
(\

d

d

d

d
rh

d

d

,

comprimento (mm) N° % % N° %

40 0 0 0 0 0 0

60 4 1,61 0 0 1 0,57

80 45 18,15 11 5,67 8 4.6

100 71 28,63 12 6,19 32 18,39

120 44 17,74 18 9,28 32 18,39

140 44 17,74 16 8,25 28 16,09

160 16 6,45 10 5,15 19 10,92

180 11 4,44 14 7,22 16 9.2

200 6 2,42 16 8,25 13 7.47

220 5 2,02 15 7,73 8 4,6

240 0 0 15 7.73 4 2.3

260 0 0 23 11,86 3 1,72

280 2 0,81 13 6.7 0 0

300 0 0 10 5,15 2 1,15

320 0 0 15 7.73 7 4,02
340 0 0 5 2,58 1 0,57
360 0 0 1 0,52 0 0

Totais 248 40,25 194 31,49 174 28,24

Ct médio (mm) 111,10 198,97 146,12

Antes do fechamento da barragem prevaleceram exemplares de comprimentos

entre 80 e 140 mm a jusante (média = 111,10 mm ± 36,40 D.P.), 100 e 140 mm a

montante (média = 146,12 mm ± 58,06 D.P.) (Tab.3-1-7). No lago (média = 198,97 mm

±75,14 D.P.) houve predominância pouco acentuada da classe de 260 mm de

comprimento.
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Tabela 3-1-8: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as três

áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Serrassalmus rhombeus.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

40 0 0 3 0,26 0 0

60 3 3.9 13 1,11 0 0

80 19 24,68 4 0,34 3 4,11

100 12 15,58 8 0,69 15 20,55

120 16 20,78 26 2,23 15 20,55

140 6 7,79 49 4.2 11 15,07
160 5 6,49 53 4,55 4 5,48

180 9 11,69 56 4.8 8 10,96

200 6 7.79 159 13,64 4 5,48

220 0 0 270 23,16 3 4,11

240 1 1,3 234 20,07 3 4,11

260 0 0 175 15,01 5 6,85

280 0 0 77 6.6 1 1,37

300 0 0 25 2,14 0 0

320 0 0 9 0.77 0 0

340 0 0 4 0,34 1 1,37
360 0 0 1 0,09 0 0

Totais 77 5,85 1.166i  88,6 73 5,54

Ct médio (mm) 115,28 213,21 146,56

Na fase de pós-enchimento, a região jusante (média = 115,28 mm ± 42,50 D.P.).

apresentou mais de 61% dos exemplares nas classes 80 a 120 mm (Tab. 3-1-8). No

reservatório houve um grande aumento no número de indivíduos capturados: mais de

88% da espécie foi proveniente deste ambiente havendo predominância de indivíduos

nas classes 200 a 260 mm (moda = 220 mm e D. P. =46,53). A montante (média =

146,56 mm ± 57,48 D.P.) continuaram prevalecendo as classes de 100 a 140 mm com

56% dos indivíduos e moda nas classes 100 e 120 mm.
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Anodus orinocensis

A amplitude de comprimento foi de 120 a 320 mm (Fig. 3-1-9a) com as classes

160 a 200 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento. A

média de comprimento foi de 181 mm ± 31,59 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-9b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas diferentes com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 5,58; p > 0,05) entre os sexos com fêmeas

(média = 216 mm ± 26,48 D.P.) maiores que os machos (média = 200 mm ± 32,78

D.P.).
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Figura 3-1-9: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Anodus orinocensis.
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Figura 3-1-10: Distribuição de freqüência das classes de ccmprimente de tcdcs cs

indivíduos para a fase de pós-enchimentc (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Anodus orinocensis.

A amplitude de comprimento foi de 120 a 320 mm (Fig. 3-1-10a) com as classes

160 a 200 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pós-enchimentc. A

média de comprimento foi de 209 mm ± 37,83 D.P, Machos e fêmeas (Fig. 3-1-10b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas diferentes com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 2,93; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 222 mm ± 42,32 D.P.) maiores que os machos (média = 214 mm ±

29.79 D.P.).
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Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

120 6 0,41 1 0.5 3 0,42
140 135 9,31 14 7.1 81 11,39
160 327 22,55 6 3,04 143 20,11
180 262 18,06 8 4,06 237 33,33
200 459 31,65 18 9,13 58 8,15
220 148 10,2 53 26,9 78 10,97
240 103 7,1 70 35,53 80 11,25
260 10 0,68 24 12,18 29 4,07
280 0 0 2 1,01 2 0,28
300 0 0 0 0 0 0

320 0 0 1 0,5 0 0

Totais 1.450 61,49 197 8,35 711 30,15
Ct médio (mm) 178 213 179A

í>

^  Na fase de pré-enchimento foi capturado o maior número de indivíduos à

jusante (61,49%) com classe de maior freqüência de 200 mm e média de comprimento
de 178 mm e desvio padrão de 27,86 . Cerca de 8,35% dos indivíduos foram

n  capturados no lago (média = 213 mm ± 32,93 D.P.) sendo a maior freqüência na classe
240 mm. À montante, a classe com maior número de indivíduos foi a de 180 mm com
33,33% de indivíduos para esta região. Cerca de 30,15% dos indivíduos foram
encontrados à montante (média = 179 mm ± 33,32 D.P.).
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Tabela 3-1-10: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as

três áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Anodus orínocensis.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

120 9 11,25 0 0 1 0,1
140 3 3,75 0 0 0 0

160 10 12,5 2 0,74 48 5,19

180 25 31,25 10 3,7 191 20,67

200 13 16,25 18 6,66 324 35,06

220 7 8,75 54 20 198 21,42
240 10 12,5 18 6,66 88 9,52
260 1 1.25 58 21,48 37 4

280 1 1,25 90 33,33 24 2,59

300 1 1,25 18 6,66 13 1,4
320 0 0 2 0,74 0 0

Totais 80 6,27 270 21,19 924 72,52
Ct médio (mm) 180 248 200

Após o enchimento da barragem, o maior número de indivíduos foi encontrado à

montante (72,52%) (média = 200 mm ± 28,03 D.P.) com maior freqüência na classe

200 mm indicando, portanto, um aumento em comparação a fase de pré-enchimento

(Tab. 3-1-10). À jusante o número de indivíduos encontrados reduziu drasticamente

porém, apresentou a mesma média de comprimento da fase de pré-enchimento

(média=180 mm ± 37,79 D.P.). No lago (média = 248 mm ± 39,45 D.P.) a maioria dos

indivíduos estavam na classe 280 mm.

Em resumo, notou-se que na fase de pré-enchimento, a maior parte dos peixes

coletados tinham menos de 240 mm de comprimento padrão, enquanto que após o

fechamento da barragem, há predomínio de exemplares nas classes 180 a 220 mm,

havendo poucos exemplares com menos de 180 mm. Observa-se um aumento no

comprimento dos indivíduos no lago e a montante e entrada de indivíduos pequenos

na população a jusante.
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Prochilodus nigrícans

A amplitude de comprimento foi de 80 a 340 mm (Fig. 3-1-11a) com as classes

160, 180 e 220 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento.

A média de comprimento foi de 182,90 mm ± 50,75 D.P. Machos e fêmeas (Fig.

3-1-11b) apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas similares

com a média de Lt estatisticamente igual (t = 0,28; p < 0,05) para ambos os sexos com

fêmeas (média = 222,25 mm ± 42 D.P.) de mesmo comprimento médio que os machos

(média = 220,87 mm ± 40 D.P.).
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Figura 3-1-11: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os
indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Prochilodus nigrícans.
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Figura 3-1-12: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Prochilodus nigricans.

A amplitude de comprimento foi de 80 a 420 mm (Fig. 3-1-12a) com a classe

260 mm com maior freqüência de indivíduos na fase de pós-enchimento. A média de

comprimento foi de 221,76 mm ± 59,23 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-12b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas similares com a média

de Lt estatisticamente diferente (t = 2,47; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 245,88 mm ± 45,20 D.P.) maiores que os machos (média = 230,69

mm ± 48,64 D.P.).
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Tabela 3-1-11; Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as

três áreas da barragem na fase de pré-enchimento para Prochífodus nigrícans.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 4 0,69 2 0,96 3 2,59
100 5 0,87 3 1,44 33 28,45
120 31 5,38 1 0,48 26 22,41
140 37 6,42 4 1,91 23 19,83
160 148 25,69 4 1,91 1 0,86
180 127 22,05 6 2,87 1 0,86
200 51 8,85 25 11,96 8 6,9
220 135 23,44 32 15,31 7 6,03
240 37 6,42 39 18,66 6 5,17
260 1 0,17 34 16,27 5 4,31
280 0 0 23 11 2 1,72
300 0 0 20 9,57 0 0

320 0 0 11 5,26 1 0,86
340 0 0 5 2,39 0 0

360 0 0 0 0 0 0

380 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0

420 0 0 0 0 0 0

Totais 576 63,92 209 23,19 116 12,87
Ct médio (mm) 173,71 233,42 137,48

Antes do fechamento da barragem a estrutura de comprimento de Prochilodus

nigrícans foi diferente nas três áreas consideradas. Não foram encontradas à jusante

peixes com comprimento maior que 260 mm; nesta região, 80% de indivíduos

coletados tinham tamanho entre 160 e 220 mm, com moda na classe 160 mm e D.P. de

33,49. No lago (média = 233,42 mm ± 49,11 D.P.), cerca de 83% dos exemplares

estavam entre classes de 200 a 300 mm (Tab. 3-1-11). Cerca de 71% dos indivíduos à

montante (média = 137,48 mm ± 44,90 D.P.).
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Tabela 3-1-12: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as

três áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Prochilodus nigricans.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

80 0 0 3 1,06 1 3,03
100 0 0 0 0 2 6,06
120 6 14,29 3 1,06 9 27,27
140 20 47,62 6 2,12 1 3,03

160 3 7,14 4 1,41 0 0

180 5 11,9 9 3,18 7 21,21
200 3 7,14 33 11,66 7 21,21
220 0 0 48 16,96 1 3,03
240 0 0 42 14,84 1 3,03

260 3 7,14 56 19,79 2 6,06
280 1 2,38 36 12,72 0 0

300 1 2,38 18 6,36 2 6,06
320 0 0 17 6,01 0 0

340 0 0 3 1,06 0 0

360 0 0 3 1,06 0 0

380 0 0 0 0 0 0

400 0 0 1 0,35 0 0

420 0 0 1 0,35 0 0

Totais 42 11,73 283 79,05 33 9,21
Ct médio (mm) 155,73 238 166,51

Na fase de pós-enchimento poucos exemplares foram capturados a jusante

(média = 155,73 mm ± 45,97 D.P.) e a classe 140 mm teve maior número de indivíduos

(Tab. 3-1-12). No lago (média = 238 mm ± 49,87 D.P.), a classe modal foi de 260 mm,

mas com predominância pouco marcante. Na região montante (média = 238 mm ±

56,38 D.P.), cerca de 70% dos indivíduos pertenciam às classes 120, 180 e 200 mm.

A montante, a estrutura de comprimento também mudou, diminuindo a

contribuição das classes menores que 160 mm, mais freqüentes na fase de

pré-enchimento.

Provavelmente a redução na captura de curimatãs jovens após o fechamento da

barragem, devem-se principalmente a uma diminuição acentuada do número de

indivíduos coletados à jusante, especialmente de indivíduos das classes superiores a

140 mm.
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Hemiodus unimaculatus

A amplitude de comprimento foi de 60 a 280 mm (Fig. 3-1-13a) com as classes

130 e 140 mm com maiores freqüências de indivíduos na fase de pré-enchimento. A

média de comprimento foi de 131,46 mm ± 25,63 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-13b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas diferentes com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 12; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 145,60 mm ± 23,69 D.P.) maiores que os machos (média = 131,28

mm ± 32,78 D.P.).
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Médla=131,28 mm
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Figura 3-1-13: Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos para a fase de pré-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b) dos

exemplares de Hemiodus unimaculatus.

44



^ 10-

,  1 I '|iir ̂  11 y Ii i iiij n-».j .j ...y...., , ^ , p

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

Classes de comprimento (mm)

n=1190

Média=160,93 mm

Total

30

20

ê 10-
(O

c  o-
«0)
C3

1 (10)-
(20)-

Ml
n a

•  ' n —

P

(30)~ I I I I t I I I I I I I I t I I I I I I I I I
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270

n=574

Média=175,40 mm

Fêmeas

n=249

Média=146,33 mm

Machos

Classes de comprimento (mm)

Figura 3-1-14; Distribuição de freqüência das classes de comprimento de todos os

indivíduos capturados na fase de pós-enchimento (a) e para fêmeas e machos (b)

dos exemplares de Hemiodus unimaculatus.

A amplitude de comprimento foi de 90 a 280 mm (Fig. 3-1-14a) com a classe

160 mm com maior freqüência de indivíduos na fase de pós-enchimento. A média de

comprimento foi de 160,93 mm ± 31,30 D.P. Machos e fêmeas (Fig. 3-1-14b)

apresentaram freqüência nas classes de comprimentos e modas diferentes com a

média de Lt estatisticamente diferente (t = 24; p > 0,05) entre os sexos com

fêmeas (média = 175,40 mm ± 28,55 D.P.) maiores que os machos (média = 146,33

mm ± 19,08 D.P.).
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Tabela 3-1-13; Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as

tr0§ áreas da barragem na fase d§ pré-§nchim§nto para Hêmlodus unimâculstus.

3
Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

60 0 0 1 0,11 0 0

70 1 0,08 0 0 1 0,18

(1' 80 19 1,49 5 0,57 0 0

90 55 4,31 13 1,47 2 0,36
100 58 4,55 27 3,05 69 12,28
110 125 9,8 111 12,56 119 21,17
120 196 15,37 142 16.06 67 11,92

(% 130 213 16,71 196 22,17 76 13,52
140 184 14,43 182 20,59 69 12,28

í>
150 114 8,94 64 7,24 28 4,98
160 110 8,63 45 5,09 37 6,58
170 80 6,27 34 3,85 28 4,98
180 70 5,49 38 4,3 34 6,05
190 32 2,51 14 1,58 23 4,09
200 13 1,02 5 0,57 8 1,42
210 3 0,24 4 0,45 0 0
220 2 0,16 0 0 0 0

0 230 0 0 1 0,11 0 0

0 240 0 0 1 0,11 0 0

0 250 0 0 1 0,11 0 0

o
260 0 0 0 0 1 0,18
270 0 0 0 0 0 0

í 1

n

280 0 0 0 0 0 0
Totais 1.275 46,85 884 32,48 562 20,65

A Ct médio (mm) 132,24 131,08 130,26

No período que antecedeu o enchimento da barragem, a área á jusante (média

= 132,24 mm ± 26,37 DP.) apresentou a maior quantidade de indivíduos (46,85%) com

a moda na classe 130 mm (Tab. 3-1-13). No lago (média = 131,08 mm ±22,97 D.P.).

, a classe 130 mm também apresentou o maior número de indivíduos representando

22,17% num total de 884 exemplares (32,48%). A montante (média = 130,26 mm ±

27,77 D.P.). num total de 562 indivíduos, teve a classe 110 mm como a mais

representativa.
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Tabela 3-1-14: Freqüência absoluta e relativa por classe de comprimento para as

três áreas da barragem na fase de pós-enchimento para Hemiodus unimaculatus.

Classes de Jusante Lago Montante

comprimento (mm) N° % N° % N° %

(to 60 0 0 0 0 0 0

(& 70 0 0 0 0 0 0

(S>
cSs

80 0 0 0 0 0 0

90 2 0,59 0 0 0 0

100 8 2,37 2 0,3 6 3,43
110 23 6.8 11 1,62 19 10,86

(t 120 18 5,33 20 2,95 19 10,86
130 33 9,76 30 4,43 29 16,57
140 83 24,56 33 4,87 20 11,43
150 49 14,5 79 11,67 15 8,57
160 57 16,86 85 12,56 9 5,14

(% 170 29 8,58 60 8,86 4 2,29
(% 180 20 5,92 79 11,67 4 2,29

190 9 2,66 87 12,85 12 6,86
200 5 1,48 84 12,41 15 8,57
210 0 0 76 11,23 14 8

220 0 0 23 3.4 6 3,43
0 230 1 0.3 7 1,03 0 0

240 0 0 0 0 3 1,71

0 250 0 0 0 0 0 0

í> 260 0 0 0 0 0 0

270 1 0.3 0 0 0 0

280 0 0 1 0,15 0 0

Totais 338 28,16 677 57,08 175 14,75
rX: Ct médio (mm) 143,63 172,09 151,20

Na fase de pós-enchimento, a região jusante apresentou indivíduos de 90 a 270

mm sendo que aproximadamente 55% estavam nas classes 140 a 160 mm (Tab.

3-1-14) (D.P.=22,86). Proporcionalmente, a quantidade de indivíduos reduziu em

comparação a fase anterior. No reservatório, as classes 150 e 210 mm (média=172,09

mm ± 28,20 D.P.) apresentaram mais indivíduos sendo a área com maior número de

exemplares capturados (57,08%). A montante (média = 151,20 mm ± 37,71 D.P.).

a variação no comprimento foi de 100 a 240 mm com moda na classe de 130 mm.

Nos três ambientes, o comprimento médio aumentou após o represamento do rio

Tocantins. Na fase de pré-enchimento, mais de 90% dos exemplares capturados nos
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três locais estavam nas classes de 90 a 180 mm. Após o enchimento ocorreu uma

redução nesta proporção a montante (71,4%) e, principalmente para a região do lago,

onde apenas um pouco mais da metade dos peixes (58,9%) encontravam-se nesses

comprimentos. Apesar desta espécie estar incluída no critério de menor abundância

nos três ambientes, esta tornou-se mais abundante no lago.
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3.2. PROPORÇÃO SEXUAL

Plagioscion squamosissimus

De acordo com a tabela 3-2-1, 66,11 % dos exemplares da espécie Plagioscion

squamosissimus eram fêmeas e e 33,89% eram machos (cerca de 2:1). À montante

observou-se que a proporção de machos e fêmeas antes do fechamento da barragem

era a mesma, entretanto, após o enchimento houve a diferença entre a quantidade de

machos e fêmeas como indicou o teste O oposto ocorreu para exemplares

presentes no reservatório onde não foi encontrada diferença significativa na fase de

pós-enchimento. Na região jusante ocorreu esta diferença ficou mais acentuada na

fase posterior ao enchimento da barragem chegando a 3 fêmeas para cada macho.

Tabela 3-2-1: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

do teste por fase de enchimento e área da barragem para Plagioscion

squamosissimus.

(%

Fase Area da N° % Total F:M

barragem F M F M

Montante 101 104 49,27 50,73 205 0,02 1:1

Pré-ench.
Lago 69 31 69 31 100 *14,44 2,2:1
Jusante 304 180 62,81 37,19 484 *6,56 1,7:1
Sub total 474 315 60,08 39,92 789 *4,06 1,5:1
Montante 178 72 71,2 28,8 250 *17,98 2,5:1

Pós-ench.
Lago 96 66 59,26 40,74 162 3,43 1:1

Jusante 368 119 75,56 24,44 487 *26,14 3,1:1

'"S
Sub total 642 257 71,41 28,59 899 *18,34 2,5:1

Duas Total 1.116 572 66,11 33,89 1.688 *10,39 2:1

fases

3,84 indicam diferença significativa
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Figura 3-2-1: Freqüência de fêmeas e machos de Plagioscion squamosissimus por

classe de comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem,

para o total e para as três áreas de estudo.
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Os machos prevaleceram apenas na classe 140 mm (Fig. 3-2-1 a), as demais

classes tiveram maior número de fêmeas na fase de pré-enchimento. As classes 100,

120, 160, 180, 220, 320 e 420 mm não apresentaram diferença significativa. A classe

480 apresentou 1 macho. Na fase posterior (Fig. 3-2-1 b), os machos somente foram

mais numerosos na classe 120 mm e as demais foram as fêmeas mais representativas.

As classes 160, 300 e 400 mm não apresentaram diferença significativa de acordo com

o teste As classes 480 e 500 mm apresentaram 1 fêmea por classe. Havia, na fase

de pré-enchimento uma alternância na dominância dos sexos nas diferentes classes de

comprimento, que parece ter sido substituída pelo predomínio das fêmeas na fase

%  posterior.

De acordo com a figura 3-2-1 c, a montante na fase de pré-enchimento, os

machos foram mais abundantes nas classes 160, 320 a 360 mm. Nas classes 180 a

(■% 240 mm não houve diferença significativa na proporção de machos e fêmeas. Na fase

de pós-enchimento (Fig. 3-2-1 d), todas as classes tiveram as fêmeas mais abundantes

exceto a classe 300 mm onde não houve diferença significativa. Nesta área da

barragem, a característica de alternância dos sexos por classes de comprimento foi

substituída pela aumento da proporção das fêmeas em quase todas as classes.

Na figura 3-2-1 e observou-se que as fêmeas se destacaram em quase todas as
/PV

classes de comprimento exceto nas classes 140 e 320 mm onde os machos foram

mais numerosos a jusante. Nas classes 100, 120,160 e 220 mm não houveram

diferenças significativas. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-1 f), os machos somente

prevaleceram na classe 120 mm. Somente a classe 160 mm não apresentou diferença

significativa.

As fêmeas foram mais abundantes em quase todas as classes de comprimento

acima de 260 mm exceto nas classes 280 e 300 mm (Fig. 3-2-1 g). Não houveram

diferenças significativas nas classes 200 a 260 e 300 mm. Na fase posterior ao

enchimento da barragem (Fig. 3-2-1 h), as fêmeas também foram mais numerosas nas

classes maiores, ou não houve diferença significativa, como nas classes 220, 240, 300

e 340 mm. Em classes onde a proporção entre os sexos era de 1:1, as fêmeas

passaram a predominar.
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Triportheus albus

Para a espécie Triportheus albus, observou-se na amostra total o predomínio de

fêmeas (69,77%) (Tab. 3-2-2). A diferença na proporção dos dois sexos que havia na

fase de pré-enchimento ficou mais acentuada na fase posterior. Nas regiões do lago e

jusante a diferença entre os sexos aumentou, porém na área montante, essa diferença

proporcional diminuiu na fase de pós-enchimento.

Tabela 3-2-2: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

do teste por fase de enchimento e área da barragem para Triportheus albus.

Fase

Pré-ench.

Area da N° % Total F:M
barragem F M F M

Montante 63 13 82,89 17,11 76 *43,28 4,8:1
Lago 126 84 60 40 210 *4 1,6:1
Jusante 189 114 62,38 37,62 303 *6,13 1,6:1
Sub total 378 211 64,18 35,82 589 *8,04 1,8:1
Montante 81 27 75 25 108 *25 3:1
Lago 100 35 74,07 25,93 135 *23,18 2,8:1
Jusante 272 87 75,77 24,23 359 *26,56 3,1:1
Sub total 453 149 75,25 24,75 602 *25,5 3:1
Total 831 360 69,77 30,23 1.191 *15,64 2,3:1

Pós-ench.

Duas
fases

*X^> 3,84 indicam diferença significativa
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Figura 3-2-2: Freqüência de fêmeas e machos de Triportheus albus por classe de

comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem, para o total

e para as três áreas de estudo.
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Na figura 3-2-2a, na fase de pré-enchimento, houve tendência das fêmeas irem

ficando cada vez mais numerosas que os machos nas menores classes de

comprimento, mas na classe 200 mm os machos prevaleceram tendo posteriormente
um novo aumento do número de fêmeas. Na classes 100 e 120 mm nâo houve

diferença significativa. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-2b), todas as classes
apresentaram diferenças significativas sendo as fêmeas sempre predominantes.

Na região montante, as fêmeas prevaleceram sobre os machos em todas as

classes de comprimento em ambas as fases de enchimento (Fig. 3-2-2c e 3-2-2d).
Notou-se que à jusante as fêmeas só não foram mais numerosas que os

machos na classe 200 mm (Fig. 3-2-2e) e nas classes 100 e 120 a razão entre a
proporção de fêmeas e a de machos foi estatisticamente igual a 1. Na fase de
pós-enchimento todas as classes de comprimento apresentaram maior número de
fêmeas (Fig. 3-2-2f).

Na primeira fase, no lago, as fêmeas foram mais abundantes que os machos
nas classes 140, 160 e 180 mm. As demais classes não apresentaram diferença
significativa (Fig. 3-2-2g). Na fase de pós-enchimento não parece terem havido
alterações no padrão encontrado na fase anterior, como mostra a figura 3-2-2h. Esta
espécie permaneceu tendo proporção de 1:1 nas classes menores e predomínio de
fêmeas nas classes maiores na fase de pós-enchimento.
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Psectrogaster amazônica

Na tabela 3-2-3 observa-se que as fêmeas foram aproximadamente 2 vezes

mais numerosas que os machos no total, também sendo observada essa tendência

nos três ambientes, exceto na área montante na fase de pré-enchimento onde não

houve diferença significativa.

Tabela 3-2-3: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

do teste por fase de enchimento e área da barragem para Psectrogaster

amazônica.

Fase Area da N° % Total F:M

barragem F M F M

Montante 69 58 54,33 45,67 127 0,75 1:1

Pré-ench.
Lago 250 132 65,45 34,55 382 *9,54 1.9 1

Jusante 110 73 60,11 39,89 183 *4,09 1,5 1

Sub total 429 263 61,99 38,01 692 *5,75 1,6 1

Montante 147 51 74,24 25,76 198 *23,51 2.9 1

Pós-ench.
Lago
Jusante

20

301

8

119

71,43
71,67

28,57
28,33

28

420

*18,37

*18,78
2,5
2.5

1

1

Sub total 468 178 72,45 27,55 646 *20,15 2,6 1

Duas Total 897 441 67,04 32,96 1.338 *11,61 2,0 1

fases

'X^> 3,84 indicam diferença significativa
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Figura 3-2-3: Freqüência de fêmeas e machos de Psectrogaster amazônica por

classe de comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem,

para o total e para as três áreas de estudo.
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4, Pela figura 3-2-3a nota-se que os machos foram mais abundantes nas classes

80 e 100 mm e a partir da classe 120 mm as fêmeas prevaleceram. Somente a classe
A

140 mm não apresentou diferença significativa de acordo com o teste A classe 340
$

mm apresentou apenas 1 macho. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-3b) as fêmeas

foram mais abundantes que os machos em todas as classes de comprimento,

apresentando diferença significativa em todas elas. A classe 260 mm apresentou 1
%

fêmeas e as classes 280 e 400 mm apresentaram 1 macho em cada classe. Os

machos deixaram de ser abundantes nas classes menores.

Na fase de pré-enchimento, a espécie Psectrogaster amazônica apresentou a

montante (Fig. 3-2-3c) fêmeas abundantes na classe 180 mm e machos abundantes na

classe 100 mm. As demais classes não apresentaram diferença significativa. Na fase

de pós-enchimento (Fig. 3-2-3d) as fêmeas foram mais freqüentes em todas as classes

de comprimento, tendo apenas a classe 100 mm sem diferença significativa. As

classes onde a proporção sexual era de 1:1 passou foi substituída pela abundância

das fêmeas.

Na fase de prê-enchimento esta espécie teve um maior número de fêmeas nas

classes 100 e de 140 a 200 mm; apenas na classe 80 os machos prevaleceram (Fig.

^  3-2-3e) na região jusante; apenas a classe 120 mm não apresentou diferença

significativa. Na fase posterior (Fig. 3-2-3f), em todas as classes de comprimento as

fêmeas foram mais abundantes que os machos. Houve diferença significativa em todas

>  as classes de comprimento. Os machos estiveram ausentes nas classes menores na

^  fase de pós-enchimento.

Na figura 3-2-3g observou-se que as fêmeas prevaleceram em todas as classes

de comprimento na fase pré-enchimento e apenas na classe 140 mm não houve

diferença significativa. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-3h) o padrão foi similar ao

encontrado na fase anterior, mas ocorrendo diferença significativa em todas as classes

de comprimento presentes no reservatório. Os indivíduos maiores desapareceram

após o enchimento.

' A

/X
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Serrassaimus rhombeus

Conforme a tabela 3-2-4, a espécie Serrassaimus rhombeus não apresentou

diferença significativa proporção de sexos para o total de exemplares coletados em

Tucuruí. Na fase de pré-enchimento esta espécie apresentou diferença significativa

porém na fase de pós-enchimento não houve diferença significativa. O mesmo ocorreu

com as áreas montante e lago. Na região jusante não houve diferença significativa nas

duas fases de enchimento.

Tabela 3-2-4: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

do teste por fase de enchimento e área da barragem para Serrassaimus

rhombeus.

Fase

Pré-ench.

Area da NO % Total F:M

barragem F M F M

Montante 24 16 60 40 40 *4 1,5:1
Lago 51 29 63,75 36,25 80 *7,56 1,8:1
J

Pós-ench.

Duas

fases

usante 37 25 59,68 40,32 72 3,75 1:1

Sub total 112 70 61,54 38,46 182 *5,33 1,6:1
Montante 22 15 59,46 40,54 37 3,58 1:1

Lago 403 356 53,1 46,9 759 0,38 1:1

Jusante 19 47,22 52,78 36 0,31 1:1

Sub total 44217 390 53,13 46,88 832 0,39 1:1

Total 554 460 54,64 45,36 1.014 0,86 1:1

3,84 indicam diferença significativa

58



Pré-enchimento Total N = 182 Pós-enchimento Total N = 832

100

£ 80
^ 60
c=

AnC3 40

f
O

oooeooooooe
^a> ooooi#«> oaec>i <9

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pré-enchimento Montante N = 40

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pré-enchimento Jusante N = 62

100

£ 80
^ 60

1 40
S"
t 20

eeeoeeoeeeo
^(DOaOM^fDOOeCM^

Classes de comprimento (mm)

Fêmeas Machos

Pré-enchimento Lago N = 80

^ 80

u" 20

oooeeooeee
^(oooeoi^(Dmec4

Classes de comprimento (mm)

Fêmeas Machos

100

£ 80
J5
0
c 60
c®

a
cr

1 40

20

100

£
í 60
o 40
o

^ 20

O

100

£ 80
s

M 60<0)
a
cr

I 40

20

oc<i '«r co eoooi^<o oooM^
T- T- T- T- T- cM C>i {>í e>4 r<i co co co

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pós-enchimento Montante

2IS tt:

N = 37

eeeeeooe
ocM^weooM^
CMNCM CM CM CO COrS

e o o
^ <o 00
T- ^ T-

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pós-enchimento Jusante N = 36

^ CD CO

Classes de comprimento (mm)

Fêmeas Machos

Pós-enchimento Lago N = 759

9oeeoooeoeeCD OOOM^CD COOM^
^^CUdCHMCU COOCO

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas -♦- Machos

Figura 3-2-4: Freqüência de fêmeas e machos de Serrassaimus rhombeus por classe

de comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem, para o

total e para as três áreas de estudo.
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As fêmeas prevaleceram na fase de pré-enchimento em quase todas as classes

de comprimento exceto na classe 340 mm (Fig. 3-2-4a) e não houve diferença

significativa nas classes 120, 220, 260 e 300 mm. Na fase de pós-enchimento (Fig.

3-2-4b) houve diferença significativa somente nas classes 140, 300 a 340 mm; as

fêmeas novamente foram mais numerosas e somente na classe 320 mm houve

predomínio dos machos. A proporção sexual passou a ser 1:1 depois do enchimento

do lago em quase todas as classes de comprimento.

Antes do enchimento do lago, a montante (Fig. 3-2-4c) as fêmeas prevaleceram

ou não houve predomínio de um dos sexos nas classes de comprimento presentes,

exceto na classe 220 mm onde a freqüência dos machos foi estatisticamente maior.

Nas classes de comprimento 120, 140, 260 e 300 mm não houveram diferenças

significativas. Após a formação do lago (Fig. 3-2-4d), a classe 260 mm foi a única onde

os machos foram mais numerosos; nas outras classes ou foram as fêmeas

predominantes ou não houve diferença significativa.

A jusante, na fase de pré-enchimento, os machos foram mais abundantes nas

classes 200 e 220 mm e as fêmeas, nas demais classes de comprimento (Fig. 3-2-4e).

Nas classes 100, 120 e 160 mm não houve diferença significativa na proporção de

fêmeas e machos de Serrassaimus rhombeus. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-4f)

não houve diferença significativa apenas na classe 180 mm. Não houve um padrão

marcante de nenhum dos sexos nas demais classes de comprimento. Mesmo após o

enchimento continuou havendo alternância no domínio dos sexos nas classes de

comprimento.

No lago, na fase de pré-enchimento encontrou-se o predomínio das fêmeas em

praticamente todas as classes de comprimento (Fig. 3-2-4g). As classes 260, 280 e

300 mm não apresentaram diferença significativa. Na fase posterior ao enchimento do

lago (Fig. 3-2-4h), as fêmeas continuaram sendo mais numerosas nas classes

menores e apresentando proporção de 1:1 na maior parte das classes maiores.
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Anodus orinocensis

São apresentadas na Tabela 3-2-5 a proporção entre fêmeas e machos de

Anodus orinocensis nas fases de pré-enchimento e pós-enchimento e nas três áreas

de estudo: montante, lago e jusante. Conforme a tabela, num total de 1342 indivíduos,

67,14% eram fêmeas enquanto que 32,86% eram machos. Foi observado que as

fêmeas foram mais abundantes que os machos para o total de cada fase e nas três

áreas de estudo.

Tabela 3-2-5: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

do teste f por fase de enchimento e área da barragem para Anodus orinocensis.

Fase

Pré-ench.

Area da N° % Total F:M

barragem F M F M

Montante 121 75 61,73 38,27 196 *5,51 1,6:1
Lago 80 36 68,97 31,03 116 *14,39 2,2:1
J

Pós-ench.

Duas

fases

usante 149 76 66,22 33,78 225 *10,53 2:1

Sub total 350 187 65,18 34,82 537 *9,22 1,9:1
Montante 339 136 71,37 28,63 475 *18,26 2,5:1
Lago 158 91 63,45 36,55 249 *7,24 1,7:1
Jusante 51 27 65,38 34,62 78 *9,47 1,9:1
Sub total 548 254 68,33 31,67 802 *13,44 2,2:1
Total 898 441 67,06 32,94 1.339 *11,65 2:1

'X^> 3,84 indicam diferença significativa
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Figura 3-2-5: Freqüência de fêmeas e machos de Anodus orinocensis por classe de

comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem, para o total

e para as três áreas de estudo.
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Nas figuras 3-2-5a e 3-2-5b são apresentadas as proporções de machos e

®  fêmeas por cada classe de comprimento na fase de pré e pós-enchimento. Na primeira

®  fase, nas classes 120 a 160 mm os machos foram mais abundantes, mas a partir da
^  classe 180 mm as fêmeas prevaleceram sendo esta tendência mais acentuada na

classe 260 mm. Todas as classes de comprimento apresentaram diferença

significativa, ou seja, a proporção de machos e fêmeas foi de diferente de 1:1. Nas

classes menores os machos predominaram e as fêmeas nas classes maiores, na

^  primeira fase; porém na fase posterior o predomínio nas classes menores das fêmeas

^  foi restrito às classes maiores. Na fase de pós-enchimento, as fêmeas foram mais

^  abundantes em todas as classes de comprimento (figura 3-2-5b), no entanto, não

houve diferença significativa nas classes 220 e 260 mm.

De acordo com a figura 3-2-5c no primeiro gráfico, os machos foram mais

^  abundantes que as fêmeas nas classes 140 e 160 mm e a partir da classe 180 mm as

fêmeas prevaleceram em relação aos machos na fase de pré-enchimento à montante.

Todas estas diferenças foram significativas conforme o resultado do teste Na fase

de pós-enchimento (Fig. 3-2-5d) foi observado à montante a predominância de fêmeas

nas classes 160 a 240 mm e 280 e 300 mm. Na classe 260 mm não houve diferença

significativa. Os machos predominavam nas classes menores na fase de

pré-enchimento e deixaram de predominar na fase posterior.

Conforme a figura 3-2-5e, os machos foram mais abundantes que as fêmeas

nas classes 140 e 160 mm. Nas classes 180 e 200 mm, as fêmeas prevaleceram em

relação aos machos; por outro lado, os machos apresentaram maior proporção que as

fêmeas nas classes 240 e 260 mm na fase de pré-enchimento á jusante. Todas estas

diferenças foram significativas conforme o resultado do teste com exceção da classe

220 mm. Na fase de pós-enchimento foi observado à jusante a predominância de

machos apenas na classe 220 mm. Nas classes 160 e 240 mm não houveram

diferenças significativas. Nas outras classes de comprimento presentes as fêmeas

tiveram maior proporção que os machos. A classe 320 mm não foi representada na

figura 3-2-5f por haver apenas um fêmea. Novamente nesta área da barragem os
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machos deixaram de predominar nas classes menores após o enchimento do lago de

®  barragem.

®  No lago (Fig. 3-2-5g), na fase de pré-enchimento, as classes 120 a 180 mm
^  apresentaram apenas 1 indivíduo fêmea ou macho. Os machos foram mais abundantes

que as fêmeas apenas na classes 200 mm. Nas demais classes, as fêmeas

®  prevaleceram em relação aos machos e todas as proporções apresentaram diferenças

significativas. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-5h) apenas as classes 200 e 260

^  mm não apresentaram diferença significativa, as demais classes apresentaram

©  diferenças tendo a predominância de machos nas classes 220 e 240 mm. As classes

^  380 e 580 mm tiveram apenas uma fêmea em cada classe. As fêmeas continuaram

sendo abundantes nas classes de maior tamanho.

/fS
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Ô  Prochilodus nigrícans

®  Na tabela 3-2-6, observou-se que 60,64% dos exemplares capturados em

Tucurui em fêmeas e 39,36% eram machos. Quando se comparou as duas fases de
(!>

enchimento do lago, notou-se que em ambas as fases houve diferença significativa na

proporção dos dois sexos, havendo predomínio de fêmeas. Na região a montante

^  havia diferença significativa na fase de pré-enchimento; entretanto após o enchimento,

esta diferença não foi detectada. O lago passou a ser a área da barragem mais

populosa depois do enchimento da barragem mas permanecendo ainda a proporção

^  de fêmeas e machos diferente de 1:1. À jusante não houve diferença significativa em

^  ambas as fases de enchimento.

^  Tabela 3-2-6: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado

^  do teste ̂  por fase de enchimento e área da barragem para Prochilodus nigrícans.

./<s

fases
* ,,2

Fase Area da N° % Total F:M

barragem F M F M

Montante 14 9 60,87 39,13 23 *4,73 1,6:1

Pré-ench.
Lago 96 54 64 36 150 *7,84 1,8:1
Jusante 78 56 58,21 41,79 134 2.7 1:1

Sub total 188 119 61,24 38,76 307 *5,05 1,6:1
Montante 10 7 58,82 41,18 17 3,11 1:1

Pós-ench.
Lago 135 88 60,54 39,46 223 *4,44 1,5:1
Jusante 6 6 50 50 12 0 1:1

Sub total 151 101 59,92 40,08 252 *3,94 1,5:1
Duas Total 339 220 60,64 39,36 559 *4,53 1,5:1
fases

X > 3,84 indicam diferença significativa

65



d

e»

©

©

©

D

.(ír«

/(y

,/r>

,/Ok

Pré-enchimento Total N = 307

^ 80

20

oooeeoeoeeeoee
OC4^(OOOOCN|^(0OOOCM^CO
'-'-'-^^MWtMWWOOeOO

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas -♦- Machos

Pré-enchimento Montante N = 23

100

£ 80
5 60
cz

'O' Ancj 40
cr

ê: 20
O

§ oeoeeoeeeoo
<ocoecM^<oeaod^«D
T-^WNMíMCMCOCOWCO

Classes de comprimento (mm)
^ Fêmeas ♦" Machos

Pré-enchimento Jusante N = 134

100

g 80
õ 60

S 40
^ 20
u.

SSSSSSSS^ooooo
ON^tDOOOM^COMOM^tO
r- T- t-^^MOIMCHOl fOCOCOCO

Classes de comprimento (mm)
Fêmeas Machos

Pré-enchimento Lago N = 150

100

g 80
^ 60
c

«i>
o 40
cr

1^ 20

>K-

eeoeooeooooQO
eM^coosoM^cooaoNvw
*-*-*-*-CMCMCM<MeMCOCOCOW

Classes de comprimento (mm)
^ Fêmeas ♦ Machos

Pós-enchimento Total N = 252

100

100

g 80
? 60
C

c(D
o 40

2
u. 20

O

100

g 80
^ 60
«Sa 40

2
ü- 20

O

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pós-enchimento Montante N = 17

ON^COOOOCM^COOOOCMTfU»
T-T-T- T-T-cMoiMdCM coeorteo

Classes de comprimento (mm)
^ Fêmeas Machos

Pós-enchimento Jusante N = 12

eooeeoeeeeeeoo
OCM^tDWOCM^CeOOeM^O
T-T-T- *-T-C>« eSCMCMOJ fO (OCO <0

Classes de comprimento (mm)

^ Fêmeas Machos

Pós-enchimento Lago N = 223

i-^mcnweMPu eo ío cow

Classes de comprimento (mm)

Fêmeas Machos

Figura 3-2-6; Freqüência de fêmeas e machos de Prochilodus nigricans por classe de

comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem, para o total

e para as três áreas de estudo.
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De acordo com a figura 3-2-6a, o primeiro gráfico, referente à fase de

®  pré-enchimento, mostrou que as fêmeas foram mais numerosas que os machos em

^  praticamente todas as classes de comprimento não havendo diferença significativas
^  nas classes 100, 200 e 220 mm. Os machos foram mais freqüentes somente na classe

O  120 mm; na classe 80 mm havia 1 indivíduo macho. Na fase posterior (Fig. 3-2-6b) os

^  machos foram mais abundantes nas classes 120 a 160 e na classe 340 mm. Nas

demais classes foram as fêmeas mais numerosas. Nas classes 400 e 420 mm havia 1
©
^  fêmea em cada classe. Na fase de pré-enchimento, havia predominância das fêmeas e

^  na fase posterior houve uma alternância na abundância de machos e fêmeas após os

^  260 mm de comprimento padrão.

Na área montante, os machos foram mais abundantes apenas na classe 200

^  mm. Nas demais classes houve predominância das fêmeas (Fig. 3-2-6c). Todas as

^  classes evidenciaram diferença significativa na proporção de machos e fêmeas. Na

^  fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-6d), as fêmeas continuaram sendo mais numerosas

que os machos apenas nas classes menores que 240 mm e somente a classe 300 mm

nâo apresentou diferença significativa.

Antes do fechamento da barragem, conforme a figura 3-2-6e, somente na classe

120 mm, os machos prevaleceram sobre as fêmeas a jusante. Na classe 200 mm nâo

houve diferença significativa. Na fase posterior ao enchimento da barragem (Fig.

3-2-6f), o número de peixes foi muito pequeno nâo mostrando tendência evidente. Nas

classes 180 e 260 mm nâo houveram diferenças significativas. Nâo houveram

indivíduos nas classes 220 e 240 mm na fase de pós-enchimento.

Na fase de pré-enchimento (Fig. 3-2-6g) ou as fêmeas foram mais abundantes

ou nâo ocorreu diferença significativa na proporção de sexos. Na fase de

pós-enchimento (Fig. 3-2-6h) observou-se que no lago as fêmeas tenderam a

predominar nas classes maiores enquanto os machos as classes menores. As classes

180, 220, 260 e 300 mm nâo apresentaram diferença significativa. Na fase de

pré-enchimento, havia predominância das fêmeas e na fase posterior houve uma

alternância na freqüência de machos e fêmeas.

,< y
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Hemiodus unimaculatus

©
Na tabela 3-2-7, 69,41 % de todos os exemplares coletados nas duas fases de

^  enchimento eram fêmeas, e 30,59% eram machos. As diferenças nas freqüências de

O  machos e fêmeas ocorreram nas fases de pré e pós-enchimento da barragem e lago

®  como mostra o resultado do teste À jusante houve diferença significativa entre

machos e femeas na fase de pré-enchimento; entretanto na fase posterior, a proporção

^  entre machos e fêmeas não apresentou diferença significativa como indica o teste

e

^  Tabela 3-2-7: Distribuição de freqüências de fêmeas (F) e machos (M) e o resultado
^  do teste por fase de enchimento e área da barragem para Hemiodus unimaculatus.
^  Fase Area da N° % Total F:M

Pré-ench.

Pós-ench.

Duas

fases

barragem F M F M

Montante 121 60 66,85 33,15 181 *11,36 2:1

Lago 256 114 69,19 30,81 370 *14,73 2,2:1
Jusante 395 170 69,91 30,09 565 *15,86 2,3:1
Sub total 772 344 69,18 30,82 1.116 *14,71 2,2:1
Montante 91 18 83,49 16,51 109 *44,85 5:1

Lago 357 124 74,22 25,78 481 *23,47 2,9:1
Jusante 128 108 54,24 45,76 236 0,72 1:1

Sub total 576 250 69,73 30,27 826 *15,58 2,3:1
Total 1.348 594 69,41 30,59 1.942 *11,75 2,3:1

3,84 indicam diferença significativa
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Figura 3-2-7: Freqüência de fêmeas e machos de Hemiodus unimaculatus por classe
de comprimento na fase de pré-enchimento e pós-enchimento da barragem, para o
total e para as três áreas de estudo.
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e

^  Conforme a figura 3-2-7a, os machos apresentaram maior porcentagem nas

^  classes 80 e 100 mm de comprimento na fase de pré-enchimento. A partir das classes

^  140 as fêmeas foram mais abundantes, não apresentando diferença significativa
O
^  apenas nas classes 120 e 260 mm. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-7b) os

machos somente foram mais numerosos na classe 140 mm e nas classes 120 e 160

^  mm não houveram diferenças significativas. Quando se compara os dois gráficos é
© possível ver diferenças mais acentuadas na fase de pós-enchimento em exemplares
O
^  com menos de 180 mm. Nas classes 120 e 160 mm não houve diferença significativa.

^  A classe 100 mm apresentou um exemplar macho. Notou-se que indivíduos das

^  classes 80 e 100 mm desapareceram após o enchimento porém nas demais classes

não houveram grandes alterações.

À montante, as classes menores os machos foram mais abundantes que as

fêmeas na fase de pré-enchimento (Fig. 3-2-7c) porém, em classes maiores, as fêmeas

passam a ser mais numerosas e todas as classes apresentaram diferença significativa.

Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-7d) todas as classes de comprimento foram

^  marcadas pela abundância das fêmeas, exceto nas classes 120 e 140 mm, que não
^  houve diferença significativa. Indivíduos menores não foram capturados na fase de

"O pós-enchimento.

A jusante, na fase de pré-enchimento a espécie Hemiodus unimaculatus

apresentou maior freqüência de fêmeas em quase todas as classes de comprimento.

Não houve diferença significativa na classe 120 mm (Fig. 3-2-7e). Na fase posterior

^  (Fig. 3-2-7f) as classes menores (com exceção da 180 mm) não apresentaram padrão

de predominância para nenhum dos sexos, mas a partir das classes maiores (160 a

280 mm) as fêmeas foram mais abundantes. Não houve diferença significativa na

classe 160 mm. Notou-se que o padrão de proporção sexual apresentado na fase de

pré-enchimento foi alterado na fase posterior.

De acordo com a figura 3-2-7g, as fêmeas foram mais numerosas que os

machos nas classes 120 a 260 mm apresentando diferença significativa em todas as

classes de comprimento. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-2-7h), os machos de

Hemiodus unimaculatus prevaleceram na classe 120 mm e a partir da classe 180 mm,

70



as fêmeas foram mais abundantes. Diferenças significativas não houveram nas classes

140 e 160 mm no reservatório.
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3.3. Relação peso-comprímento e Fator de condição

Plagioscion squamosissimus

O

As equações das regressões foram:

Fêmeas: Wt = 0,000039 * Lt 2.97 (n = 1110)

Machos: Wt = 0,000023 * Lt 2.87 (n = 569)

Total: Wt = 0,000028 * Lt 2.94 (n = 2735) (Fig. 3-3-1)

A espécie apresentou a relação peso-comprímento diferente para cada sexo, com

valores dos coeficientes angulares (t cal. = -8,00 < t tab. = 1,96) e lineares (t cal. = 4,59 > t

tab. = 1,96) estatisticamente diferentes (a=0,05). As variâncias de machos e fêmeas foram

iguais portanto foi utilizado o teste t para a comparação dos coeficientes angulares e

lineares. O crescimento foi alométrico negativo para machos e espécie em geral com b

estatisticamente menor que 3 e isométrico para fêmeas.

2400

2 1800

1200

600

R=0.87
n = 569

R =0.84

n = 1110

ra 1200

Comprimento de fêmeas

100 150 200 250 300 350 400 450 SOO

Comprimento de machos

Figura 3-3-1: Relação peso-comprimento para fêmeas e machos Plagioscion

squamosissimus para o período total.

A média do Kn (fator de condição relativa) foi de 1,02, com valor mínimo de 0,20 e

valor máximo de 4,83.

Para machos e fêmeas não houve diferença estatística nas médias de Kn mas a

condição diminuiu após o represamento (Tab. 3-3-1).
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Tabela 3-3-1: Resumo das comparações dos valores de Kn de Plagioscion squamosissimus

para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e machos.

O

e

<3

%

'CS

y

j

Resultados
Período

Total

Pré-

ench.

Pós-

ench.

Fêmeas Machos

N 2735 1572 1163 1110 569

Kn médio 1,02 1,04 0,99 0,99 1,01

Kn mínimo 0,20 0,20 0,23 0,20 0,32

Kn máximo 4,83 4,83 4,04 1,86 1,76

Variância de Kn 0,06 0,08 0,06 0,02 0,02

Desvio padrão de Kn 0,25 0,29 0,18 0,15 0,15

t calculado - 4,68 1,96

t tabelado ao nível de 5% (n :>60) = 1,96

Tabela 3-3-2: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Plagioscion squamosissimus.

Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

N 892 677 151 205 529 281

Kn médio 1,01 0,97 1,04 1,11 1,09 0,99

Kn mínimo 0,25 0,35 0,21 0,24 0,22 0,23

Kn máximo 4,83 4,04 1.3 1,61 2,79 2,75

Variância de Kn 0,1 0,03 0,03 0,02 0,07 0,03

Desvio padrão de Kn 0,32 0,19 0,16 0,14 0,26 0,18

t calculado 3,44 3,96 6,09

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Na tabela 3-3-2, o Kn de cada área apresentou diferença significativa antes e depois

do enchimento da barragem. Nas área jusante e montante, houve redução de Kn após o

fechamento de Tucuruí enquanto que no reservatório houve aumento do Kn. Quando as

médias de Kn das três áreas da barragem foram comparadas através da análise de

variância, foi observado que na fase de pré-enchimento havia diferença entre pelo menos

uma das médias (p < 0,05). O teste de Tukey demonstrou que as regiões jusante e

montante eram estatisticamente diferentes quanto às médias de Kn (Fig. 3-3-2). Na fase de

pós-enchimento (Fig. 3-3-3), as três áreas apresentaram diferença significativa (p < 0,05)

entre si de acordo com o teste de Tukey.
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Plagioscion squamosissimus

o

o

o

©

o

Q

©

©

O
o

Ç?
iCy

y

y

<r\
y

r-.

y

r  j
/

c>

c
o
o

0)
TJ

B
(O
LL

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

Montante

F = 12,39
p = 0,00

:  ±1.96*Dev. Pd.

] ±1.00*Dev. Pd.

MédiaJusante Lago

Áreas da barragem (Pré-enchimento)

Figura 3-3-2: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Plagioscion

squamosissimus nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.
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Figura 3-3-3: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Plagioscion

squamosissimus nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.
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Tríportheus albus

Duas equações resultaram das regressões e comparações dos coeficientes

realizadas;

Fêmeas: Wt = 0,000062 * Lt 2.73 (n = 826)

Machos: Wt = 0,000047 * Lt 2.78(n = 357)

Total: Wt = 0,0007 * Lt^ "'^ (n = 2627)

As variâncias de machos e fêmeas foram iguais portanto foi utilizado o teste t para a

comparação dos coeficientes angulares (t cal. = 2,88 > t tab. = 1,96) não sendo necessária a

comparação dos coeficientes lineares já que o valor de b foi diferente entre os sexos. O

crescimento foi alométrico para fêmeas e machos e para a espécie em geral.

A relação peso-comprimento está representada na figura 3-3-4 para a respectiva

espécie:

600

E
e
<> 300

R =0.62
n=826

140

120

100

20

R =0.85
n=357

• ••

40 80 120 160

Comprimento de fâmeas

200 240 280 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Comprimento de machos

Figura 3-3-4: Relação peso-comprimento para fêmeas e machos de Tríportheus albus para

o período total.

A média do Kn (fator de condição relativa) foi de 1,01, com valor mínimo de 0,27 e

valor máximo de 3,70.

As médias de Kn de machos e fêmeas foram estatisticamente diferentes (Tab. 3-3-3).

Em virtude disto, foram feitas somente as comparações entre sexo e fase de enchimento

pois as diferenças existentes entre as áreas da barragem não seriam confiáveis já que há

diferenças entre fêmeas e machos. Conhecendo a diferença existente entre machos e

fêmeas no período total, foi feita uma anova e o teste de Tukey para comparar os sexos em
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cada fase de enchimento. Os resultados desta comparação estão na figura 3-3-5: fêmeas e

machos tiveram condição diferente na fase de pré enchimento com fêmeas apresentando

melhor condição que os machos (p < 0,05). Na fase de pós-enchimento não houve diferença

significativa no fator de condição entre os sexos. A comparação realizada entre as fêmeas

das duas fases de enchimento não apresentou diferença estatística porém, a comparação

feita para os machos constatou que estes apresentaram melhor condição na fase de pós-

enchimento.

Tabela 3-3-3: Resumo das comparações dos valores de Kn de Triportheus albus para o

período total e para fêmeas e machos.

Resultados Período Total Fêmeas Machos

N 2627 826 357

Kn médio 1.01 1.02 0.99

Kn mínimo 0.27 0.48 0.65

Kn máximo 3.70 2.20 1.93

Variância de Kn 0.03 0.02 0.01

Desvio oadrão de Kn 0.19 0.14 0.14

t calculado - 3.32

t tabelado ao nível de 5% fn> 601 = 1.96
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Figura 3-3-5: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Triportheus

albus por sexo para as duas fases de enchimento da barragem.
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Psectrogaster amazônica

As equações resultantes das regressões e comparações dos coeficientes através do

teste t de Student foram:

Fêmeas: Wt = 0,000043 * Lt 2.94 (n = 892)

Machos: Wt = 0,000093 * Lt 2.73 (n = 439)

Total: Wt = 0,00011 * Lt 2.74 (n= 4552)

Esta espécie possui a relação peso-comprimento diferenciada para cada sexo. A

relação peso-comprimento para esta espécie está representada na figura 3-3-6.
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R-=0.62
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Comprimento de fêmeas Comprimento de machos

Figura 3-3-6: Relação peso-comprimento para fêmeas e machos de Psectrogaster

amazônica para o período total.

O teste t para comparação de fêmeas e machos apresentou variâncias iguais, por

isso foi utilizado o teste t de comparação dos coeficientes angulares (t cal. = -0,15 < t tab. =

1,96) e lineares (t cal. = 4,43 > t tab. = 1,96). O crescimento foi alométrico negativo

(b<3)para fêmeas e machos e para a espécie em geral.

A média do Kn (fator de condição relativa) foi de 1,02, com valor mínimo de 0,09 e

valor máximo de 6,95 (Tab. 3-3-4).

As duas fases de enchimento não apresentaram diferenças significativas quanto a

condição da espécie, o que também foi observado para machos e fêmeas e para as três

áreas da barragem (Tab. 3-3-4).
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Tabela 3-3-4: Resumo das comparações dos valores de Kn de Psectrogaster amazônica

para o período total, para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e

machos.
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Resultados Período Pré- Pós- Fêmeas Machos

Total ench. ench.

N 4552 2896 1656 892 439

Kn médio 1,02 1,02 1,00 1,00 1,00

Kn mínimo 0,09 0,21 0,19 0,47 0,42

Kn máximo 6,95 5,01 4,43 1,96 1,75

Variância de Kn 0,08 0,09 0,03 0,01 0,01

Desvio padrão de Kn 0,28 0,30 0,18 0,12 0,12

t calculado - 1,93 0,26

t tabelado ao nível de 5% (n :>60) = 1,96

Tabela 3-3-5: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Psectrogaster amazônica.

Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

N 1470 676 857 58 571 920

Kn médio

CO

1,02 1,11 1,02 1

Kn mínimo 0,40 0,20 0,42 0,50 0,22 0,54

Kn máximo 4,02 3,18 4,57 4,38 1,78 5,94

Variância de Kn 0,13 0,01 0,04 0,32 0,02 0,05

Desvio padrão de Kn 0,37 0,14 0,21 0,56 0,16 0,23

t calculado 0,96 1,13 1,73

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Quanto à comparação das três áreas de estudo nas respectivas fases de enchimento

(Tab. 3-3-5), não foram detectadas diferenças no fator de condição relativa para a

branquinha comum. Apesar da área jusante não ter apresentado diferença no fator de

condição nas duas fases de enchimento, a fase de pré-enchimento teve maior variação dos

valores de Kn que na fase posterior como indica o valor do desvio padrão. No reservatório

esta variação foi mais acentuada na fase de pós-enchimento. Nas figuras 3-3-7 e 3-3-8 são

apresentadas as comparações entre as três áreas da barragem para cada fase de

enchimento. Na fase de pré-enchimento, a ANOVA não detectou diferenças entre as três
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áreas da barragem (p > 0,05), porém na fase posterior, a análise de variância indicou

diferenças em pelo menos uma das respectivas áreas. A área jusante tinha Kn médio

diferente da área do reservatório porém igual a área montante, e o reservatório juntamente

com a região montante apresentaram diferenças nos valores de Kn.
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Figura 3-3-7: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Psectrogaster

amazônica nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.
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Psectrogaster amazônica
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Figura 3-3-8: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Psectrogaster

amazônica nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.

O

ry Serrassaimus rhombeus

A equação da relação peso x comprimento resultante das regressões foi:

Total: Wt = 0,00001 * Lt (n = 1913)

As variâncias de machos e fêmeas foram iguais portanto foi utilizado o teste t de

comparação dos coeficientes angulares (t cal. = -21,42 < t tab. = 1,96) e lineares (t cal. =

0,28 < t tab. = 1,96). O crescimento foi alomêtrico positivo para fêmeas e machos e para a

espécie em geral (b estatisticamente diferente de 3).

A figura 3-3-9 representa a relação peso-comprimento para Serrassaimus rhombeus:
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R = 0,97
n = 1913 W

!•#

Comprimento (mm)

Figura 3-3-9: Relação peso-comprimento para Serrassaímus rhombeus para o período total.

A média do Kn (fator de condição relativa) para o período total foi de 1,03, com valor

mínimo de 0,07 e valor máximo de 7,64.

As médias de Kn de machos e fêmeas foram estatisticamente diferentes (Tab. 3-3-6).

Na mesma tabela encontram-se os valores de Kn de comparação das fases pré e pós-

enchimento da barragem de Tucuruí que também não apresentaram diferenças estatísticas.

As comparações entre cada área da barragem por fase de enchimento foram feitas pois

quando realizada a análise de variância comparando sexo e fases de enchimento, não

houve diferença estatística (p>0,05). Estas diferenças ocorreram somente quando o fator de

condição dos sexos foi somado nas duas fases de enchimento.

Na tabela 3-3-7, constatou-se que as regiões jusante e lago não apresentaram

diferença significativa , porém a região montante foi diferente estatisticamente com redução

da condição na fase de pós-enchimento.
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Tabela 3-3-6: Resumo das comparações dos valores de Kn de Serrassaimus rhombeus

para o período total, para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e

machos.

Resultados Período Pré- Pós- Fêmeas Machos

Total ench. ench.

N 1913 601 1312 551 458

Kn médio 1,03 1,02 1,04 1,00 0,99

Kn mínimo 0,07 0,07 0,09 0,26 0,34

Kn máximo 7,64 7,64 5,22 1,98 1,69

Variância de Kn 0,10 0,20 0,05 0,01 0,01

Desvio padrão de Kn 0,32 0,45 0,23 0,13 0,11

t calculado - 1,08 2,10

t tabelado ao nível de 5% (n :>60) = 1,96

Tabela 3-3-7: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Serrassaimus rhombeus.

Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

N 234 77 192 1162 174 74

Kn médio 0,95 0,98 1,05 1,05 1,00 0,92

Kn mínimo 0,07 0,67 0,49 0,09 0,23 0,26

Kn máximo 6,88 2,00 4,63 5,22 1,60 1,38

Variância de Kn 0,31 0,04 0,12 0,05 0,03 0,03

Desvio padrão de Kn 0,56 0,20 0,35 0,24 0,19 0,17

t calculado 1,05 0,07 2,88

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Na figura 3-3-10 estão apresentadas as comparações das três áreas de estudo na

fase de pré-enchimento. O teste de Tukey indicou que a diferença no fator de condição

ocorreu apenas entre jusante e lago. Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-3-11), apenas as

áreas jusante e montante não apresentaram diferença significativa, as outras comparações

foram estatisticamente diferentes com o Kn médio do reservatório superior as demais áreas.
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Serrassalmus rhombeus
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Figura 3-3-10: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Serrassalmus

rhombeus nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.

Serrassalmus rhombeus

c

o
<(D
Ç>

T' 3
C
O

Ü
o
-o

1.7

1.5

1.3

1.1

t  0.9

0.7

0.5

F = 12,45
p = 0,00

±1.96*Dev. Pd.

±1.00*Dev. Pd.

MédiaJusante Lago Montante ^

Áreas da barragem (Pós-enchimento)

Figura 3-3-11: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Serrassalmus

rhombeus nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.
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Anodus orinocensis

A relação peso-comprimento para Anodus orinocensis está representada na figura 3-

3-12. Como os dados de fêmeas e machos apresentaram varlàncias iguais, foi utilizado o

teste t de comparação dos coeficientes angulares (t cal. = 13,87 > t tab. = 1,96) não sendo

necessária a comparação dos coeficientes lineares já que o b de fêmeas foi diferente do b

dos machos.

Diferença significativa para os valores de b foram encontradas resultando em duas

equações para a relação peso-comprimento:

Fêmeas: Wt = 0,000005 * Lt (n = 895)

Machos: Wt = 0,0000009 * Lt (n = 439)

Total: Wt = 0,000006 * Lt^-^s (n = 3630)
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R =0.84

n=895

E
o 300

100

•» •

R =0.82
n=439

80 120 160 200 240 280 320 360 400

Comprimento de fêmeas

40 80 120 160 200 240 280

Comprimento de machos

Figura 3-3-12: Relação peso-comprimento para fêmeas e machos de Anodus orinocensis

para o período total.

O valor de b encontrado foi estatisticamente diferente de 3 crescimento portanto o

crescimento é alométrico positivo (b>3), para fêmeas e machos e para a espécie em geral.

De acordo com a equação da relação peso-comprimento por sexo constatou-se que os

machos aumentaram mais em peso que em comprimento quando comparados com as

fêmeas.
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Cl

d

Cl Tabela 3-3-8: Resumo das comparações dos valores de Kn de Anodus orinocensis para o

período total, para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e machos.
d Resultados Período Pré- Pós- Fêmeas Machos

d

d
Total ench. ench.

N 3630 2357 1273 895 439
d

Kn médio 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01
d Kn mínimo 0,22 0,29 0,22 0,29 0,31
d Kn máximo 3,73 3,73 3,18 1,66 1,82
o Variância de Kn 0,04 0,04 0,05 0,02 0,03

o Desvio padrão de Kn 0,21 0,20 0,24 0,16 0,18

o t calculado - 0,74 1,01

o t tabelado ao nível de 5% (n >60) = 1,96
o

e

Sw

o

o

Tabela 3-3-9: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Anodus orínocensis.

o
Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

c Pré Pós Pré Pós Pré Pós

0 N 1450 79 196 270 711 924

Kn médio 1,04 0,97 0,99 1,19 0,98 0,97

o Kn mínimo 0,29 0,67 0,36 0,32 0,31 0,22

o Kn máximo 3,63 1,48 1,59 1,98 3,52 3,18

r; Variância de Kn 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,05

/; Desvio padrão de Kn 0,21 0,19 0,13 0,17 0,19 0,23

t calculado 3,09 12 1,53

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

A média do Kn (fator de condição relativa) para o período do estudo foi de 1,02, com

valor mínimo de 0,22 e valor máximo de 3,73 como mostra a tabela 3-3-8.

Entre as duas fases de enchimento não houveram diferenças significativas (Tab. 3-3-

8) porém na fase de pós-enchimento esta espécie apresentou o Kn máximo bem superior o

da fase anterior. As médias de Kn de fêmeas e machos também não apresentaram diferença

significativa (Tab. 3-3-8). Os valores mínimos e máximos de Kn também foram semelhantes

entre os sexos.

Conforme a tabela 3-3-9, as médias da área jusante na fase de pré e pós-enchimento
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foram comparadas e apresentaram diferenças significativas com indivíduos apresentando

melhores condições na fase de pós-enchimento; no entanto o número amostrai para as

áreas é muito diferente, e isto poderia influenciar neste resultado (Tab. 3-3-9). Para a área

do reservatório, as médias de Kn foram significativamente diferentes. Esta espécie

apresentou a média de Kn maior na fase posterior ao enchimento da barragem além dos

valores mínimos e máximos superiores. Para a região montante as médias foram

estatisticamente iguais , apresentando valores mínimos e máximos sensivelmente inferiores

após o enchimento da barragem. Na figura 3-3-13 encontra-se as comparações do fator de

condição para as três áreas de estudo na fase de pré-enchimento.
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Figura 3-3-13: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Anodus

orinocensis nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.
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Anodus orínocensis
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Figura 3-3-14; Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Anodus
orínocensis nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.

Foi possível constatar as diferenças na média de Kn entre a futura área jusante e

lago; jusante e montante na fase de pré-enchimento. Entre as áreas que iriam corresponder

ao lago e montante não houveram diferenças estatísticas (Fig. 3-3-14). A dispersão dos

dados em torno da média foi maior na região jusante. Na fase de pós-enchimento, a região

jusante continuou com a média de Kn diferente da área do reservatório, entretanto, a

situação se inverteu para as comparações entre as áreas jusante-montante e lago-montante.

As diferenças entre as médias de jusante e lago ficaram mais acentuadas. Na fase de pré-
enchimento, a região jusante apresentou indivíduos com maiores valores de Kn entre as três

áreas de estudo, porém, na fase de pós-enchimento, o reservatório foi a área que

apresentou valores de Kn maiores, sendo a área com maior diferença na amostra.
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ProchUodus nigrícans

A equação resultante das regressões e comparações dos coeficientes angulares (t

cal. = -8,64 < t tab. = 1,96) e lineares (t cal. = 11,98 > t tab. = 1,96) foi:

Total: Wt = 0,000051 * Lt (n = 1256)

As variâncias de machos e fêmeas foram iguais portanto foi utilizado o teste t de

comparação dos coeficientes angulares e lineares. O crescimento foi alométrico para

machos e espécie em geral e isométrico para fêmeas.

Afigura 3-3-15 representa a relação peso-comprimento para esta espécie:

R =0,91
n = 1256

ilt

Comprimento (mm)

Figura 3-3-15: Relação peso-comprimento para ProchUodus nigricans para o período total.

A média do Kn (fator de condição relativa) foi de 1,02, com valor mínimo de 0,10 e

valor máximo de 3,37 para todos os dados da amostra.

Para machos e fêmeas não houve diferença significativa nas médias de Kn (Tab. 3-3-

10). Na mesma tabela os valores de Kn das fases de pré e pós-enchimento são mostrados

destacando-se a diferença existente entre as duas fases tendo um aumento do Kn da fase

de pós-enchimento.

Na fase de pós-enchimento (Tab. 3-3-11), duas áreas de estudo apresentaram



diferença significativa a jusante e no lago com Kn superior. Na região montante o fator de

condição não apresentou diferença significativa.

Tabela 3-3-10: Resumo das comparações dos valores de Kn de Prochilodus nigricans para

o período total, para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e machos.

Resultados Período Pré- Pós- Fêmeas Machos

Total ench. ench.

N 1256 899 357 337 218

Kn médio 1,02 0,99 1,10 1,04 1,04

Kn mínimo 0,10 0,10 0,15 0,22 0,38

Kn máximo 3,37 2,67 3,37 1,87 1,61

Variância de Kn 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03

Desvio padrão de Kn 0,23 0,23 0,21 0,20 0,18

t calculado - 12 0,06

t tabelado ao nível de 5% (n >60) = 1,96

Tabela 3-3-11: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Prochilodus nigricans.
Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

Pré Pós Pré Pós Pré Pós

N 576 42 208 283 115 32

Kn médio 0,97 1,06 1,05 1,11 0,98 1,04

Kn mínimo 0,10 0,74 0,42 0,15 0,39 0,57

Kn máximo 2,67 1,36 1,80 3,37 1.37 1,42

Variância de Kn 0,06 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02

Desvio padrão de Kn 0,26 0,13 0,18 0,22 0,18 0,15

t calculado 3,72 3,68 1,68

' -i

f" ;

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Na figura 3-3-16, são comparadas as médias de Kn nas três áreas de estudo na fase

de pré-enchimento onde as regiões jusante e lago e lago e montante apresentaram

diferença significativa. As áreas jusante e montante não foram diferentes estatisticamente.

Na fase de pòs-enchimento (Fig. 3-3-17) as três áreas tiveram fator de condição

semelhante.
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Prochilodus nigrícans
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Figura 3-3-16: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Prochilodus

nigrícans nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.
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Figura 3-3-17: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Prochilodus
nigrícans nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.
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Hemiodus unimaculatus

-)

'''' *

Fêmeas e machos apresentaram variâncias iguais por isso foi utilizado o teste t de

comparação dos coeficientes angulares (t cal. = 1,96 = t tab. = 1,96) e lineares (t cal. = 1,30

< t tab. = 1,96). O crescimento foi isométrico para a espécie em geral e alométrico para

fêmeas e machos. De acordo com as equações, as fêmeas apresentaram o valor de b

superior ao dos machos, indicando que estas tem maior aumento de peso ao mesmo

comprimento.

As equações resultantes das regressões e comparações dos coeficientes através do

teste t de Student foram:

Fêmeas: Wt = 0,000004 * Lt (n = 1340)

Machos: Wt = 0,000008 * Lt (n = 590)

Total: Wt = 0,000019 * Lt (n = 3910)

A relação peso-comprimento para Hemiodus unimaculatus está representada na

figura 3-3-18.
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Figura 3-3-18: Relação peso-comprimento para fêmeas e machos de Hemiodus

unimaculatus para o período total.

f \
A média do Kn (fator de condição relativa) foi de 1,03, com valor mínimo de 0,17 e

valor máximo de 6,13 (Tab. 3-3-12).
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Tabela 3-3-12: Resumo das comparações dos valores de Kn de Hemiodus unimaculatus

para o período total, para as duas fases de enchimento da barragem e para fêmeas e

machos.

Resultados Período Pré- Pós- Fêmeas Machos

Total ench. ench.

N 3910 2721 1189 1340 590

Kn médio 1,03 1,01 1,06 1,00 1,00

Kn mínimo 0,17 0,17 0,27 0,21 0,52

Kn máximo 6,13 6,13 3,07 1,96 1,52

Variância de Kn 0,08 0,10 0,04 0,03 0,02

Desvio padrão de Kn 0,29 0,33 0,21 0,17 0,16

t calculado - 5,66 0,06

t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Quando as duas fases de enchimento foram comparadas, houve diferença

significativa com Kn médio superior na fase de pós-enchimento mas o Kn máximo foi maior

na fase de pré-enchimento. As médias de Kn para fêmeas e machos desta espécie não

apresentaram diferença significativa (Tab. 3-3-12).

Tabela 3-3-13: Resumo das comparações dos valores de Kn para jusante, lago e montante

nas duas fases de enchimento da barragem para Hemiodus unimaculatus.
Resultados Jusante Jusante Lago Lago Montante Montante

'O Pré Pós Pré Pós Pré Pós

N 1275 337 884 677 562 175

Kn médio 1,01 1,03 1,02 1,11 1,01 0,95

r. Kn mínimo 0,41 0,52 0,21 0,27 0,17 0,64

Kn máximo 3,08 1,54 6,13 3.77 5,09 2,72

Variância de Kn 0,06 0,02 0,14 0,06 0,16 0,03

Desvio padrão de Kn 0,25 0,16 0,37 0,24 0.4 0,17

'  j
t calculado 1,82 5,75 2.74

r-. t tabelado ao nível de 5% (n > 60) = 1,96

Conforme a tabela 3-3-13, as médias de Kn da região Jusante nas duas fases de

enchimento não apresentaram diferença significativa , porém nas demais áreas houve

diferença significativa. No lago o Kn médio foi maior e a montante, foi menor, ambos na fase
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de pós-enchimento. O reservatório apresentou os maiores valores de Kn médio nas duas

fases de enchimento da barragem.

As três áreas da barragem na fase de pré-enchimento não mostram diferenças

significativas (Fig. 3-3-19). Na fase de pós-enchimento (Fig. 3-3-20), todas as três áreas

foram diferentes umas das outras, tendo área do lago com o maior Kn médio.

Hemiodus unimaculatus
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Áreas da barragem (Pré-enchimento)
Figura 3-3-19: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Hemiodus

unimaculatus nas três áreas da barragem na fase de pré-enchimento.
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Figura 3-3-20: Valores médios e desvio padrão do fator de condição (Kn) para Hemiodus

unimacuíatus nas três áreas da barragem na fase de pós-enchimento.
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3.4. Época de Reprodução

Píagioscion squamosissimus

Na fase de pré-enchimento, a ocorrência de fêmeas esvaziadas em maio de

1981 a jusante e no lago e maduras no lago em julho de 1982 indica que a reprodução

ocorreu nestes dois locais no máximo da cheia e início da vazante (Fig. 3-4-1). Após o

fechamento (Fig. 3-4-2), fêmeas esvaziadas também ocorreram na vazante em 1985 e

1987, somente à jusante; neste local fêmeas maduras foram capturadas na enchente

em 1985 e 1987, indicando que estão reproduzindo-se neste local e, aparentemente,

^  no final da cheia e início da vazante. A presença de fêmeas esvaziadas no lago em

0  novembro/87 indica que a espécie está se reproduzindo em algum lugar à montante da

@  barragem.
w
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0

O

P
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A ^

A
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Figura 3-4-1: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Plagioscion squamosissimus por mês na fase de pré-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Figura 3-4-2: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Plagioscion squamosissimus por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Tríportheus albus

Na fase de pré-enchimento (Fig. 3-4-3), foram encontradas apenas fêmeas

esvaziadas na área do lago no início da enchente de 1981. Após o fechamento,

apenas à jusante foram encontradas fêmeas maduras no final da seca e início da

enchente em 1984-85. No lago e, em menor freqüência à montante, foram capturados

os menores peixes, indicando que, em algum momento, houve a entrada de novos

indivíduos na população (Fig. 3-4-4).

98



Jusante

<.

100-1

S- 80-

60

=§- 40H
£

20-

O ■J?>- L
JUN/80 NOV/80 MAl/81 JUÜ81 SET/81

Meses
H Virgem ou Imaturo B Maturo
^ Em repouso ou início da naturação B Desovado
ES Em maturação

NOV/81 JAN/82 MAR/82 JUÜ82

100

g 80-
I 60-
i 40
S"
£ 20

O 1

100-1

g 80-
iS 60-1
c:
«u

I
^ 20H

JUN/80 NOV/80 MAl/81 JUL/81

Lago

JUN/80 NOV/80 MAl/81 JUL/81 SET/81 NOV/81 JAN/82 MAR/82 JUL/82
Meses

Virgem ou Imaturo B Em maturação B Desovado
Em repouso ou início B Maturo
da naturação

Montante

NOV/81 JAN/82 MAR/82 JUU82SET/81

Meses

H Virgem ou Imaturo B Em maturação B Desovado
B Em repouso ou início B Maturo

da naturação

Figura 3-4-3: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Tríportheus albus por mês na fase de pré-enchimento a jusante, lago e

montante.
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Figura 3-4-4: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Triportheus albus por mês na fase de pós-enchimento a jusante, lago e

montante.
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Psectrogaster amazônica

Na fase de pré-enchimento, pode-se observar que à jusante, no lago e

montante, a desova ocorreu no início da enchente, porém na região montante a

desova parece ter ocorrido um pouco depois (Fig. 3-4-5). Na figura 3-4-6 nota-se que

na fase de pós-enchimento à jusante, há fêmeas maduras em novembro nos 3 anos de

coleta. Fêmeas esvaziadas foram capturadas principalmente no início da vazante. À

montante, a ocorrência de fêmeas esvaziadas no início da enchente indicam que a

desova também deve ter ocorrido neste período. Nota-se que nas três áreas após o

fechamento, fêmeas esvaziadas foram capturadas no início da vazante e na seca.
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Figura 3-4-5: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Psectrogaster amazônica por mês na fase de pré-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Figura 3-4-6: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Psectrogaster amazônica por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Serrassaimus rhombeus

A época de reprodução a jusante e no lago na fase de pré-enchimento parece

ter ocorrido no período de enchente apesar de não ocorrerem fêmeas desovadas para

confirmação da desova (Fig. 3-4-7). A ausência de fêmeas maduras ou desovadas à

montante nas duas fases de enchimento indica que esta não é uma área de

reprodução. Uma vez que as piranhas, de maneira geral, apresentam desova

parcelada (sincrônica em mais de dois grupos segundo VAZZOLER, 1996) era

esperado que Serrassaimus rhombeus não apresentasse gônada esvaziada típica,

mas, após a liberação de um lote, o ovário teria o aspecto de uma gônada em

maturação. Considerando este fato, a época de reprodução à jusante e no lago, na

fase de pré-enchimento, parece ter ocorrido no período da enchente. Após o

enchimento (Fig. 3-4-8), embora fêmeas maduras só tenham sido capturadas no lago

em novembro/87, a freqüência dos estádios 2 (em maturação) e a ocorrência de

exemplares pequenos (com menos de 100 mm de comprimento padrão), indica que a

espécie deve estar se reproduzindo nesses dois ambientes e, provavelmente,

mantendo o período de reprodução na enchente.
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Figura 3-4-7: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Serrassalmus rhombeus por mês na fase de pré-enchimento a jusante,

lago e montante.
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Figura 3-4-8: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Serrassaimus rhombeus por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Anodus orínocensis

Aparentemente, a espécie não se reproduz na área de influência da barragem;

a ocorrência de fêmeas em maturação em janeiro de 1982 no lago e montante, indica

que se reproduziam na enchente acima da área de coleta na fase de pré-enchimento

(Fig. 3-4-9).

Nestes locais, após o fechamento da barragem, fêmeas neste estádio não foram

capturadas sugerindo que houve um deslocamento rio acima de sua área de

maturação e/ou reprodução. A jusante, ao contrário, foram encontradas fêmeas em

maturação em novembro/87 que podem indicar que a espécie, se não estava

reproduzindo-se na área, está preparando-se para isto ou poderia estar utilizando

aquela área como local de condicionamento para desova. A presença de exemplares

pequenos (120 a 140 mm) indica que Anodus orínocensis está se reproduzindo a

jusante (Fig. 3-4-10).
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Figura 3-4-9: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade gonadal

de fêmeas de Anodus orinocensis por mês na fase de pré-enchimento a jusante, lago

e montante.
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Figura 3-4-10: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade

gonadal de fêmeas de Anodus orínocensis por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Prochilodús nigricans

Na região onde seria o reservatório, houve reprodução da espécie no início da

enchente (Fig. 3-4-11). A presença de fêmeas esvaziadas na fase de pós-enchimento

no início da vazante em 1986 a jusante, e na cheia e início da vazante no lago bem

como a presença de exemplares menores que 160 mm, indicam que a espécie se

reproduziu na área de influência da barragem (Fig. 3-4-12).

Jusante

^lOOi

^ 80-
•| 60-
i 40-
I" 20-

NOV/80 MAI/81 JUL/SI SET/81 NOV/81 JAN/82 MAR/82 JUIJ82

Virgem ou Imaturo maturação S Desovado
Em repouso ou inicio da ES Maturo
naturaçâo

Lago

^10(h

õ 60

NOV/80 MAI/81 JUL/81 SET/81 NOV/81 JAN/82 MAR/82

H Virgem ou Imaturo maturação S Desovado
M Em repouso ou inicio da H Maturo

naturaçâo

JUL/82

Montante

80-

NOV/80 JUU82MAI/81 JUL/81 SET/81 NOV/81 JAN/82 MAR/82

H Virgem ou Imaturo Em maturação S Desovado
^ Em repouso ou inicio ES Maturo

da naturaçâo

Figura 3-4-11: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade

gonadal de fêmeas de Prochilodús nigricans por mês na fase de pré-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Figura 3-4-12: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade

gonadal de fêmeas de Prochilodus nigricans por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante.
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Hemiodus unimaculatus

Na fase de pré-enchimento nota-se que a jusante a espécie desovou no início

da enchente entre 1981-82. O mesmo período de reprodução provavelmente ocorreu

nas demais áreas da barragem (Fig. 3-4-13). Na figura 3-4-14, vê-se a jusante, fêmeas

esvaziadas na enchente em 1985, que indica o mesmo período reprodutivo. Nos 2

anos posteriores, as fêmeas maduras e desovadas foram ausentes nesta área. No

reservatório houve um pico de fêmeas maduras em setembro de 1985; maior

'3 freqüência de indivíduos desovados ocorreram no final da enchente e início da seca,

indicando uma alteração no período reprodutivo. A montante apareceram apenas

fêmeas em repouso ou início de maturação e fêmeas em maturação (Fig. 3-4-14). O

aumento no tamanho do menor exemplar capturado nas três áreas indica que parece

'3 ter ocorrido uma falha de recrutamento nesses ambientes (ver Tab. 3-1 -14).
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Figura 3-4-13: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade

gonadal de fêmeas de Hemiodus unimaculatus por mês na fase de pré-enchimento a

jusante, lago e montante respectivamente.
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Figura 3-4-14: Distribuição de freqüência relativa dos estádios de maturidade

gonadal de fêmeas de Hemiodus unimaculatus por mês na fase de pós-enchimento a

jusante, lago e montante respectivamente.
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Vários aspectos da estratégia de vida da espécie relacionados à alocação de

energia, seja para o crescimento, reprodução ou manutenção, são interpretados

%

%

%

%
II 4. DISCUSSÃO

§

§

através da análise da estrutura populacional (CECILIO & AGOSTINHO, 1997). No

§  contexto da biologia dos peixes, o termo estratégia enfatiza a correlação entre traços

^  que resultam em um padrão que parece ter sido planejado para alcançar o objetivo
^  num determinado ambiente. Os traços não estão relacionados à uma escolha
^  aleatória, mas a uma seleção natural, sendo um arranjo que tem uma significado

^  adaptativo, que, à princípio pode ser identificado.

A manifestação da estratégia de qualquer aspecto do ciclo de vida de uma

espécie depende da interação de fatores intrínsecos e extrínsecos (LOPES ef a/.,

A  2000). O termo tática enfatiza quais detalhes da estratégia serão utilizados conforme

B  as interações entre o ambiente e os aspectos genéticos, comportamentais e

^  ecológicos dos indivíduos; o termo engloba uma gama de variações ambientais e os

mecanismos que se entrepõem entre as variáveis ambientais e as respostas

^  (WOOTTON, 1984). As modificações que ocorrem no ambiente vão estimular os

^  peixes à apresentarem determinadas táticas para manterem suas estratégias

reprodutivas. Estas táticas passam por mudanças temporais e espaciais e são
A

^  condicionadas pelos recursos disponíveis e pressões ambientais (LOPES et al., 2000).
A. Dentre as manifestações das táticas utilizadas pelas populações de peixes, podemos

ô  citar a época de reprodução e condição, expressa pelo fator de condição.

As espécies utilizadas neste estudo, embora capturadas na mesma área de

estudo, apresentam características biológicas e/ou comportamentais distintas como

pode ser visto abaixo de forma resumida: Plagioscion squamosissimus (pescada),

pertencente aos cinco gêneros da família Scianidae restritos à água doce,

eventualmente ocorre em estuários, estando amplamente distribuído na América do

Sul (CASATTI, 2000). É encontrada principalmente nos canais dos rios, podendo

também ocorrer em lagos marginais de áreas inundadas, não fazendo migrações a

longas distâncias (WORTHMANN,1982 apací JUNK, 1985). É predadora e tem o tipo
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^  de presa dependendo do local em que se encontra podendo ser composta por peixes e

até camarões (SANTOS et al., 1984). Outra espécie estudada foi Triportheus albus

(sardinha), espécie onívora, alimentando-se basicamente de frutos, sementes e

insetos adultos, vive nas margens dos rios e em lagos, apresentando migrações

^  laterais. Psectrogaster amazônica (branquinha) é uma espécie comum no rio

%  Tocantins, iliófaga, alimentando-se principalmente de detritos orgânicos,

^  microorganismos bentônicos e perifiton, apresentando deslocamentos migratórios para
"  fins reprodutivos, formando cardumes na superfície da água (SANTOS et al., 1984). A

A  espécie Serrassaimus rhombeus (piranha preta) é piscívora, vivendo geralmente nas

^  áreas marginais de rios e lagos (FERREIRA et al., 1998), alcançando cerca de 30 cm

^  de comprimento. A espécie Anodus orinocensis (ubarana) alimenta-se de fitoplâncton e

zooplâncton, alcançando cerca de 28 cm de comprimento. A espécie Prochilodus

nigricans (curimatã) alcança 30 cm de comprimento e sua alimentação consiste

principalmente de detritos orgânicos e de perifiton (SANTOS etal., 1984). Os membros

da família Prochilodontidae apresentam larga distribuição geográfica em toda a

América do Sul exceto no Chile, sendo encontrados nas bacias Amazônica, do

Orinoco, das Guianas, do Nordeste brasileiro, do Paraná, Uruguai e Paraguai, do

Leste brasileiro e da Patagônia (CASTRO, 1990; MAIA etal. 1999). A direção e

extensão das migrações longitudinais variam entre as espécies de prochilodontídeos

(WINEMILLER & JEPSEN, 1998). A espécie Hemiodus unimaculatus (jatuarana)

apresenta cerca de 18 cm de comprimento. É um consumidor primário, alimentando-se

basicamente de detritos orgânicos e perifiton (SANTOS etal., 1984; SANTOS &

FERREIRA, 1999).

A construção de uma barragem é uma das formas de um ambiente ser alterado,

gerando respostas dos peixes a essas modificações. Neste processo, o balanço entre

vantagens e desvantagens na alocação de energia para a estratégia reprodutiva e

suas variações (táticas) é um fator determinante nas características do ciclo de vida de

um organismo, tais como idade ou tamanho de maturação sexual, taxa de

sobrevivência, fecundidade efreqüência reprodutiva (LOPES etal., 2000). MERONA

(1987) cita que a modificação dos habitats influencia diretamente as funções
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biológicas de cada espécie de peixe (alimentação, reprodução, crescimento). As

condições ambientais artificiais causadas pela construção de uma represa têm gerado

mudanças profundas no habitat, com conseqüências para a composição e estrutura

das populações de peixes (AGOSTINHO ef a/., 1992); e através destes parâmetros

pode-se identificar estas mudanças.

Quanto à abundância das espécies analisadas, constatou-se que, tanto

espécies sedentárias {Plagioscion squamosissimus e Serrassaimus rhombeus) quanto

migradoras (Anodus orinocensis, Prochilodus nigricans e Hemiodus unimaculatus)

tornaram-se mais abundantes no reservatório, talvez pelas melhores condições

encontradas neste local. As espécies sedentárias se adaptam com sucesso no lago

como tem acontecido em quase todos os rios barrados da Amazônia (MERONA, 1987).

A espécie Trachydoras paraguayensis também foi bem sucecida no reservatório de

Itaipu pela supressão do obstáculo natural constituído por Sete Quedas e a partir de

1986 constituiu-se entre as 10 mais freqüentes na captura experimental (JÚLIO Jr et

ai, 1991). A espécie Prochilodus lineatus ocupou o primeiro lugar dentre as espécies

dominantes na represa de Yacyretá, na Argentina (ROA & PERMINGEAT, 1999) e no

reservatório de Tucuruí, a espécie Prochilodus nigricans está entre as espécies mais

importantes atualmente (FERREIRA, com. pess.). Na represa de Yacyretá na

Argentina, a espécie Serrassaimus marginatus esteve presente em grande

abundância após o enchimento da barragem (ROA & PERMINGEAT, 1999).

No entanto, as espécies migradoras Psectrogaster amazônica e Triportheus

albus tornaram-se menos abundantes no lago e mais abundantes à montante.

Provavelmente, a maior mobilidade apresentada pelas espécies migradoras lhes

permite estar ocupando ambientes diferentes daqueles apropriados às suas

características, enquanto as espécies sedentárias limitam-se ao ambiente lêntico. Vale

ressaltar que algumas espécies não estavam incluídas nos critérios apresentados

porque no presente trabalho foram utilizados apenas alguns locais de amostragem

citados no trabalho de NOGUEIRA-LEITE (1993).
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A estrutura de comprimento apresentada por uma população é o resultado final

dos processos vitais como reprodução, crescimento, e mortalidade que o grupo

apresenta (MEDINA-RUBIANO, 1999).

É um resumo do que pode estar acontecendo com as populações de peixes,

pois mudanças ambientais terão impacto direto sobre seu ciclo de vida. A análise

espaço-temporal desta estrutura possibilita verificar a entrada de novos indivíduos na

população, além de revelar se as condições ambientais causaram mudanças no

crescimento da população (CECILIO & AGOSTINHO, 1997). Uma das características

facilmente observadas através do comprimento é a presença de dimorfismo sexual no

tamanho dos indivíduos (NIKOLSKI, 1963).

As espécies ProchHodus nigricans, Plagioscion squamosissimus e Psectrogaster

^  amazônica permaneceram com a mesma amplitude de comprimento talvez pelo fato de
adultos e jovens terem sido afetados com mesma intensidade, apesar de ter havido

redução no número de indivíduos. Já as espécies Anodus orinocensis, Hemiodus

^  unimacuíatus, Serrassaimus rhombeus e Triportheus albus apresentaram alterações
na amplitude de comprimento e, com excessão da sardinha, tiveram aumento do

número de indivíduos em classes de comprimento maiores, talvez pelas maiores

^  chances de sobrevivência de exemplares maiores. A maioria das espécies

apresentaram fêmeas maiores que os machos em comprimento tanto na fase de

pré-enchimento como pós-enchimento de Tucuruí, talvez por se tratar de espécies que

não exibem cuidado parental e, portanto, necessitam de uma fertilidade maior, como

foi observado para o gênero Triportheus por MEDINA-RUBIANO (1999) no lago do

Rei, para as espécies ProchHodus nigricans (TERRAES ef a/.,1999; ISAAC et ai., 1999)

e para P. scrofa (CASTAGNOLLI, 1971). Diferenças no crescimento associado com o

sexo tem sido observado em uma variedade de espécies de peixes. Tais diferenças

são atribuídas usualmente às diferenças sexuais na alocação de energia relativa para

a produção de gametas (WOOTTON, 1990 apud STERGIOU ef a/.,1996). Estas

diferenças no crescimento indicam provalvemente que o custo energético para a

reprodução é mais alto em fêmeas que em machos (comprimento dos machos maior

que das fêmeas com mesma idade). Entretanto, os machos da espécie Helicolenus
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dactylopterus dactylopterus foram mais abundantes nas classes de comprimentos

maiores (WHITE et ai, 1998). Os machos da espécie Hartia loricariformis no rio

Paraíba do Sul - RJ apresentam maior amplitude de comprimento que as fêmeas e são

mais freqüentes nas classes de tamanho maior (MENEZES atai, 1998).

A quantidade de indivíduos machos e fêmeas pode variar durante períodos do

ciclo de vida de uma espécie, bem como de um ano para outro. Um fator que pode

alterar essa proporção é a mortalidade, que nem sempre é similar nos dois sexos,

gerando maior quantidade de um determinado sexo em alguma fase de

desenvolvimento. Geralmente se observa a proporção entre machos e fêmeas de 1:1,

^  mas se a população for dividida em classes de comprimento ou se houverem
alterações ambientais, podem haver variações; existem populações, entretanto, que

não sofreram interferência em virtude de mudanças ambientais e não apresentam esta

proporção esperada. Vários fatores podem alterar a proporção sexual esperada de 1:1.

O crescimento pode atuar na diferenciação nesta proporção, pois machos e fêmeas
podem crescer em taxas diferentes (VAZZOLER, 1996) e resultar em captura

diferenciada entre os sexos. Dados de proporção de sexos permitem a caracterização

da estrutura de uma espécie ou população e permitem estimativas do tamanho do

estoque reprodutor (VAZZOLER, 1996).

Quase todas as espécies neste estudo apresentaram predomínio de fêmeas. De

maneira geral, maior número de fêmeas, em espécies com desova total (sincrônica de

dois grupos) foi uma tática mantida pela maioria das espécies analisadas após o

fechamento da barragem de Tucuruí. Esta proporção maior de fêmeas indica que, por

ter desova sincrônica de dois grupos, seria útil para as espécies um maior número de

fêmeas para garantir maior número de indivíduos fertilizados e assim aumentar as

chances de sobrevivência da população (ISAAC, ef a/.,1999; CASTAGNOLLI,1971).

KONÉ & TEUGELS (1999) verificaram também que a espécie Sarotherodon
melanotheron apresentou durante dois anos de estudo no lago formado por uma

barragem do oeste africano, uma variação na proporção sexual favorecendo as

fêmeas. Para Hemiodus orthonops, da represa de Yacyretá, na Argentina a proporção

sexual não foi de 1:1 com o número de fêmeas significativamente superior que o dos
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machos no local de alto impacto da barragem e se manteve 1:1 no local de baixo

^  impacto (TERRAES et ai, 1999). Essa variação também pode acontecer somente no

' ̂ período reprodutivo, como no caso da espécie Salvelinus alpinus que não apresentou
^  proporção de 1:1 entre machos e fêmeas maduros com fêmeas predominando
^  provavelmente pela alta mortalidade dos machos no período de desova (RIKARDSEN

et ai, 1997). Na época de maior intensidade reprodutiva, as fêmeas também

predominam sobre os machos de Harttia loricaríformis (MENEZES ef a/., 1998). No

reservatório de Itaipu, LOPES et ai (2000) encontraram maior abundância de fêmeas

^  que machos da espécie Leporínus frideríci porém em Corumbá, numa represa fechada

há 4 anos, os machos foram um pouco mais abundantes não tendo diferença

estatística na proporção sexual esperada. Ambas populações desta espécie

apresentaram diferenças na proporção sexual em classes de maior e menor tamanho,

com fêmeas sendo maiores que os machos. A espécie Goslinia platynema também

^  apresentou maior proporção de fêmeas nas classes de comprimento maiores e nas

^  menores, os machos foram mais abundantes (FRANCO, 1984). Um fator que poderia

^  influenciar neste aumento de fêmeas seria um suprimento alimentar favorável pois

sabe-se que em locais onde a alimentação é abundante, ocorre uma maior quantidade

de fêmeas. Segundo NIKOLSKY (1963), a proporção entre os sexos pode variar de

uma espécie para outra, podendo em algumas espécies, diferir entre populações.

Somente a espécie Serrassaimus rhombeus apresentou proporção sexual igual a 1

para as três áreas de estudo. Em se tratando de uma espécie que teria uma tendência

ao cuidado parental de ambos os sexos, parece que o ambiente surgido com a

construção da barragem favoreceu um equilíbrio na proporção de machos e fêmeas,

contribuindo para o sucesso na reprodução, com a formação de casais. Este fato pode

ser constatado pela situação antes do represamento, onde a proporção sexual de 50%

para cada sexo acontecia somente a jusante onde se apresentaram maior número de

indivíduos. Mas não se pode omitir que, após o fechamento da barragem, as áreas

jusante e montante tiveram grande redução no número de indivíduos porém a causa

não pode ser atribuída a mudanças na proporção sexual e sim, em outros aspectos até

então desconhecidos. NIKOLSKY (1963) diz que a proporção entre os sexos é
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importante na reprodução de uma população e que esta razão sexual varia em uma

^  dada espécie nos diversos grupos de idade e tamanho dos indivíduos desovantes,

refletindo sua relação com o ambiente.

PIZARRO (1998) também não encontrou diferenças significativas na proporção

^  de machos e fêmeas da piranha-preta após a formação do lago de Balbina,

1» encontrando somente no mês de dezembro maior número de fêmeas. Da mesma

forma, não foi constatada diferença significativa na proporção sexual de machos e

fêmeas da espécie Cepola rubescens (STERGIOU et ai, 1996) porém houveram

^  diferenças na proporção sexual por classes de comprimento que foram relacionados

provavelmente pelas diferenças sexuais no crescimento, mortalidade e custo

^  energético para a reprodução.

^  A relação peso-comprimento é usada para descrever o ganho de peso com o

^  aumento do comprimento, podendo-se estimar o peso médio quando se conhece o

comprimento e vice-versa; esta relação reflete as mudanças na forma do corpo dos

peixes, à medida que estes crescem, bem como a ocorrência de dimorfismo sexual e

mudanças sazonais no desenvolvimento gonadal (MARTIN-SMITH, 1996). No ciclo

reprodutivo esta relação tem sido usada também como uma maneira de estimar o fator

^  de condição, ou seja, seu estado fisiológico, que é condicionado por fatores bióticos e

abióticos, podendo indicar as condições alimentares recentes e variar durante o ciclo

de maturação gonadal da espécie e até estar correlacionado com a escolha de locais

para reprodução de espécies migradoras (ANDRIAN & BARBIERI, 1992; SLOTTE &

FIKSEN, 2000).

Conhecer o crescimento em comprimento e em peso é de fundamental

importância para o estudo do ciclo de vida de uma população. Populações distintas de

uma mesma espécie podem apresentar taxas diferentes de crescimento em peso

(VAZZOLER, 1979). Os dados de peso e comprimento são freqüentemente analisados

pela pesquisa biológica (LE OREM, 1951). A literatura registra a utilização da equação

peso-comprimento em estudo de diversos assuntos: para descrever o desenvolvimento

dos peixes relacionado aos estágios de vida, indicar estoques e populações de peixes,

e na análise do crescimento diferencial e suas implicações na taxonomia.
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As espécies Tríportheus albus, Psectrogaster amazônica, Serrassaimus

rhombeus, Anodus orínocensis apresentaram alometria no incremento em peso para

ambos os sexos e para a espécie em geral. BWATHONDI & PRATAP (1981), que

estudaram a relação peso-comprimento de alguns teleósteos da Tanzânia,

constataram que valor de b variou entre 1,3 e 4,8. A espécie Oreochromis urolepsis

'3 também apresentou incremento alométrico (PRATAP & MKAMBA, 1987). Somente as

espécies Plagioscion squamosissimus e Prochilodus nigricans tiveram crescimento

isométrico para fêmeas e Hemiodus unimaculatus apresentou crescimento isométrico
3

para a espécie em geral.

y

O fator de condição é utilizado em três tipos de análises populacionais: 1) na

comparação de populações sob condições variáveis ou não de suprimento alimentar,

clima, etc; 2) na determinação do tempo e duração da maturação gonadal e 3) como

^  indicador de mudanças no balanço nutricional durante alterações crônicas na atividade

alimentar ou suprimento alimentar (BOLGER & CONNOLLY, 1989). Por outro lado, o

fator de condição parece refletir mudanças que ocorrem no organismo do peixe e que

não são atribuídas somente à disponibilidade de alimento (ESPER, 1990) pois uma

determinada espécie pode ter crescimento satisfatório pela grande oferta de alimento,

porém precisa gastar muita energia para se manter sob determinadas condições

ambientais desfavoráveis ao seu desenvolvimento normal. Além disso, o fator de

condição mede o resultado dessas forças, mas não permite inferir diretamente na

condição que origina o fato.

Diferenças no fator de condição têm sido interpretadas como resultado de

aspectos biológicos como conteúdo de gordura, capacidade de suporte do ambiente

ou desenvolvimento gonadal. Fatores como idade, sexo, maturidade, época de

desova, quantidade de alimento, grau de parasitismo podem afetar o fator de

condição. Todos estes motivos levam à uma difícil interpretação das verdadeiras

variáveis que afetam o Kn numa determinada população (LE CREN, 1951).

Houve uma discussão considerável e certa confusão no passado sobre a

significância e validadas do fator de condição (LE CREN, 1951). Existem mudanças

cíclicas que não necessariamente dão alguma contribuição às mudanças permanentes
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na estrutura e forma. Mudanças ocorrem no fator de condição bem como na relação

peso e comprimento devido à maturação gonadal e liberação eventual dos gametas.

Variações em um ou outro são dependentes do comprimento no sentido que implicam

na relação peso e comprimento (ILES, 1984).

O fator de condição também serve para avaliar o bem estar dos peixes criados

em cativeiro (GROVER & JULIANO, 1976). O fator de condição relativa, além das suas

aplicações já mencionadas, serve para avaliar se fêmeas estão aptas à indução

reprodutiva para maximizar este processo, como verificado para cinco espécies de

^  Characiformes (VERANI, ef a/., 1997).

A estimativa do fator de condição e da relação peso-comprimento, tem

colaborado com as análises do comportamento biológico de espécies de peixes. O

primeiro tem sido amplamente incorporado a modelos matemáticos aplicados à

biologia pesqueira e como medida do estado geral do peixe além de fornecer

indicações sobre a época de reprodução (VAZZOLER, 1979) quando se utiliza dados

de peso total pois quanto maiores as gônadas maior será o peso total. O segundo está

relacionado com o incremento em peso do peixe (GURGEL & BARBIERI, 1991).

1% Machos e fêmeas de todas as espécies apresentaram a mesma condição,

^  exceto Tríportheus albus com fêmeas apresentando melhor condição que os machos

em Tucuruí assim como as fêmeas de quase todas as espécies estudadas na represa

de Yacyretá, na Argentina. (BECHARA et al., 1999). As fêmeas de Parauchenipterus

striatuius da represa de Ribeirão das Lajes - RJ, apresentaram sempre maiores valores

do que machos, com ambos os sexos apresentando pequena variação entre as médias

bimestrais (ARAÚJO et al., 2000). As fêmeas de Euthynnus alletteratus também

apresentaram valores mais altos no fator de condição que os machos principalmente

no período onde os exemplares alcançam maturidade sexual

(RAMÍREZ-ARREDONDO et ai., 1996), porém, para a espécie Parauchenipterus

gaíeatus, com período reprodutivo longo, o fator de condição foi maior nos machos que

nas fêmeas ao longo do ano; para esta espécie foi constatada que as variações no

fator de condição foram decorrentes principalmente da disponibilidade alimentar.

^ /

y
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%  período reprodutivo e o número de indivíduos imaturos na população (ANDRIAN &

^  BARBIERI, 1992).

Plagioscion squamosissimus, Anodus orinocensis, Prochilodus nigricans e

Hemiodus unimaculatus tiveram aumento da condição no lago, indicando

^  provavelmente um bom suprimento alimentar para estas espécies. MERONA et ai

1

-y

(1987) afirmam, no entanto, que os consumidores bênticos como Plagioscion

squamosissimus apresentariam queda no fator de condição assim como os pequenos

predadores e os planctófagos como Hypophthaimus marginatus. Já os grandes

^  predadores e os consumidores de vegetais superiores permaneceriam com a mesma

condição com exceção dos predadores ictiófagos que sofreriam maiores efeitos. As

espécies piscívoras tiveram declínio do fator de condição na represa de Yacyretá, na

Argentina; mas para este local, BECHARA et aí. (1999) sugerem que este declínio

poderia ter sido causado pela aglomeração de cardumes em frente a base da represa.

provocando estresse e competição por espaço. Este fato pode não ter ocorrido com

estas espécies em Tucuruí, favorecendo assim suas condições no lago. Sarotherodon

melanotheron apresentou fator de condição satisfatório durante os dois anos de

1% estudo no lago de barragem do oeste africano indicando uma boa adaptação da

^  espécie ao ambiente lacustre (KONÉ & TEUGELS,1999). Entretanto, as espécies

Plagioscion squamosissimus e Anodus orinocensis apresentaram redução na condição

à jusante na fase posterior ao enchimento da barragem, que pode ter sido causada por

redução no suprimento alimentar ou competição por espaço e local de desova, o que

acarretaria em grande gasto energético. A instabilidade provocada pela barragem

afetou bastante a população à jusante, causando provavelmente estresse nos peixes

na tentativa de ultrapassar a barragem, além de possíveis problemas com predação.

As oscilações anormais do nível do rio ocorridas a jusante da barragem, que são o

resultado das operações de fechamento e abertura das comportas dos vertedouros e

das turbinas, poderiam teriam afetado negativamente a pescada e a ubarana. A

redução no fator de condição pode ser atribuído ao aumento da taxa metabólica em

reposta a fatores estressantes o que pode ter ocasionado a perda de peso associado

com a redução de reservas energéticas pode ser também devido ao estresse a londo
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%  ou curto-prazo (HOQUE et a/., 1998). A única espécie a apresentar aumento da

^  condição a jusante foi o curimatâ, apesar da redução na abundância na fase de

^  pós-enchimento do lago de barragem como previram CARVALHO & MERONA (1986).
^  Com a espécie Psectrogaster amazônica parece que o fator de condição não foi

%  sensível para detectar as alterações ocorridas na estrutura de comprimento e

%

■%

1^.

proporção sexual talvez pela necessidade de um maior número de coletas. Para as

espécies Coregonus autumnalis e C. nasus, o fator de condição também não foi um

índice sensitivo da qualidade do habitat pois a condição permaneceu estável mesmo

com várias alterações na salinidade, temperatura e a presença de uma reserva de

petróleo que modificou a hidrografia local (GRIFFITHS etaL, 1992).

Como o período de reprodução não se refletiu tão claramente nas variações do

fator de condição relativa, não conseguiu-se detectar as alterações ocorridas no

<% processo reprodutivo desta espécie após o fechamento da barragem. VAZZOLER

(1991) constatou o mesmo para a espécie Micropogonias furnieri, sugerindo, nesse

caso, o uso do fator de condição somático; para a corvina, os valores mais altos do

fator de condição somático ocorreram nos meses de início da reprodução mas vários

autores relatam alterações do fator de condição em função da desova como

^  MERETSKY et al. (2000) que notou que a relação peso-comprimento para a espécie

Gila cypha do canal principal do rio Colorado mostrou padrão sazonal de declínio da

condição no período de desova. TVEITEN et al., (1998) constatou que o ciclo

reprodutivo de machos e fêmeas de Salvelinus alpinus do Ártico envolvem mudanças
temporais na taxa de crescimento e fator de condição. JEPSEN et aí., (1999) observou

que o fator de condição para as espécies Cichia orinocensis, C. intermedia e C.

temensis foram mais baixos em abril e junho, geralmente relacionado as variações na

atividade alimentar e condição gonadal. VILLACORTA-CORREA & SAINT-PAUL,

(1999) observaram que a espécie Colossoma macropomum apresentou variação do

fator de condição todos os meses e afirmam que os valores baixos no fator de

condição podem ter ocorrido em virtude das migrações reprodutivas, desenvolvimento

gonadal, desova e escassez de alimento.
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Muitos autores como LE CREN (1951); MANN (1976); STEWARD (1988);

ESPER (1990); GOULART & VERANI (1992); SAYER et ai (1996); STERGIOU atai

(1996) LETCHER & TERRICK (1998); ARAÚJO atai (2000) e LOPES atai (2000)

^  notaram que o fator de condição de uma espécie varia com a sua maturidade em

função do consumo de reservas lipídicas durante a época de desova e/ou mobilização

%

%

'%

de proteínas e lipídios do fígado durante o desenvolvimento gonadal entretanto neste

trabalho não foi possível notar alguma relação entre estas duas variáveis assim como

HYNDES & POTTER (1996) que não encontraram diferenças no fator de condição de

^  peixes adultos e imaturos, sugerindo que a espécie não apresenta sazonalidade no

fator de condição em função da maturidade. MCGREGOR (1959) também não

encontrou nenhuma correlação entre comprimento e fator de condição para a espécie

Sardinopscaarulaa. BRAGA (1997) e (ISAAC, atai, 1999) constataram valores baixos

no fator de condição no período reprodutivo para a espécie Plagioscion

squamosissimus na represa de Barra Bonita (SP) e Prochilodus nigricans, na região de

Santarém, respectivamente, entretanto neste trabalho, não foi possível detectar

aumento do Kn no final da desova pois não se pode determinar com toda certeza seu

período reprodutivo além de as comparações mensais de Kn não terem sido realizadas

^  devido ao reduzido tamanho da amostra mensal. Além disso, para investigar se as

mudanças no fator de condição tem relação com a reprodução seria necessário

conhecer a correlação entre fator de condição e condição gonadal. Boas correlações

existem entre condição e os constituintes orgânicos do corpo (água e gordura) mas é

preciso muita cautela ao expressar estas relações (CAULTON e BURSELL, 1977).

A maioria dos peixes exibem um ciclo reprodutivo anual, que é mantido ao longo

do ciclo de vida do animal. Poucas espécies reproduzem-se num intervalo de 2 a 3

anos ou desovam uma vez durante toda sua vida (BYE, 1984). Muitos peixes tropicais

têm extensos períodos de desova, com diferentes indivíduos desovando ao longo do

ano. Outras espécies que vivem próximas ao Equador têm períodos de desova

restritos (LOWE McCONNELL, 1979 api/d WOOTTON, 1984). Nos ambientes onde a

desova não é inibida pela temperatura e luz, é provável que a sazonalidade seja

imposta pelas alterações de outras variáveis ambientais. Nestas condições, as fases
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que sucedem a gametogênese podem ser iniciadas ou interrompidas por mudanças

ambientais naturais no ambiente aquático. É provável que cada espécie seja afetada

pelos vários fatores de modo diferente, e que os "desencadeadores" externos só sejam

^  efetivos quando sobrepostos a um ritmo fisiológico interno do peixes (VAZZOLER et

%  al., 1997).

A espécie Plagioscion squamosissimus continuou se reproduzindo em Tucuruí

no final da cheia e início da vazante, sendo este fato confirmado pela presença de

^  novos indivíduos. CECILIO et al. (1993) citam que esta espécie foi introduzida na

^  bacia do rio Paraná antes do represamento de Itaipu, e também tornou-se abundante.

^  SANTOS et al., (1984) sugerem que a desova da pescada poderia ocorrer durante

todo o ano em Tucurui. RUFFINO & ISAAC (1995; 1999) e WORTHMANN (1982) apud

JUNK (1985) afirmam que na região de Santarém e no rio Amazonas, esta espécie

^  desova o ano todo, com desova parcelada, sendo uma espécie oportunista, no

^  entanto, no presente trabalho não houveram evidências deste padrão reprodutivo

^  apesar de muitas espécies adotarem uma estratégia de desova parcelada em
^  ambientes lacustres (TERRAES et al., 1999). AGOSTINHO et al. (1993), afirmam que

a pescada não se reproduzia à jusante mas sim, nas proximidades desta na bacia do

3  alto rio Paraná. Para estes autores, isto não deve ser em decorrência da escassez de

alimento, visto que os segmentos amostrados a jusante eram, no geral, supridos

fartamente pelo próprio reservatório de Itaipu. A escassez de abrigo, reduzida zona

litorânea e a elevada transparência da água, além das flutuações nas condições

limnológicas ligadas aos freqüentes pulsos de vazão, podem ser razões pela não

ocupação da área pelas formas jovens. FERREIRA (1993) afirma que principalmente

as espécies bentônicas deveriam desaparecer da área do lago de Tucuruí pela falta de

oxigênio no fundo causado pela decomposição vegetal; Plagioscion squamosissimus,

porém, parece que não foi tão afetada por esta situação pois tornou-se mais

abundante no lago e atualmente faz parte das capturas comerciais das três áreas da

barragem. No reservatório de Sobradinho, SATO & GODINHO (1999) também

constataram que esta espécie representou cerca de 1/3 da captura da pesca

127



%

%

%

%
%  experimental na região após 10 anos de sua introdução no lago, ocorrida no final da

%  década de 70.

%

SANTOS et ai, (1984) afirma que a desova de Triportheus albus ocorria no

período da enchente em Tucuruí. Tríportheus elongatus apresentou período de desova

%

II

%

ii na região de Santarém entre dezembro a março, no início da enchente (RUFFINO &

%  ISAAC, 1995; 1999). No presente trabalho constatou-se que a desova da sardinha
%

ocorreu no final da cheia e início da enchente na fase de pós-enchimento do lago de
■%
^  barragem porém não o suficiente para renovar a população o que acarretaria em

falhas no recrutamento. Isto talvez tenha se dado pela impossibilidade da espécie

migrar ou pelo desaparecimento de indivíduos das classes maiores.

As espécies Psectrogaster amazônica e Prochilodus nigrícans já apresentavam

gônadas com maturação avançada na vazante e na seca após o fechamento de

^  Tucuruí. Vários estudos demonstram que a atividade reprodutiva dos peixes da
Amazônia está relacionada com a subida do nível das águas; a desova no início da
enchente seria uma estratégia para os peixes aproveitarem a época com maior

disponibilidade de alimento e proteção, o que diminuiria a competição intra-específica
^  e aumentaria a sobrevivência de larvas e alevinos (FERREIRA, 1993). A

'3 branquinha-comum e o curimatã se utilizavam desta estratégia antes da construção de
Tucuruí (SANTOS atai, 1984; MERONA, 1987), mas parece ter havido uma
antecipação do período reprodutivo, como ocorreu também com a espécie

Psectrogaster amazônica no reservatório de Segredo, rio Iguaçu (SUZUKI &
AGOSTINHO, 1997), e com a espécie Prochilodus lineatus na represa de Yacyretá, na

^  Argentina (TERRAES et ai., 1999) talvez decorrente do processo de acomodação das
^  espécies no novo ambiente, o que poderia afetar a sobrevivência das formas jovens,
-s Entretanto a espécie Micropogonias furnieri maturou mais tarde na costa maranhense

que na Lagoa dos Patos talvez pela necessidade desses organismos alocarem boa

parte da energia em processos de adaptação às mudanças freqüentes das condições

ambientais, em detrimento do crescimento, exigindo um tempo mais longo para que os

indivíduos atinjam as condições somáticas necessárias ao desencadeamento do

processo reprodutivo (VAZZOLER, 1991). Vários autores como SANTOS et ai (1984);
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%  JUNK (1985); RUFFINO & ISAAC, 1995; 1999; MOTA & RUFFINO, 1997; ISAAC et al.

^  (1999) citam o período de reprodução do curimatá em diferentes épocas do ano,

dependendo do local onde os exemplares foram capturados, o que é esperado em

virtude das diferenças de nível das águas para cada local. As diferenças de tamanho e
%

^  período de desova do curimatá se devem aos diferentes padrões de crescimento das

§  populações, adaptados às condições ambientais regionais, principalmente ao regime

■%
hidrológico o qual rege variações no tipo e disponibilidade de alimento e densidade

populacional (MOTA & RUFFINO, 1997). Estas alterações no período reprodutivo não

são causadas apenas por perturbação antropogênicas pois a reprodução ocorre na

^  sua maioria, em ambientes que passam por flutuações sazonais, na qual a

^  periodicidade do ciclo reprodutivo está engrenada à do ambiente (SCOTT, 1979 apud
^  VAZZOLER et al., 1997).

Serrassaimus rhombeus e Anodus orinocensis parecem ter continuado sua

reprodução no período de enchente após o represamento de Tucuruí. PIZARRO

(1998) constatou que a piranha-preta também manteve seu padrão reprodutivo no

reservatório de Balbina. Em ambientes não modificados, outras espécies de

Serrassaimus desovam de fevereiro a julho no arquipélado das Anavilhanas, no baixo

'3 rio Negro-AM (LEÃO, 1985). A ubarana, apesar de ter seu período de reprodução
inalterado, parece que esta se reproduz fora da área de influência da barragem de

Tucuruí, talvez por terem melhores condições ambientais, com suprimento abundante

de plâncton (INPA-ELETRONORTE, 1986). Apesar disto, maior abundância de

indivíduos foi contatada no lago e montante talvez na procura de melhores condições

alimentares.

Deve ter havido alguma deficiência no processo reprodutivo de Hemiodus

unimaculatus com um atraso no período reprodutivo da espécie, que ocorria no início

da enchente (SANTOS et aí., 1984; RIBEIRO et ai, 1995) e passou a ocorrer no final

da enchente e início da cheia em Tucuruí, apenas no reservatório. No entanto a

espécie Hemiodus orthonops antecipou seu período reprodutivo com relação aos

anos anteriores (TERRAES et ai, 1999). As falhas reprodutivas ocorridas devem-se

provavelmente às dificuldades que esta espécie encontrou para adaptar-se ao novo
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%
ambiente formado, além de problemas relacionados com a alimentação e com o

aumento no gasto energético em função das alterações causadas pela hidrelétrica em

Tucuruí. Outros fator que poderia contribuir para esta falha é a maior presença

somente de fêmeas nas classes maiores. A causa destas alterações também pode

residir nas mudanças no regime hidrológico decorrentes da construção da barragem

#  que alterou o nível das águas. Entretanto a espécie Hemiodus orthonops foi bastante

abundante nas capturas de pesca experimental feitas na represa de Yacyretá, na

Argentina após seu fechamento (ROA & PERMINGEAT, 1999). Na hidrelétrica de

Samuel a espécie Hemiodus unimaculatus já é muito comum na área do reservatório

%  sugerindo SANTOS (1995) que esta espécie terá um aumento nos próximos anos ao

-  lado de especies como o mapará e piranha-preta. O mesmo precisa ser verificado em

^  Tucuruí.

Muitos trabalhos tem demostrado a plasticidade das estratégias reprodutivas em

'3 peixes confrontados com as condições ambientais e pressões causadas pela formação

do reservatório (AGOSTINHO atai., 1992). Contudo, as mudanças nas populações

sujeitas as condições imprevisíveis nos primeiros anos de formação do reservatório

tem sido raramente documentadas. A informação de tais estudos pode também ser útil

3  para avaliar as relações ecológicas que tornam possível para uma espécie sobreviver

nesses ambientes (LOPES et al., 2000). Em suma, houve certa dificuldade de

comparar os resultados obtidos neste trabalho com outros trabalhos realizados com

espécies capturadas em locais de barragem. Apesar de existirem trabalhos que

avaliem os parâmetros biológicos de peixes de barragem, poucos foram os trabalhos

que compararam estes mesmos parâmetros antes e após o fechamento da barragem.

Outra dificuldade encontrada foi a não relação entre espécies que aparentemente

deveriam ter tido alterações semelhantes sendo talvez necessário um maior número de

espécie para que houvesse possibilidade de compararção. As oscilações ambientais

ocorridas em Tucuruí nos primeiros anos após o fechamento também podem ter

dificultado encontrar um padrão de alteração nas espécies estudadas, sendo

necessário uma amostra maior dos anos que se seguiram em Tucuruí mas infelizmente

estas informações não poderam ser coletadas.
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%  Embora nossos resultados não sejam conclusivos devido, principalmente, ao

intervalo entre uma coleta e outra, que para alguns aspectos biológicos é longo, eles

indicam que cada espécie tem uma resposta distinta às modificações do meio, estando

^  algumas relacionadas ao seu comportamento.

S

%

S

■s
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APENDICE I. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPÉCIE Hypophthaimus marginatus

O mapará, Hypophthaimus marginatus, espécie atualmente dominante na

pesca comercial do reservatório (ZUANON & FERREIRA, com. pess.), apresentou

pouca representatividade nas coletas, o que Impossibilitou o desenvolvimento das

análises.

Hypophthaimus marginatus
Fonte; FERREIRA ef a/. (1998)

Esta espécie foi pouco representativa nas capturas experimentais realizadas na

área onde foi construída a hidrelétrica de Tucuruí e, após o represamento do rio

Tocantins, ela continuou ausente nas amostras de pesca experimental realizada até o

ano de 1987. Porém, através de informações da pesca comercial em Tucuruí, sabe-se

hoje que esta espécie é capturada a jusante, a montante e no reservatório (EFREM

FERREIRA, com. pess).

O que ocorreu em Tucuruí assemelha-se ao que aconteceu no reservatório de Itaipu,

no rio Paraná, com a espécie Hypophythalmus edentatus. Antes da construção do

reservatório de Itaipu, o mapará era praticamente ausente, restrito ao trecho jusante

de Sete Quedas e. depois passou a ocupar os segmentos superiores após a formação

do reservatório (TÔHA ef a/., 1991). Após dois anos de funcionamento da construção,

esta espécie passou a predominar numericamente diminuindo 5 anos após a

construção da barragem. Esta espécie encontrou neste ambiente, nos primeiros anos

após o represamento. condições favoráveis ao seu desenvolvimento, devido a

proliferação do fitopláncton e zooplâncton. Nenhuma espécie planctófaga filtradora

era conhecida para o alto rio Paraná até que ocorresse a dispersão do mapará {H.

edentatus), a partir do segmento médio do rio. Atualmente esta espécie é o único

planctófago filtrador desta região. O mapará apresentou em Itaipu baixa longevidade.



alta fecundídade e aptidão para reproduzir-se mais que uma vez ao ano. Estas

características sugerem um caráter oportunista (r-estrategista) para esta espécie, o

que explica sua ocupação rápida no novo ambiente (AGOSTINHO etal., 1992).

Mesmo assim esta espécie é abundante apenas nos limites do reservatório de Itaipu

onde é o principal item da pesca comercial (AGOSTINHO & JÚLIO JR, 1999).

RIBEIRO etal. (1995) previram que peixes migradores como mapará não seriam

diretamente interrompidos pela barragem, pois foram capazes de desovar nos anos

subseqüentes. Entretanto, LEITE & BITTENCOURT (1991) afirmam que o mapará teria

suas fontes alimentares (plâncton e perifíton) reduzidas devido às modificações na

qualidade da água, acarretando na diminuição da abundância desta espécie.

No ano de 1985, após o fechamento da barragem de Tucurui, o mapará ainda

foi um item importante nos desembarques na região jusante, porém em 1986 foi quatro

vezes menor que o ano anterior e cerca de duas vezes inferior à fase de

pré-enchimento (LEITE & BITTENCOURT, 1991). O mapará praticamente

desapareceu após o fechamento da barragem mas o rendimento pesqueiro

restaurou-se cerca de 30% em 1988 porém, ainda abaixo do nível pré-impacto

(RIBEIRO, etal., 1995).

Na hidrelétrica Samuel, o mapará esteve presente nas fases de pré e

pós-enchimento, porém na fase de pré-enchimento, esta espécie não ocorria à

montante passando a ocorrer após o fechamento da barragem tendo também um

aumento no reservatório. Era uma espécie rara na fase de pré-enchimento e passou a

ser bem presente após o represamento do rio Jamari (RO), talvez devido ao aumento

das fontes alimentares na área represada (SANTOS, 1995). RIBEIRO etal. (1995)

também acredita no aumento do mapará em virtude do incremento de suas fontes

alimentares. Segundo CARVALHO & MERONA (1986), o mapará era quase

insignificante à montante antes do fechamento da barragem de Tucurui, indicando que

esta espécie realizava todo seu ciclo de vida no rio com distribuição praticamente

limitada à faixa à jusante da barragem, sugerindo que Hypophthaimus marginatus não

seria prejudicado pelo fechamento da barragem de Tucurui.
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Atualmente, o mapará é uma das principais espécies capturadas no reservatório

de Tucuruí (Efrem Ferreira, com. pess.) assim como no reservatório de Itaipu,

(LOWE-McCONNELL, 1999; VAZZOLER et al., 1997), indicando que a espécie

conseguiu superar as limitações impostas pelo ambiente criado pela construção da

barragem.

CECILIO et al. (1991) afirma que após cinco de formação do reservatório de

Itaipu, a espécie Hypophthaimus edentatus que fora esporádica nas pescas

experimentais antes do reservatório, passou a representar 50% das capturas totais

^  neste ambiente juntamente com a espécie Auchenipterus nuchalis.

Estmtura de comprimento

Segundo CARVALHO & MERONA (1986), o comprimento padrão médio para o

mapará, antes do fechamento da barragem de Tucurui era de 19 cm com comprimento

modal de 22 cm em Mocajuba e 39 cm Icangui, de acordo com os dados de pesca

comercial. O comprimento médio para os machos desta espécie na região de

Santarém, segundo RUFFINO & ISAAC (1999), foi de 44,9 cm num total de 321

indivíduos medidos e 45,2 cm para fêmeas num total de 547 exemplares. Segundo

estes autores, o comprimento médio para o mapará foi de 45,1 cm tendo amplitude de

comprimento de 27 a 57 cm, revelando assim chegarem a comprimentos maiores que

os exemplares capturados em Tucuruí.

Fator de condição

Os parâmetros da equação que relaciona peso e comprimento para o mapará

na região de Santarém (PA) foram: a = 0,0020, b = 3,2661 com n amostrai de 1890

indivíduos e coeficiente de correlação de 0,915 tendo um aumento do peso no final da

vazante e uma diminuição de peso no período da enchente (ISAAC ef a/., 1999).

Segundo os autores anteriormente citados, o fator de condição não apresentou muitas

variações tendo ocorrido valores baixos no mês de maio, período em que ocorre a

desova da espécie nesta região.
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Conforme JUNK (1985), o conteúdo de gordura e água tem forte variação

sazonal no mapará (H. edentatus). No pico da cheia, o conteúdo de gordura é alto

enquanto que o conteúdo de água diminui. Este autor inclui a espécie no grupo de

peixes que tem sazonalidade bem pronunciada em relação ao acúmulo de gordura. As

espécies pertencentes a este grupo caracterizam-se por apresentarem migrações para

fins reprodutivos e/ou tróficos. O acúmulo de gordura começa em março-abril, após a

época de desova, atingindo um máximo no pico da enchente, quando a área inundada

e a oferta de alimentos são maiores. As menores concentrações de gordura

acontecem antes e durante à época de desova, quando a oferta de alimento é

reduzida e o gasto de energia para migração e reprodução (desenvolvimento das

gônadas) é muito grande. O autor afirma que esta acumulação periódica de gordura é

uma estratégia eficaz das espécies migradoras como o mapará para tolerarem as

modificações drásticas do meio ambiente provocadas pelas grandes flutuações do

nível das águas. Pelas informações extraídas dos dois autores anteriormente citados,

conclui-se que o fator de condição e o conteúdo de gordura são baixos na época de

desova. VAZZOLER (1996) aconselha o uso do fator de condição relativa e fator de

condição somático para verificar variações em função da dinâmica reprodutiva pois

ocorre uma transferência das reservas energéticas acumuladas nas vísceras,

musculatura e/ou fígado para suprir o desenvolvimento das gônadas funcionando

assim como um indicador do período reprodutivo. Nas espécies migradoras como o

mapará há um gasto de energia na migração que também pode ser constatado pelo

fator de condição somático.

Proporção sexual

Num total de 868 exemplares capturados na região de Santarém (ISAAC et a/.,

0  1999), 321 (36,98%) eram machos e 547 (63,02%) exemplares eram fêmeas

apresentando diferença significativa na proporção dos sexos de acordo com o teste t

(0,05) com predominância das fêmeas.
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Época de reprodução

De acordo com o relatório ELETRONORTE-INPA (1986) de Tucurui as desovas

desta espécie continuaram ocorrendo à jusante e à montante da barragem, da mesma

forma que ocorria na fase de pré-enchimento.

De acordo com os dados de captura e esforço, CARVALHO & MERONA (1986)

encontraram altas concentrações de grandes exemplares do mapará entre dezembro e

fevereiro com gônadas em maturação, indicando ser este o período de desova à

jusante (Icangui) antes do fechamento da barragem com migração reprodutiva entre

outubro a março retornando com o fim da estação chuvosa (RIBEIRO, et al., 1995). A

desova ocorria principalmente em janeiro e fevereiro em Icangui e Tucurui. Segundo

informações de RUFFINO & ISAAC (1999) adquirida através de outros autores,

indicam que o mapará desova entre os meses de março a maio, no período da cheia.

Segundo CARVALHO (1980), o mapará (Hypophthaimus edentatus) tem seu período

de desova compreendido entre os meses de fevereiro e abril, no lago Castanho

(Município do Careiro - AM) tendo forte relação com o nível das águas ocorrendo antes

que as águas atinjam seus níveis mais elevados e tendo o reinicio do processo de

maturação gonadal coincidindo com o início da elevação das águas. Segundo

RUFFINO & ISAAC (1999), indivíduos maduros foram observados nos meses de março

e abril na região de Santarém (PA). Os exemplares desovados ocorreram em quase

todo o período de coleta (março de 1992 a julho de 1993) porém com baixas

freqüências. Estes autores sugerem que o mapará possui uma longa fase de

maturação gonadal. Estas diferenças no período de reprodução do mapará se dão

provavelmente pelas flutuações do nível das águas em diferentes locais onde foram

obtidas as informações, já que CARVALHO (1980) afirma que a reprodução do mapará

tem forte ligação com o nível das águas.

Atualmente esta espécie apresenta em Itaipu período reprodutivo bem definido,

apresentou dois picos de desova num período de reprodução superior a seis meses

nos primeiros anos após a formação do reservatório. É a única espécie de importância

comercial a desenvolver todo o seu ciclo no ambiente represado (AGOSTINHO &

JÚLIO JR, 1999).
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Segundo RUFFINO & ISAAC (1995) a espécie Hypophthaimus marginatus

desova no baixo Amazonas nos meses de março a maio, no período de cheia.

Os estudos realizados não são unânimes sobre a estratégia reprodutiva desta

espécie. JUNK (1985) afirma que o mapará tem desova total porém, estudos

^  histológicos feitos no reservatório de Itaipu com H. edentatus sugerem uma desova

^  parcelada o que não concorda com a estratégia reprodutiva de peixes migradores

(FUEM/NUPELIA/ITAIPU BINACIONAL, 1987 apud ISAAC ef a/., 1999). A desova

parcelada da espécie representa uma estratégia para reduzir a competição por áreas

de postura do estoque desovante e por alimento entre as formas jovens aumentando a

probabilidade de sobrevivência a condições adversas transitórias. O tipo de desova

deve explicar em alguma extensão o fato do mapará ter sido bem sucedido na

colonização do reservatório de itaipu, tornando-se espécie dominante (CECILIO &

AGOSTINHO, 1991). ISAAC et al., (1999) crêem, no entanto que, pelo fato de ter sido

41» encontrado exemplares desovados em praticamente todas as amostras, não significa

^  que o mapará tenha desova parcelada mas poderá ter ocorrido um erro na
'40

classificação dos estádios. Outro fator considerado por estes autores e que as

^  capturas comerciais utilizadas pelos mesmos foram feitas nos lagos, durante o inverno

 0" e CARVALHO (1980) e CARVALHO & MERONA (1986) afirmam que o mapará realiza

^  migrações reprodutivas rio acima durante o verão sendo difícil detectar o tipo de

desova através da pesca comercial, pois nesta época não ocorrem as capturas. Os

^  autores sugerem uma forma diferente de coleta de informações para estudar o mapará
m  para que haja confirmação das características do ciclo de vida e estratégia

#  reprodutiva.

A espécie Hypophthaimus edentatus tornou-se uma das três espécies mais

abundantes após o fechamento da barragem em Itaipu. AGOSTINHO etal. (1994)

apud CECILIO et aí., (1997) apontam que uma das razões deste sucesso seria a

reprodução bem sucedida imediatamente após o represamento com maturação

precoce no primeiro ano e ainda o caráter oportunista que esta espécie apresentou ao

adaptar-se às alterações ambientais supostamente benéficas, reproduzindo-se quase

em todo o segundo ano a apresentando dois picos de desova quando o normal para
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seu ciclo reprodutivo é uma sazonaiidade pronunciada. Da mesma forma, tais

^  características provavelmente garantiram à espécie, sucesso em Tucuruí.
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APENCICE II. MANEJO DE RESERVATÓRIOS

Os represamentos constituem-se a maior fonte pontual de interferência humana

nos regimes hídricos naturais. O número crescente deles e os impactos que exercem

nas características hidrológicas e, por conseqüência, nos atributos físicos, químicos e

biológicos dos sistemas naturais têm despertado o interesse pelo seu manejo, tanto

para fins preservacionistas como de explotação (AGOSTINHO, 1992). Quando se fala

de reservatórios, é necessário considerar os recursos naturais disponíveis neste

ambiente criado pelo homem e as possíveis ações de manejo que viabilizarão a

manuntenção destes recursos. As características de cada reservatório o tornam uma

entidade particular para cujo manejo são requeridas informações localizadas

(WEITHMAN & HAAS, 1982 apucf AGOSTINHO & GOMES, 1997).

A história sobre manejo de recursos naturais está repleta de falhas e da falta de

conhecimento de experiências passadas sendos estes os principais problemas que

afetam a sua eficiência (LUDWIG et ai, 1993 apud AGOSTINHO & GOMES, 1997). A

dissociação entre desenvolvimento e pesquisa ambiental fica patente quando se

observa a falta de continuidade ocorrida em vários projetos, motivada pela interrupção

nos financiamentos de estudos ambientais que deveriam ser obrigatórios (SANTOS et

ai, 1991). As atividades de manejo dos recursos aquáticos nos reservatórios

brasileiros são ocasionais e, no geral, carentes de fundamentação tecno-científica.

São exercidas basicamente através do controle da pesca e do repovoamento, ambos

com eficácia reduzida (AGOSTINHO, 1992).

Os constantes insucessos nos programas de esticagem têm levado algumas

hidrelétricas a redirecionar suas atividades, aproveitando a infra-estrutura montada.

Assim, algumas delas têm se dedicado ao fomento à piscicultura e/ou investigações

limnológicas e ictiológicas de seus reservatórios. No primeiro caso, a atividade tenta

compensar os impactos econômicos negativos que a formação do reservatório

provocou ao nível regional, não tendo qualquer significado positivo do ponto de vista

preservacionista. No segundo, entretanto, os resultados podem orientar a

administração pesqueira sobre quais, como, quando e onde as medidas de manejo
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devem ser aplicadas, sendo portanto, uma tendência promissora sob a perspectiva do

manejo conservacionista e da atividade pesqueira (AGOSTINHO, 1992).

O enfoque atual dos manejadores de reservatórios tem sido o levantamento,

estudo, repovoamento e acompanhamento dos desembarques pesqueiros, entretanto

estas atividades não estão vinculadas a um planejamento global. O manejo de

recursos pesqueiros pressupõe um amplo conhecimento de todos os componentes do

sistema, que neste caso compreende o peixe, outros organismos, o ambiente e as

pessoas envolvidas na pesca. A forte interação entre estes componentes e suas

oscilações no tempo conferem complexidade ao sistema e aumentam os riscos de

frustração nas ações isoladas (AGOSTINHO, 1992). Além disso os termos

levantamento, estudos e monitoramento tem sido entendidos de forma equivocada

gerando confusão no planejamento das ações ambientais, pois estes três termos são

de caráter seqüencial (AGOSTINHO & GOMES, 1997).

Os levantamentos antecedem a elaboração dos planos de manejo e estão

relacionados ao diagnóstico do ambiente e dos recursos no período de tempo

pré-determinado. Os estudos podem ser feitos antes ou durante a elaboração dos

planos de manejo e consiste em experimentos que auxiliem na constatação de

hipóteses. O monitoramento serve para analisar a variação dos fatores bióticos e

abióticos baseado em um modelo ou padrão conhecido ou esperado tendo assim um

objetivo do monitoramento, como este objetivo pode ser alcançado, como serão

avaliadas as informações obtidas e em quanto tempo os objetivos são esperados.

Enfim, o manejo visa a implementação de medidas para otimizar o sistema, no caso, o

reservatório, conforme um dado objetivo (AGOSTINHO & GOMES, 1997).

Devido os impactos de uma hidrelétrica sobre o ambiente, o manejo de

reservatórios não deve priorizar somente a produção pesqueira mas com a

recomposição e manutenção da diversidade. Os conhecimentos necessários para um

manejo eficiente devem se estender além dos limites do ambiente represado pois

muitas vezes, as ações de manejo tem maior eficácia quando implementadas em áreas

que ultrapassam o reservatório (AGOSTINHO & GOMES, 1997).
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concebidos dentro de uma ótica interdisciplinar, podem reduzir as incertezas e

imperícias (MARIN, 1996).

Também é necessário que os projetos desenvolvimentistas ou de exploração

ambiental destinem uma porcentagem fixa de seus investimentos em pesquisa

ambiental, a serem geridos pela instituição de pesquisa, para que estas tenham

independência de ação e não sofram pressão ou solução de continuidade com o

cancelamento, suspensão ou término do projeto, como ocorreu em Tucuruí (SANTOS

et ai, 1991). Durante o período de construção da hidrelétrica de Tucurui, a Eletronorte

afirmou que estudos para avaliar impactos ambientais por hidrelétricas é um privilégio

para países ricos (PINTO, 1984 apud MARIN, 1996) o que torna claro o motivo da

descontinuidade destes estudos. De acordo com a revisão bibliográfica sobre Tucuruí

feita por MIRANDA et ai, (1996), aproximadamente 50% dos trabalhos que abordaram

o assunto Tucurui foram sobre a temática meio ambiente e conseqüências ecológicas,

apesar do desinteresse por parte do orgão financiador.

LEITE & BITTENCOURT (1991) sugerem que o monitoramento da ictiofauna de

Tucuruí deveria continuar por aproximadamente 25 anos, para se obter um bom

modelo a ser utilizado em estudos de viabilidade de futuras hidrelétricas na região.

Estudos aprofundados sobre a biologia das espécies comercialmente mais importantes

são necessários, para que se possa identificar qual a melhor forma de manejar os

estoques.

A maior parte dos benefícios gerados por Tucuruí estão indo para o setor de

alumínio. A análise de Tucuruí revela uma superestimação dos benefícios e

subestimação dos impactos. Tucuruí oferece muitas lições ainda não aprendidas para

o desenvolvimento hidrelétrico da Amazônia (FEARNSIDE, 1999).
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