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SINOPSE:

Um estudo sobre a comparação da estrutura das comunidades de peixes foi

realizado em quatro lagos manejados da Ilha do Risco, no rio Amazonas. Os

lagos Comandá e Praia são manejados para subsistência, e os lagos Acari e
Tracajá são preservados. Foram capturados 3443 exemplares sendo que a
composição específica, a riqueza e a abundância relativa variaram entre os

períodos de cheia e seca. A biomassa apresentou os menores valores durante

a cheia. Análises exploratórias indicaram que a abundância e biomassa das

comunidades de peixes foram influenciadas pelo manejo e pelo ciclo

hidrológico.

Palavras-chaves:Amazônia, Estrutura de comunidades de peixes. Ribeirinhos,

Lagos de várzea. Manejo de lagos.
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RESUMO

Nas áreas alagáveis da Amazônia, a ictiofauna tem sua composição e abundância

relacionadas com as flutuações do nível de água, as características físico-químicas, a

cobertura de macrófitas aquáticas e a morfometria dos lagos. O peixe é a principal

fonte de proteína animal na alimentação das populações das cidades e comunidades

ribeirinhas da Amazônia. Entretanto, com as inovações tecnológicas da pesca e o

aumento da demanda do pescado, proliferaram-se na região conflitos de pesca entre

pescadores comerciais e ribeirinhos. Através dos acordos de pesca, o manejo de

lagos tornou-se uma alternativa das comunidades ribeirinhas, para minimizar e/ou

evitar as pressões pesqueiras sobre os estoques locais. Devido a ausência de

avaliações qualitativas e quantitativas sobre as comunidades de peixes em áreas

manejadas, foi realizado um trabalho para comparar a estrutura das comunidades de

peixes em lagos manejados da Amazônia Central. O estudo foi desenvolvido na Ilha

do Risco, rio Amazonas, durante o período de cheia e seca. Foram analisadas a

composição específica, riqueza e biomassa dos peixes, e investigados se os padrões

das comunidades eram regulados pelas variáveis ambientais ou pelas estratégias de

uso do recurso. Foram capturados 3443 peixes, distribuídos em 8 ordens, 26 famílias,

67 gêneros, e 106 espécies. Os Characiformes foram dominantes em ambos os
períodos, seguidos dos Siluriformes, Perciformes, Clupeiformes, Osteoglossiformes,
Lepidosireniformes, Synbranchiformes e Gymnotiformes. A composição da ictiofauna

variou entre os períodos, sendo os maiores valores de riqueza e biomassa

encontrados no período da seca, com exceção do lago Acari, onde ocorreu o inverso.

Hemiodidade, Curimatidae e Characidae foram as famílias com maior número de

exemplares em ambos os períodos. As espécies dominantes variaram entre os lagos

e entre os períodos, no lago Comandá Triportheus elongatus e Hemiodus 'tabo

vermelho"; no Praia Triportheus albus e Hemiodus immaculatus', no Tracajá

Potamorhina latior e Moenkhausia iepidura no Acari Brycon cephaius e Dianema

longibarbis, na cheia e seca, respectivamente. As análises exploratórias MDS e CA

indicaram que manejo teve efeitos sobre a abundância e biomassa das comunidades

de peixes. A drástica redução da área alagada que o Acari mostrou no período da

seca resultou em baixos índices de riqueza e biomassa, distorcendo as análises,

portanto considerado um out-lier.
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ABSTRACT

The fish fauna abundance and composition are related to the water levei in the

Amazonian flood plain. Even though, physical, chemical and morph metrical

characteristics of the lake and its water macrophytes cover are aiso important factors

witch determines the community structure. Fish are the main animal protein source of

Amazonian riparian population. However, with the technological innovations of fishing

facilities and the rising demand for fishes made the conflicts between marginal and

commercial fisher proliferate. The lake management through the fishing agreements

became an alternativa to minimize or avoid fishing pressure under local fish stocks.

This work aimed to compare the fish community structure between managed lakes in

Central Amazon flood plain since the absence of qualitativo and quantitativo

evaluation in this area. It was conduced in Risco Island in Amazonas River during the

high water and low water period. It was investigated if the pattern of the community

was ruied by environmental factors or by the resource management strategies through

analysis of the composition of species, richness and biomass of fishes. 3443 fishes

were captured, distributed in 8 orders, 26 families, 67 genera and 106 species. The

Characiformes were the group with most individuais in both periods, foilowed by the

Siluriformes, Perciformes, Glupeiformes, Osteolossiformes, Lepidosireniformes,

Synbanchiformes and Gymnotiformes. The Fish fauna modifies in different periods.

The highest richness and biomass values were found in the low water period, except

in Acari Lake, witch has lowest values in these periods. The most abundant families

were Hemiodidae, Curimatidae, Characidae in both periods. In Comandá Lake

Triportheus elongatus and Hemiodus "red tail" were respectively dominant in the high

water and low water period. In Praia Lake the most numerous species were

Triportheus albus in high water period by Hemiodus immacuiatus in low water period.

In Tracajá Lake Potamorhina latior and Moenkhausia lepidura were the main species

in high water and low water period, respectively. Brycon cephaius and Dianema
longibarbis were the most numerous species in Acari Lake. The exploratory analysis

MDS and CA indicated that lake management affects abundance and biomass in fish

communities. The drastic reduction on flooded area of Acari Lake in the low water

period reflected in the lowest leveis of richness and biomass making this one the "out-

lier" disturbing the analysis.
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1. INTRODUÇÃO

O peixe é a principal fonte de proteína animal na alimentação das populações

das cidades e comunidades ribeirinhas na Amazônia com consumo do pescado

variando entre 19 a 805 g/percap/Ya/dia (Honda et aL, 1975, Shrimpton & Giugliano

1979; Smith, 1979; Amoroso, 1981; Ruffino & Isaac, 1994; Cordeira et al., 1997). Por

causa dessa importância, a pesca artesanal e comercial que vem sendo amplamente

praticada na região é responsável pelo abastecimento de pescado nos centros

urbanos locais, mercados de outros estados e/ou países (Bayley & Petrere, 1989;

Barthem & Goulding, 1997; Barthem, 1999; Soares & Junk, 2000; Almeida, 2001,

2003).

Em razão do aumento da demanda de peixes concomitante as inovações

tecnológicas da pesca e de conservação/processamento do pescado, ocorreu um

incremento da produtividade pesqueira (volume desembarcado) para atender tanto o

consumo regional quanto à exportação. Os lagos que antes eram utilizados, quase

que exclusivamente, pelas comunidades ribeirinhas, passaram a ser explorados por

pescadores profissionais de outras localidades, iniciando assim um processo de

competição que resultou na redução da produtividade da pesca. Preocupadas com a

situação as comunidades ribeirinhas, desde 1980 têm procurado impedir a pesca

comercial nos lagos, preservando os estoques pesqueiros locais. A proibição gerou

conflitos entre as categorias de usuários (pescadores comerciais, artesanais e

ribeirinhos), se proliferando em toda a bacia (Hartman, 1990; MacGrath etal., 1994).

Para organizar a pesca nos lagos, haja vista a ausência de controle pelo

Estado (MacGrath et al., 1996, Castro & McGrath, 2001), as comunidades criaram os

acordos de pesca (MacGrath et aí., 1994; Câmara, 1996; McDaniel, 1997; Pereira,

1999; 2002; Begossi, 2001). Nestes acordos, os comunitários se comprometem a



proteger áreas exclusivas de pesca, definindo u m conjunto de regras e acesso a o

recurso pesqueiro (Pereira & Cardoso, 1999; Castro & McGrath, 2001).

Tais evidências intensificaram a expansão de informações mais precisas sobre

o manejo da pesca que é definido como a união de informações econômicas,

políticas, ecológicas e socioculturais utilizadas para alcançar as metas das ações

estabelecidas para o recurso pesqueiro (Krueger & Deker,1993).

Os recursos pesqueiros na região amazônica tem sido estudado de forma

geograficamente isolada. Os primeiros estudos sobre manejo pesqueiro na região,

remontam à década de 90 no Baixo Amazonas, especificamente no Projeto

IARA/IBAMA, onde muitos trabalhos foram desenvolvidos em comunidades

ribeirinhas, comoTiningú (Câmara, 1996; Etchart, 1997), Monte Alegre (Hartmann,

1990), Ituqui (McGrath et a/., 1994, 1997) e São Miguel (McGrath, et a/., 1994). Nas

comunidades Monte Alegre e Tiningú, Santarém/PA, foram gerados estudos sobre

ecologia e biologia pesqueira (Ruffino & Isaac, 1 995; Isaac & Ruffino, 1 996,1 999;

Isaac et a/., 2000), sócio-economia (Hartmann, 1990; Furtado, 1993a,b; Cerdeira et

ai, 1997; Etchart, 1997; Rufinno et al., 1999; Oliveira et al., 1999) e tecnologia de

pesca (Isaac & Ruffino, 1999).

Ainda no Baixo Amazonas na ilha de São Miguel e Aracampica, McGrath et al.

(1994) relatam que a maior produtividade pesqueira, correspondeu ao sistema

manejado pelas comunidades, especialmente para peixes sedentários como o

pirarucu (Arapaima gigas) e o tucunaré (Cichia ocelaris). Pesquisadores do Projeto

Várzea em uma avaliação preliminar sobre a eficácia do manejo dos lagos no Baixo

Amazonas, observaram que em sistemas manejados a pesca é duas vezes mais

produtiva que em lagos não manejados. Além disso, pescarias sazonais mostraram

diferenças tanto em composição como em quantidade de pescado (IPAM, 2002).

No Alto Amazonas, os gestores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Mamirauá (RDSM), Tefé/AM, desde 1990 vêm desenvolvendo estudos na área de

6



manejo. Foi observado que o fechamento da reserva a pescadores de fora, propiciou

aumento na abundância das populações de pirarucu (Arapaima gigas), além de atuar

positivamente na manutenção do estoque reprodutor. Estudos de marcação e

recaptura com tambaqui (Colossoma macropomum), indicaram um aumento na

população e biomassa, após dois anos de manejo pelos ribeirinhos (Costa et ai.,

1999). Ainda em Tefé, Pereira (2002) descreveu as táticas de manejo e acordos de

pesca estabelecidos no grupo ambiental ribeirinho GPD (Grupo de Preservação e

Desenvolvimento) para os lagos da região.

Na Amazônia Central aspectos da ecologia e biologia pesqueira têm sido

abordados em vários estudos como Petrere (1985, 1992), Merona & Bittencourt

(1988), Bayley & Petrere (1989), Batista, (1998), Fabré et aí. (1998), Freitas (1999),

Freitas & Rivas (2002). Porém, ainda são incipientes os trabalhos sobre o manejo

participativo nos recursos pesqueiros, embora Pereira (1999) tenha indicado o

zoneamento de habitats como a principal estratégia de manejo nas experiências de

co-gestão das comunidades ribeirinhas nos municípios de Itacoatiara, Parintins e

Silves.

Muitos estudos disponibilizam dados sobre a estrutura das comunidades de

peixes em ambientes de áreas alagáveis. A relação entre regime de alagação e

abundância de peixes foi detectada por Lowe-McConnell (1964) no rio Rupunini,

Agostinho (2000) no alto rio Paraná, Merona & Bittencourt (1993) e Saint-Paul et ai.,

(2001) em lagos de várzea da Amazônia Central. Junk et ai, (1983) e Saint-Paul &

Soares (1987) relatam a variação na distribuição de espécies em lagos da Amazônia

Central em relação ás concentrações de oxigênio. Rodrigues & Lewis (1997) em áreas

alagadas do rio Orinoco e Tejerina-Garro et aí. (1998) no rio Tocantins encontraram

que as comunidades de peixes são estruturadas pela piscivoria, sob a influencia da

transparência da água que é controlada pela morfometria do lago. Também a

associação entre cobertura de macrófitas aquáticas, morfometria dos lagos e

7



abundância de espécies piscívoras (Súarez et al., 2001) são fatores que determinam

a estrutura das comunidades de peixes no Pantanal.

Um aspecto ainda pouco abordado na ecologia de comunidades de peixes, é a

avaliação dos efeitos de ações antrópicas como fatores determinantes da

estruturação de comunidades naturais.

Na Ilha do Risco, Itacoatiara/AM, os ribeirinhos vêm realizando um regime de

manejo com acordos d e p esca, onde incluem regras d e a cesso e uso do recurso.

Considerando que a estrutura das comunidades de peixes vêm sendo utilizada como

indicador das condições ambientais em lagos, esse trabalho propõe caracterizar a

composição e estrutura de comunidades de peixes, testando a hipótese de que o

manejo comunitário pode evitar ou minimizar os efeitos da pesca sobre a ictiofauna

em lagos de várzea da Amazônia Central. Os resultados desta pesquisa incluem uma

análise quantitativa da eficiência do manejo que vem sendo praticado pelas

comunidades ribeirinhas e, portanto do seu impacto na ictiofauna.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Area de Estudo

A ilha do Risco (58°20'W15" e 3°5'S10") está localizada no município de

Itacoatiara, distante cerca de 270 km de Manaus, com uma área de aproximadamente

160 Km^ (Pereira. 1999). É formada por um complexo de 28 lagos de várzea e

habitada por 7 comunidades ribeirinhas.

.  i^-fSoUmoos

t  Logo do CúRqçflrí

arara de Serg

Ilha do RiS'

Rio Amazonas

Furo do Cavado rVlJi j ̂'

Lago A:ari Lago Praia Lago Comandá Lago
__ Tracaiá

Figura 1. Mapa da Ilha do Risco. Fonte: Pereira (1999) com adaptações.

Dentre os lagos da ilha, quatros são manejados pelas comunidades de Santa

Maria e Machado de Assis. Os lagos da Praia (03°11'29"S e 58°17'06"W) e Comandá



(03°10'84"S e 58°15'02" W ) são destinados á manutenção ou de subsistência e Acari

(03°ir03"S e 58°17'64"W ) e Tracajá (03°09'51"S 58®14'59"W ) são preservados ou

de procriação (Figura 1).

30

27

24

Cheia

Enchente

Vazante

_  21

18

15

J F MAM J J ASON D

Meses

Figura 2. Variação mensal do nível do rio Negro. Fonte: Porto de Manaus, 2001.

Os lagos estão submetidos à flutuação média anual do nível do rio em torno de

10 m. A enchente no rio começa em novembro e atinge a cota máxima em julho

secando em outubro (Figura 2). A água começa a entrar nos lagos no final de janeiro.

Durante o período de seca, os lagos permanecem isolados do rio Amazonas.

2.2. Caracterização dos lagos

Os lagos de preservação Acari e Tracajá estão localizados em relação aos de

manutenção, atrás dos lagos Comandá e Praia, na parte mais interna da ilha. Estando

o Tracajá na porção mais central (Figura 3). O Acari é um lago redondo e profundo, não

possui moradores ao seu redor, sendo seu acesso somente através de trilhas na

floresta. O Tracajá é relativamente maior em comprimento, também não possui

moradores em suas proximidades sendo o lago de maior dificuldade de acesso. O lago

Praia localiza-se próximo ao Paraná da Ilha do Risco (figura 03), já o Comandá

permanece diretamente conectado com o canal principal durante a enchente.
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As comunidades Machado de Assis e Santa Maria locaíizam-se nas

proximidades dos lagos Comanda e Praia (Figura 03). No período de seca, os lagos

permanecem desconectados entre si e com o canal principal. Os lagos são colonizados

por várias espécies de macrófitas aquáticas e capins flutuantes que, no período de

cheia, compõem os bancos de macrófitas aquáticas e ocupam grandes áreas. Na seca,

estes bancos ficam reduzidos, principalmente no Comandá e Praia (Tabela 1).

Figura 3. Croqui da Ilha do Risco com a localização dos lagos, das comunidades
ribeirinhas, da sede social (1), da escola (2) e do campo de futebol (3).



Tabela 1. Espécies de macrófitas aquáticas identificadas nos lagos Comandá, Praia,
Acari e Tracajá durante o período da cheia. (1) baixa abundância relativa, (2) alta
abundância relativa.

Espécies Lagos Subsistência Lagos Preservados
Comandá Praia Acari Tracajá

Azolla sp - 2 2 -

Ceratophylium sp - 1 - -

Ceratopteris pteridoides - - - 1

Echlnochloa polystachya - - - 1

Eichhornla crasslpes - - - 1

Hymenache amplexicaule - - - -

Lemna minor 2 - 1 1

Limnobium sp 1 - 1 -

Ludwigla natans - 1 1 -

Neptunia sp 1 1 2 -

Paspaium repens 2 2 1 2

Phyllanthus fluitans 1 1 1 -

Pistia stratiotes 2 1 1 2

Pontederia sp - 2 _ 1

Ricciocarpus natans - 2 2 -

Salvinia auricuiata 2 - 2 2

Marsiiea sp 1 1 _ 1

Cyperos sp - 1 - _

Utricuiaria sp - 1 _ _

Spirodeia sp 1 - 2 1

Hydrocolyte sp -
- 2 -

FONTE: Banco de dados do projeto BAMCOPE

De acordo com os dados do ano de 2002, do projeto BAMCOPE, que também

desenvolve estudos na Ilha do Risco, Paspdium repens e Pistia stratiotes apresentam

elevada abundância em todos os lagos. No Comandá ocorre predomínio de Lemna

minor, P. repens, P. stratiotes e Salvinia aurículata] no Praia Azolla sp., P. repens,

Pontederia sp. e Ricciocarpus natans] no Acari, Azolla sp., Neptunia sp., R. natans, S.

auriculata, Spirolella sp. e Hydrocolyte sp., e, no Tracajá P. repens, P. stratiotes e S.

auriculata. Nas margens dos lagos ocorrem muitas espécies arbóreas da floresta de

várzea, mas, o Acari e o Tracajá possuem floresta em todas as suas margens.

Como esperado, as variações do ciclo hidrológico determinam amplas

modificações nas variáveis físico-químicas dos lagos de várzea. Dados do projeto

BAMCOPE, indicam que nos lagos Praia, Comandá e Tracajá a seca corresponde ao

período de eleva temperatura, concentração de oxigênio, condutividade elétrica e pH

(Tabela 2).
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Por outro lado, o lago Acari apresenta características físico-químicas bastante

diferenciadas dos outros lagos. Possui maior profundidade e condutividade elétrica tanto

na seca como na cheia, e menor temperatura durante a seca. Ao contrário de muitos

lagos de várzea amazônicos, o Acari, na seca, apresenta condições hipóxicas atingindo

a anoxia no fundo do lago. Os lagos preservados Acari e Tracajá, possuem maior

transparência que os lagos subsistência Comandá e Praia, em ambos os períodos

(Tabela 2).
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Tabela 2. Parâmetros físicos e químicos dos lagos Comandá, Praia, Acari e Tracajá
durante o período da cheia e seca. Profundidade (Prof.); temperatura (Temp.);
oxigênio dissolvido % (OD); condutividade elétrica (Cond.) e potencial hidrogeniônico
(pH).

Prof.(m) Temp (»C) ÕD (mg/l) pS/cm pH Transparência (m)
Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca

LAGO PRAIA

0 0 30.0 33.1 3.14 5,10 44,6 60,8 6,23 6,52 0,7 0.85
0.5 0.5 28.9 33,1 2,18 5,00 44,7 60,8 6,16 6,54
1.0 1.0 28.7 32.6 2.07 3,18 44,6 6.0 6,20 6,36
1.5 1.5 28.6 32,3 2,10 2,58 44,7 60.6 6,16 6,25
2.0 2.0 28.4 31.8 2.23 2,68 44,8 60,9 6,15 6,20
2.5 2.2 28,3 31.5 2.17 2,48 44,8 74,9 6,14 6,27
3.0 28,1 1.91 44,7 6,14
3.5 28.0 2.08 44,7 6,13
4.0 28.0 1.88 44,8 6,02
4.5 28.0 1.86 44,9 6,07
5.0 27,9 1.35 44,8 5,92
6.0 27,9 0.67 45,5 5,93
7.3 27.9 0.23 56,8 5,98

LAGO COMANDÁ
0 0 31,6 32,1 3.33 6,29 44,2 58,2 6,29 6,65 0.8 0.7
0.5 0.5 31.2 31.9 2,72 6,09 44,1 - 6,23 6,66
1.0 1.0 28.8 31,6 1.94 3,66 44,2 - 6,16 6,35
1.5 1.5 28.4 31.5 1.94 3,28 44,2 - 6,09 6.29
2.0 2.0 28,3 31.4 1.80 3,94 44,3 - 6,15 6.32
2.5 2.5 28,2 31.4 1.76 3,15 44,3 58,6 6,14 6.35
3.0 28.2 1.76 44,3 6,18
3.5 28.2 1.71 44,3 6,14
4.0 28.1 1.65 44,3 6,11
4.5 28.1 1,58 44,4 6,12
5.0 28.1 1.51 44,4 6,10
6.0 28,1 1,49 44,4 6,12

LAGO ACARI

0 0 28.9 30.8 1.58 0,72 44,3 86,4 6,18 5.76 0.9 0.9
0.5 0.5 28.8 29.2 1.56 0,62 44,3 - 6,11 5.9
1.0 1.0 28.5 28.6 1.59 0,42 44,3 - 6,12 5.72
1.5 1.5 28.4 28.0 1.57 0,49 44,3 - 6,16 5.68
2.0 2.0 28,4 27,3 1,49 0,07 44,3 - 6,16 5,80
2.5 2.5 28,3 27.0 1.45 0,06 44.3 - 6,14 5.76
3.0 3.0 28.2 26.9 1,33 0,08 44.7 . 6,08 5.79
3.5 3.5 28,0 26.8 0.59 0,05 45,9 - 6,05 5.78
4.0 3.6 27.8 26,8 0.37 0,05 46,1 84,7 6,07 5.78
4.5 27.7 0.85 46,8 6,08
5.0 27,6 0,12 69,6 5,92
6.0 26.9 0,08 104,4 5,79
7.0 26.5 0.07 101,2 5,78
8.0 26.1 0.06 108,2 5,85
8.8 26.0 0.05 108,0 5,75

LAGO TRACAJA
0 0 28,2 31.8 0.60 7,04 44,2 48,9 5,9 6.87 1.0 1.3
0.5 0.5 28.2 31.7 0.58 7,18 44,2 - 5,9 6.99
1.0 1.0 28.2 30.7 0.48 6.77 44,3 . 6,0 6.85
1.5 1.5 28.2 30.3 0.31 5.41 44,4 _ 5.9 6.41
2.0 2.0 28.1 30,2 0.10 4,78 45,2 - 5.9 6.38
2.5 2.9 28.0 30.1 0,08 4,27 45,4 49.1 6.0 6,34
3.0 28.0 0.08 45,4 5.9
3.5 28.0 0.08 45,6 5.9
4.0 28.0 0.07 46,3 5.9
4.5 27.9 0.07 46,6 5.9
5.0 27.9 0.06 47,2 5.9
6.0 27.9 0.06 47,5 5,8
7.0 27.8 0,05 49,6 5,9

FONTE: Banco de dados do projeto BAMCOPE
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2.3. Coleta dos peixes

As coletas foram realizadas durante o ano de 2002 durante duas épocas do

ciclo hidrológico: na cheia (julho) e seca (outubro). Foram utilizadas baterias de

malhadeiras com tamanhos de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 mm entre nós opostos,

que ficaram expostas durante 24 horas com despesca de seis em seis horas. As

malhadeiras foram dispostas nos habitats: água aberta, área marginal e floresta

alagada de forma a capturar o maior número possível de indivíduos. Após as

capturas, para cada exemplar foram registrados dados de comprimento padrão (Cp),

em centímetros (cm), e peso total, em gramas (g). Em seguida, os exemplares foram

etiquetados, fixados em formol a 10%. No laboratório do IMPA, foram lavados em

água corrente e conservados em álcool a 70%. A identificação dos exemplares foi

realizada com auxílio de chaves sistemáticas (Gery, 1977; Santos, 1984; Ferreira et

ai, 1998) e com a ajuda de especialistas do INPA.

2.4. Análises dos dados

2.4.1. Composição, riqueza, diversidade e biomassa de peixes

A estrutura de associações de peixes pode ser descrita por várias

propriedades, e nesse estudo foram consideradas a abundância relativa, riqueza,

diversidade, equitabilidade, número de indivíduos (N) e peso (g).

Após a identificação, os peixes foram agrupados em tabelas de acordo com

sua classificação taxonômica ao nível de Ordem, Família, Gênero e Espécie. A

riqueza (S) foi medida pelo número de espécies presentes, e a biomassa (g) de

acordo com o peso de cada espécie presente na amostra. Segundo Begon et ai

(1990), a biomassa corresponde ao peso do material vivo, sendo uma medida

comumente usada para estimar unidades por área de terra ou por volume de água.

No presente estudo a biomassa correspondeu ao peso em gramas de cada indivíduo

capturado.
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Para determinar a diversidade foram utilizados os índices de Shannon -

Wiener (Krebs, 1989) e o inverso do índice de dominância de Berger-Parker (Berger

& Parker, 1970). A diversidade específica de Shannon - Wiener pondera espécies

raras e a de Berguer-Parker a dominância. A equitabilidade (índice da igualdade) é

um dos componentes do índice de Shannon e representa a uniformidade do número

de exemplares entre as espécies. A equitabilidade é máxima quando o número de

indivíduos é o mesmo para todas as espécies e pode variar de O (zero) ao valor

máximo de 1 (um).

> (ndice de Shannon (Krebs, 1989): if'= In

onde: pi =

sendo: rii o número de exemplares da i-ésima espécie

N o número de exemplares da amostra

> índice de dominância de Berger-Parker (1970): d =

Onde: nmax é o número de exemplares da espécie mais abundante

Néo número de exemplares da amostra

Como o índice de Berger-Parker é um índice de dominância, será usado seu

inverso , para indicar a diversidade.

> índice de Equitabilidade (Magurran, 1988): E = H'/]nS

Onde: H'éo índice de Shannon

S é o número de espécies presentes na amostra

Para avaliar se os padrões estruturais observados nas comunidades de peixes

nos lagos estavam sendo determinados predominantemente por fatores ambientais

ou pelo tipo de manejo (subsistência ou preservação), foi efetuada uma Análise de
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Correspondência (CA) considerando os lagos como objeto e características

ambientais e pesqueiras como descritores (Braak, 1995). A Análise de

Correspondência é uma técnica multivariada que apresenta a vantagem de fazer a

análise conjunta em modo Q e em modo R; além de não requerer multinormalidades

das variáveis envolvidas (Maniy, 1994). Segundo Ludwig & Reynolds (1988), é uma

técnica eficiente para a identificação de padrões e para a redução dos fatores

envolvidos na explicação de um determinado fenômeno ecológico.

Ainda como análise exploratória para identificação de padrões foi realizada a

análise multivariada Muldimensional Scaling - MDS entre unidades amostrais

formadas pela biomassa e pela época do ciclo hidrológico. Foi usado como medida

de similaridade o coeficiente de Morisita-Horn (1959) estimado a partir da abundância

de cada espécie nas unidadesamostrais. A MDS é uma análise que determina o grau

de associações entre um par de objetos e seus descritores através do uso de

matrizes.

Foi aplicado um modelo de ANOVA two-way com medidas repetidas de tempo

(Girden, 1992; Crowder & Hand, 1996), em que os fatores foram: presença e

ausência de manejo e época do ciclo hidrológico. Foram realizadas quatro análises

sendo que, nas duas primeiras foram usadas as medidas de diversidade como

variável resposta: (Shannon-Wiener e Berger-Parker). Nas outras restantes foram

usadas como variável resposta à abundância total, em número de indivíduos (A/) e em

biomassa (g).
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2.5. Caracterização das táticas de manejo

Para a coleta de informações sobre as regras do acordo de pesca para os lagos

foram realizadas entrevistas direcionadas, através de questionários, nas comunidades

ribeirinhas de Santa Maria e Machado de Assis. As visitas foram realizadas

concomitantes às coletas de peixes, entre os intervalos da despesca. Para conhecer a

história da iniciativa de co-gestão foram obtidos dados recordatórios (recalled data)

mediante entrevistas com lideranças comunitárias e moradores mais antigos (anexo 2).

Alguns aspectos gerais sobre a socioeconomia das famílias também foram foco das

entrevistas.
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3. RESULTADOS

3.1. Abundância relativa, riqueza, diversidade e biomassa de peixes

Foram capturados 3443 exemplares de peixes, distribuídos em 106 espécies das

quais os Characiformes correspondem a 83,03% (9 famílias, 33 gêneros e 64

espécies), seguido dos Siluriformes 6,24% (7 famílias, 17 gêneros e 20 espécies) e

Perciformes 3,25% (2 famílias, 8 gêneros e 10 espécies). Além destas, foram

capturadas espécies pertencentes as ordens Clupeiformes, Osteoglossiformes,

Lepidosireniformes, Synbranchiformes e Gymnotiformes compreendendo 4,32% do

total (8 famílias, 9 gêneros e 10 espécies).
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Figura 4. A bundância relativa (%) d as o rdens d e peixes c apturadas n os I agos n os
períodos de cheia e seca.
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No lago Comandá, manejado para subsistência pelas comunidades da ilha do

Risco, foram capturados 1023 exemplares, sendo 122 na cheia e 901 na seca.

Distribuídos em 7 ordens, 18 famílias, 38 gêneros, e 55 espécies. Os Characiformes

predominaram em ambos os períodos, foram o grupo dominante, com 84% dos

peixes coletados, seguido dos Siluriformes (6%), Clupeiformes (6%), Perciformes

(2%) Osteoglossiformes (1%) e Gymnotiformes (1%) (Figura 3).

As famílias Hemiodidae, Curimatidae, Characidae e Serrasalmidae foram

dominantes em ambos os períodos (Figura 4). Com relação às espécies, Hemiodus

"rabo vermelho" (28%), Potamorhina altamazonica (19%) e Triportheus albus (10%)

foram responsáveis por mais da metade dos peixes coletados no lago durante a

cheia. Por outro lado, na seca predominaram Triportheus elongatus (34%),

Hemiodopsis sp. (13,6%) e Pygocentrus nattereri (13%)(Figura 5).
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Tabela 3. Lista das espécies coletadas com código e nome vulgar.

Ordem, Família, Gênero e Espécie Código Nome vulgar

Clupeiformes

Clupeidae

Ilisha amazônica (Miranda-Ribeiro, 1920)

Peltona fíavipinnis (Valenciennes, 1849)

Osteoglossiformes

Arapaimidae

Arapaima gigas (Cuvier, 1829)

Osteoglossidae
Osteogíossum bicirrhosum (Cuvier, 1829)

Characiformes

Erylhrinidae
Hoplias malabarícus (Bloch, 1794)
Hoplerythrínus unitaeniatus (Agassiz, 1829)

Anostomidae

Anostomus sp.

Leporínus fásciatus (Bloch, 1794)
Leporínus sp.1
Leporínus fríderíci (Bloch, 1794)
Leporínus trífasciatus (Steindachner, 1876)
Leporínus sp2.
Schizodon fasciatus (Agassiz, 1829)

Rhythiodus micmlepis (Kner, 1859)

Iam

pfl

agi

obi

hma

hun

asp

Ifa

Ispi

Ifr

Itr

Isp2

sfa

rmi

apapá, sardinhão

apapá-branco, sardinhão

pirarucu

aruanã, sulamba

traíra

jeju

aracu

aracu-flamengo, aracu amarelo

aracu

aracu-cabeça-gorda

aracu-cabeça-gorda

aracu

aracu-comum

aracu-pau-de-vaqueiro

Hemiodidae

Hemiodus immaculatus (Kner, 1858)

Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794)

Hemiodus sp.

Hemiodus rabo vermelho

Hemiodus atranalis (Fowler, 1940)

Hembdopsis sp

Anodus orínocensis (Steindachner, 1887)

Anodus argenteu (?)
Anodus ebngatus (Agassiz, 1829)

him

hun

hsp

hrv

hat

hmp

acr

aar

ael

orana,

orana,

orana,

orana,

orana,

orana,

orana,

orana,

orana.

charuto

charuto

charuto

charuto

charuto

charuto

charuto

charuto

charuto

Prochilodontidae

Prochibdus nigrícans (Agassiz, 1829)
Semaprochibdus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841)
Semaprochibdus taeniurus (Valenciennes, 1817)

Curimatidae

Curímata inomata (Vari, 1989)
Curímata spl

Curímata sp2
Cyphocharax spirubpis (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
Curímatella meyerí (Steindachner, 1882)
Potamorhina latbr (Spix, 1829)
Potamorhina aitamazonba (Cope, 1878)
Potamorhina prístigaster (Steindachner, 1876)
Psectrogaster rutibbes (Kner, 1858)
Psectrogaster amazonba (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
Psectrogaster sp.1
Curímata vittata (Kner, 1858)

pni curimatã

sin jaraqui escama-grossa

sta jaraqui escama-fina

cin branquinha

cspi branquinha

csp2 branquinha

csp branquinha

eme branquinha

pia branquinha-comum

pai branquinha-cabeça-lisa
ppr branquinha

pru branquinha-cascuda

pam branquinha-cascuda

pspi branquinha-cascuda

cvi branquinha
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Ordem, Família. Gênero e Espécie Código Nome vulgar

Serrasalmidae

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

Piaractus brachypomum (Cuvier, 1818)

Metynnis argenteus (Ahl, 1923)

Metynnis spl

Mylopus sp.

Mylossoma duriventre (Cuvier, 1817)
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829)
Pygocentrus nattererí (Kner. 1860)

Serrasaimus elongatus (Kner, 1860)

Serrasaimus rhombeus (Linnaeus, 1766)

Serrasaimus sp.1

Serrasaimus spitopleura (Kner, 1858)

Serrasalmus sp.2

Senasaimus eigemenia (Norman, 1929)

ema

pbr

mar

mspi

myl

mdu

mau

pna

sei

srh

sspi

ssp

ssp2

sei

tambaqui

pirapitinga

pacu-marreca, pacu

pacu

pacu

pacu-manteiga

pacu-comum

piranha-vermeiha

píranha-mucura

píranha-preta

piranha

piranha-amarela

piranha

piranha-branca

Cynodontidae
HydroScus scomberoides (Cuvier, 1816)
Rhaphiodon vulpinus (Agassiz, 1829)

hsc

rvu

peixe-cachorro

peixe^chorro

Engraulidae

Lycengraulis batesii (Günther, 1868)
Lycengraulis sp.1

íba

Ispi

manjubinha

manjubinha

Characidae

Acestmrhynchus fatimstris (Cuvier, 1819)

Acestrorhynchus falcatus (BIcch, 1794)

Roeboides myersi (Giil, 1870)
Brycon cephaius (Günther, 1869)

Brycon melanoptervs (Cope, 1872)
Ctenobrycon hauxweBianus (Cope, 1870)

Moenkhausia intermedia (Eigenmann, 1908)

Moenkhausia iepidura (Kner, 1858)

Chalceus macrolepidotus (Cuvier, 1817)

Tríportheus albus (Cuvier, 1872)

Triportheus elongatus (Günther, 1864)
Tríportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)

afa

afc

rmy

bce

bme

cha

min

mie

ema

tal

tel

tan

peixe-eaehorro

peixe-eaehorro

zé-do^

matrinxã

matrinxâ

piaba

piaba

piaba

arari

sardinha-eomum

sardinha-cumprida

sardinha-papuda

Gymnotiformes

Apteronotidae

Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766) aal ituí-cavalo

Ramphyehthydae
Ramphththys rostratus (Linnaeus, 1766)
Eigenmannia virescens (Valeneiennes, 1842)

rro

evi

ituí-terçado

tuvira

Siluriformes

Hypophthalmidae
Hypophthaimus edentatus (Spix, 1829) hed mapara

Auehenipteridae
Auchenipteríchthys thoracatus (Kner, 1858)
Paraucheniptenrs galeatus (Linnaeus, 1766)

ath

pga

mandi

eangati

Cailiehthyidae
Hoplostemum thoracatum (Valeneiennes, 1840)
Hoplostemum littorale (Valeneiennes, 1840)

hth

hli

tamoatá

tamoatá

Doradidae

Anadoras sp

Platidoras costatus (Valeneiennes, 1840)

Pterodoras sp.

Doras punctatus (Kner, 1853)
Dianema longibarbis (Cope, 1872)

and

peo

pte

dpu

dio

baeu

baeu

baeu

baeu

baeu

Loríearíidae

Rinelorícaria sp

Liposarcus pardaSs (Casteinau, 1855)
Hypostomus emarginatus (Valeneiennes, 1840)

Ancistrus sp

nn

Ipa

hem

ano

peixe cachimbo

acari

bodo

bodo

22



Ordem, Família, Gênero e Espécie Código Nome vulgar
Ageneíosídae

Ageneiosus sp1

Ageneiosus ucaylalensis (Casteinau. 1855)

Ageneiosus edentatus (?)

aspi

auc

aed

mandubé

mandubè

mandubé

Pimelodidae

Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)

Pimetadus blochii (Schomburgki, 1841)

Cabphysus macropterus (üchtensteln,1819)
Pinirampus pirinampus (Spix & Agassiz, 1829)

Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)

sli

pbl

ema

ppi

pti

bico-de-pato

mandi

piracatinga
piranambu

surubim

Beloniformes

Belonídae

Potamorhaphis guyanensis (Jardíne, 1843)

Perciformes
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Figura 5. Abundância relativa (%) das famílias de peixes capturadas nos lagos no
período de cheia e seca.

No lago Comandá a riqueza, a diversidade e a equitabilidade variaram entre os

períodos. Na cheia, a riqueza foi de 28 espécies aumentando na seca para 43. O

índice de diversidade de Shannon - Wiener nào variou muito, 3,8 na cheia e 3,58 na

seca, entretanto, a estimativa de diversidade através do índice de Berger-Parker
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diminuiu da cheia para a seca 3,94 para 2,98, respectivamente. O mesmo padrão foi

observado para a equitabilidade, 0,79 na cheia, e 0,66 durante a seca (Tabela 4).

Apesar das diferenças na riqueza entre os períodos, os índices possuem

valores relativamente próximos e isso pode está relacionado a dominância das

espécies Hemiodus "rabo vermelho", Potamorhina altamazonica, Triportheus

elongatus, Hemiodopsis sp. Ambos os índices reduziram na seca por causa do alto

número de exemplares de Tríportheus elongatus (Figura 5) e devido a elevada

diferença no número de espécies.
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Figura 6. Mudanças na composição das espécies com abundância relativa acima de
1%, nos períodos de cheia e seca no lago Comandá. As espécies estão organizadas
em ordem decrescente de abundância.
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Tabela 4. Parâmetros da estrutura das comunidades de peixes dos lagos Comandá,
Praia, Acari e Tracajá.

Preservado Subsistência

Acari Tracajá Comandá Praia
Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca

Número de espécies (S) 42 9 31 34 28 43 43 62

Número de Indivíduos (N) 220 28 259 603 122 901 262 1063

Biomassa (g) 24811 4925 7839 392026 16885 52475 19505 75497

índice de Shannon (H') 4,57 2,76 3,10 3,88 3,81 3,58 4,10 4,49

índice de Berguer-Parker (1/D) 7,59 3,11 2,52 5,64 3,94 2,98 3,49 5,68

Equitabilidade (E) 0,85 0,87 0,63 0,76 0,79 0,66 0,76 0,75

A abundância total em número de indivíduos (N) e peso (g) triplicou os seus

valores do período de cheia para a seca (Tabela 4). Na cheia foram capturados 122

exemplares com biomassa de 16885g; enquanto que, na seca os 901 indivíduos

corresponderam a 52475g. Semelhante aos resultados sobre a abundância relativa

das espécies, em ambos os períodos os Characiformes foram responsáveis por mais

da metade da biomassa capturada em ambos os períodos. Na cheia, além dos

Characiformes, temos os Siluriformes e Clupeiformes. Na seca os Osteoglossiformes

apresentaram maior biomassa seguida de Siluriformes e Perciformes (Figura 6). As

espécies que contribuíram com maior biomassa durante as coletas foram, na cheia:

Potamorhina altamazonica, Pellona flavipinnis, Hemiodus "rabo vermelho",

Prochilodus nigricans e Colossoma macropomum\ e, na seca: Pygocentrus nattereri,

Psectrogaster pristigaster, Hemiodopsis sp., Arapaima gigas e Triportheus elongatus

(Figura 7).
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Figura 7. Biomassa das principais ordens do lago Comandá na cheia (A) e seca (B).

No lago Praia, manejado para subsistência, foram capturados 1310

exemplares, sendo 262 na cheia e 1048 durante a seca, distribuídos em 6 ordens, 18

famílias, 53 gêneros e 76 espécies. Os Characiformes, com 80% dos peixes

coletados, predominaram em ambos os períodos, seguidos de Siluriformes (7,7%),

Perciformes (6,4%) e Clupeiformes (5,3%). As ordens Osteoglossiformes (0,3%)

Gymnotiformes (0,2%) e Lepidosireniformes (0,1%) só ocorrerem no período de seca

(Figura 2). Das 16 famílias capturadas na cheia. Characidae (30,3%), Hemiodidae

(26,9%), Curimatidae (10,6%), Serrasalmidae (7,63%) e Clupeidae (5.1%)

apresentaram o maior número de exemplares (Figura 3). As espécies mais

abundantes foram, na cheia: Triportheus albus (36,1%), Hemiodus immaculatus

(14,9%) e Hemiodus rabo vermelho (14.9%), e, na seca: Triporíheus albus (36,1%),

Hemiodus immaculatus (20,3%), Acestrorhynchus falcirostris (13,8%) e Moenkausia

lepidura{^^,9%) (Figura 8).
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Figura 8. Biomassa das principais espécies nos lagos preservados e de subsistência
nas duas fases do ciclo hidrológico.

No lago Praia a riqueza, a diversidade e a equitabilidade também variaram

entre os períodos. O índice de riqueza do Praia foi o maior entre os lagos estudados

tanto na cheia, 43, como na seca, 62. Os índices de diversidade de Shannon -

Wiener 4,10 e 4,49, e de Berger-Parker, 3,49 e 5,68, aumentaram da cheia para a

seca, respectivamente. A equitabilidade apresentou leve redução, de 0,76 para 0,75
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(Tabela 4). Ambos os índices aumentaram na seca não somente pelo Incremento da

riqueza, mas também por que muitos exemplares estavam distribuídos em maior

número de espécies, Hemiodus immaculatus, Acestrorhynchus falcirostris,

Moenkhausia lepidura, Hemiodopsis sp. e Pellona flavipinnis (Figura 08).
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Figura 9. Mudanças na composição das espécies com abundância relativa acima de
1%, nos períodos de cheia e seca no lago Praia. As espécies estão organizadas em
ordem decrescente de abundância.

A abundância total em número de indivíduos (N) e peso (g) do lago Praia foi

maior que no lago Comandá. Foram capturados, na cheia: 262 exemplares com

biomassa de 19505g; e, na seca: 1048 indivíduos pesando 52475g (Tabela 4).

Characiformes também foi a ordem responsável por mais da metade da biomassa
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capturada em ambos os períodos seguido de Siluríformes e Perciformes. Na seca

além dessas ordens foram capturados exemplares de Clupeiformes e

Osteoglossiformes (Figura 09). Na cheia, as espécies com maior biomassa foram

Colossoma macropomum, Potamorhina altamazonica, Pygocentrus nattereri,

Calophysus macropterus, Pterodoras sp., Hypophthaimus edentatus, Plagioscion

squamosissimus] na seca se destacaram Prochilodus nigricans, Pellona fíavipinnis,

Hopferythrinus unitaeníatus e Hemiodopsis sp.
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Figura 10. Biomassa das ordens dominantes no lago Praia durante a cheia (A) e seca
(B).

No lago Tracajá, preservado pelas comunidades ribeirinhas da Ilha do Risco,

foram capturados 855 exemplares, sendo 252 na cheia e 603 durante a seca,

distribuídos em 5 ordens, 15 famílias, 37 gêneros e 51 espécies. Novamente,

Characiformes, com 84% dos peixes coletados, predominou em ambos os períodos,

seguidos de Siluríformes (6,7%), Perciformes (5,5%), Osteoglossiformes (1,3%) e

Clupeiformes (2%) (Figura 2). Das 15 famílias coletadas, Curimatidae (75%),

Hemiodidade (9,7%) e Characidae (7%) têm o maior número de exemplares na cheia,

enquanto que Characidae (54,5%), Serrasalmidae (18,9%) e Hemiodidae (14,9%) na

seca (Figura 04). Espécies da família Anostomidae foram capturadas somente na

cheia e Cynodontidae e Cailichthyidae na seca. Com relação as espécies

Potamorhina latior (42%), Psectrogaster rutiloides (22%) e Cyphocharax spirulopis



(8,7%) foram responsáveis por mais da metade (72,7%) dos peixes coletados durante

a cheia, enquanto que Moenkhausia lepidura (17,7%), Rineloricaría (16,6%) e

Pygocentrus nattereri (11,4%) dominaram na seca (Figura 10).
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Figura 11. Mudanças na composição das espécies com abundância relativa acima de
1%, nos períodos de cheia e seca no lago Tracajá. As espécies estão organizadas
em ordem decrescente de abundância.

Semelhante aos lagos Comandá e Praia, no Tracajá a riqueza, a diversidade e

a equitabilidade também variaram entre os períodos. A riqueza mudou pouco, 31 na

cheia e 34 espécies na seca. Mas, os índices de diversidade de Shannon - Wiener

3,1 e 3,88, e Berger-Parker 2,54 e 5,64, e a equitabilidade, 0,63 e 0,76, aumentaram

da cheia para a seca, respectivamente (Tabela 4). Na cheia, a maioria dos
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exemplares estavam concentrados em duas espécies: Potamorhina latior e

Psectrogaster rutiloides (64,4%), levando o inverso do índice de dominância de

Berger-Parker alcançarem os menores valores (2,54). O contrário ocorreu na seca, a

estimativa de diversidade através deste índice aumentou com o incremento do

número de espécies dominantes Pygocentrus nattereri, Moenkhausia lepidura,

Rineloricaria sp., Acestrorhynchus falcirostrís e Moenkhausia intermedia (66,1%)

(Figura 07). Essa situação pode ser visualizada com o aumento da equitabilidade,

uma vez que a diversificação das espécies dominantes reduziu a diferença no

número de exemplares entre as espécies que havia na cheia.

A abundância total em número de indivíduos (N) e peso (g) foi menor no

Tracajá quando comparado com os lagos Comandá e Praia, apesar do incremento

destes índices ter quase triplicado da cheia para a seca. Foram capturados, na cheia:

259 exemplares pesando 7839, e, na seca: 603 indivíduos com 39202. Em nível de

ordem, os resultados são semelhantes aos encontrados nos outros lagos com

predominância de Characiformes (Figura 11). Na cheia, as espécies com maior

biomassa foram Potamorhina latior, Prochilodus nigricans, Psectrogaster rutiloides.

Na seca, Rineloricaria, Pygocentrus nattereri, Acestrorhynchus falcirostrís e

Potamorhina altamazonica foram predominantes (Figura 07).
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Figura 12. Biomassa das ordens dominantes no lago Tracajá durante a cheia (A) e
seca (B).



No lago Acari, também preservado pelas comunidades, foram capturados 248

indivíduos, sendo 220 na cheia e apenas 28 na seca, distribuídos em 49 espécies (20

famílias, 40 gêneros e 7 ordens). A ordem Characiformes (84,5%) predominou na

cheia, seguido dos Siluriformes (8%), Clupeiformes e Perciformes (2,5%) (Figura 02).

Entretanto, na seca o grupo com maior número de exemplares foi Siluriformes

(47,7%) seguido de Characiformes (19%), Osteoglossiformes (19%), Gymnotiformes

(4,7%), Lepidoseriniformes (4,7%) e Perciformes (4,7%). As famílias Characidae

(30%), Hemiodidae (20%), Curimatidae (15%) e Prochilodontidae (9,5%)

predominaram na cheia (Figura 04). Mas na seca, Doradidae (32,1%), Cichiidae

(28,5%), Osteoglossidae (14,7%) e Erythrinidae (10,7%) foram as mais abundantes.

Exemplares das famílias Osteoglossidae, Loricariidae, Apteronotidae e

Lepidoserinidae foram capturados somente na seca e ocorrendo apenas no Acari

(Figura 05). As espécies Brycon cephaius (16%), Hemiodus immacufatus (13,1%),

Semaprochilodus insignis e Acestrorhynchus falcirostris (9,2%) foram as mais

abundantes na cheia. Na seca, Dianema longibarbis (37,5%) se destacou com a

maior abundância. As outras espécies Osteoglossum bicirrhosum, Acaríchthys

heckelii e Astronotus ocellatus apresentaram a mesma abundância relativa (16,7%) e

Hoplias malabaricus os menores valores (12%) (Figura 12).
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Figura 13. Mudanças na composição das espécies com abundância relativa acima de
1%, nos períodos de cheia e seca no lago Acari. As espécies estão organizadas em
ordem decrescente de abundância.

Dentre os lagos estudados, o Acari é o que apresenta maior diferença entre os

períodos de cheia e seca, nas medidas de riqueza e diversidade. Na cheia foram

identificadas 43 espécies e na seca 9. Os índices de diversidade de Shannon -

Wiener, 4,57 e 2,76, e Berger-Parker, 7,79 e 3,1, diminuíram da cheia para a seca,

respectivamente. Claramente explicável pela drástica diminuição da riqueza. Mas, é

interessante destacar que na cheia ocorreram várias espécies com elevada

abundância relativa como Brycon cephaius, Hemiodus immaculatus,

Semaprochilodus Insígnia, Acestrorhynchus falcirostrís, Potamorhina latior, Hemiodus

"rabo vermelho", Parauchenipterus galeatus que permitiu alcançar os maiores valores

do inverso do índice de dominância de Berger-Parker (7,59) e de equitabilidade
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(0,85). Na seca a situação se repete, porém com menor número de espécies (tabela

A biomassa do AcarI também foi diferente dos outros lagos, na cheia foram

capturados 220 exemplares pesando 24811g: mas, na seca houve uma redução para

28 exemplares com 4925g. Em nível de ordem os resultados na cheia são

semelhantes aos encontrados nos outros lagos com predominância de Characiformes

(Figura 13). Mas, na seca por causa das profundas modificações que ocorreram no

lago, principalmente á diminuição da área alagada, foram capturadas poucas

espécies e as com maior biomassa pertenceram a ordem Osíeoglossiformes, seguida

de Characiformes. Na cheia, as espécies com maior biomassa foram Brycon

cephaius, Pygocentrus nattereri, Acestrorhynchus falcirostris e Parauchenipterus

galeatus] na seca foram Osteoglossum bicirrhosum, Hoplerythrinus unitaeniatus,

Lepidosiren paradoxa e Astronotus ocellatus (Figura 07).
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Figura 14. Biomassa das ordens mais representativas do lago Acari durante a cheia
(A) e seca (B).



3.4 Análise dos dados

A dimensão 1 da Análise de Correspondência, com 29,47% de inércia, isolou a

amostragem realizada no lago Tracajá durante a curva dos demais lagos, em todas

as fases do ciclo, provavelmente devido a elevada ocorrência de Potamorhina latior

(Figura 14). A segunda dimensão, com 24,75% de inércia separa as unidades

amostrais em função do ciclo hidrológico. Na cheia as espécies que tiveram maior

associação com todos os lagos foram: tal = T.albus, hem = Hemiodus "rabo

vermelho", ael = Anodus elongatus, him = Hemiodus immaculatus, palt= Potamorhina

aitamazonica, tan = Tríportheus anguiatus e cyp = C. spiruiopis, (Figura 14). Por outro

lado na seca, houve um forte agrupamento dos lagos, sendo as espécies mais

associadas ana = Anadoras sp.; sei = Semaprochiiodus eiongatus\ afa =

Acestrorhynchus faicirostris] rin = Rineioricaria sp.; pia = Piatidoras sp. e aca =

Acarichthys heckelii.

Isolando as comunidades amostradas na cheia, porção superior do gráfico, das

comunidades amostradas na seca, porção inferior do gráfico. A CA utilizando o fator

biomassa, mostrou na dimensão 1 uma forte associação de todos os lagos de ambos

os períodos com a maioria das espécies. Entretanto, o lago Acari (aC) na cheia

apresentou posição isolada associando-se com as espécies him = Hemiodus

immacuiatus e pga = Parauchenipterus gaieatus (Figura 15). A espécies pia =

Potamorhina latior está relacionada com todos os lagos em ambos os períodos.

Os resultados da Muldimensional Scaiing (MDS) com a matriz de índices de

Morisita-Horn calculados com número de indivíduos, apresentou agrupamentos de

todos os lagos, com exceção do Acari (seca). Na dimensão 1, os lagos apresentaram

forte associação indicando haver maior similaridade em relação ao número de

indivíduos. Este padrão foi diferente para o Acari a MDS isolou a unidade amostrai

formada pelo lago na época da seca na dimensão 1 (Figura 16). Mostrando padrão

semelhante, as análises de MDS utilizando as espécies mais abundantes em
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biomassa como descritores, mostrou que na dimensão 1 a similaridade foi mais forte

nos lagos Praia, Comandá, Acari (cheia) e Tracajá (seca). Os lagos Acari (seca) e

Tracajá (cheia) apresentaram dissimilaridade na biomassa em relação os outros

lagos (Figura 17).

O teste da ANOVA two-way atendendo ao teste de esfericidade indica que não

houve diferenças significativas entre os valores de diversidade Shannon (F=1,785;

P=0,313) e Berger-Parker (F=0,666; P=0,500) entre lagos preservados e

subsistência, mesmo com as elevadas diferenças de biomassa do Acari com os

outros lagos. Também não houve diferenças entre a riqueza (F=2,663; P=0,244) de

espécies, apesar do Acari ter apresentado baixos valores durante a seca. Em relação

ao número de indivíduos (F=3,257; P=0,213) e biomassa (F=8,016;P=0,105),

novamente não houve diferenças significativas entre lagos preservados e

subsistência.
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3.5. Caracterização das regras de pesca e socloeconomia (entrevistas)

3.5.1 Regras de pesca

De acordo com os dados recordatórios (recalled data) das entrevistas na ilha do

Risco, desde 1984 que as comunidades ribeirinhas do Divino, Nova São Sebastião,

Santa Maria e Machado de Assis reúnem-se para discutir a implementação de um

acordo de pesca para os lagos próximos as comunidades. Esta iniciativa foi uma

resposta aos crescentes conflitos com pescadores profissionais de outras cidades e

estados, como o Pará, que entravam nos lagos da ilha para exercer grandes pescarias,

tomando o pescado escasso.

Entretanto, segundo o presidente da comunidade Machado de Assis, Sr. Afonso

da Silva Neves, 32 anos, e também Agente Ambiental Voluntário\ o acordo de pesca

nunca foi oficializado no IBAMA, devido a falta de união e consenso de interesses entre

as comunidades. Haviam muitas divergências em relação aos lagos, pois cada

comunidade desejava ter o monitoramento dos maiores lagos. Entretanto, mesmo sem

o acordo existir oficialmente, o ato de tentar proibir a entrada de pescadores externos,

fez com que o número de invasões nos lagos diminuísse. Porém, no ano de 2001 as

comunidades Santa Maria e Machado de Assis, que são vizinhas, decidiram estabelecer

um conjunto de regras de pesca para quatro lagos próximos as suas comunidades.

Conforme estabelecido no acordo de pesca, o Comandá e o Praia são

denominados lagos de subsistência ou manutenção, sendo permitido ás famílias

pescarem para o consumo. Estes lagos foram escolhidos por estarem localizados

próximos às casas dos ribeirinhos e, portanto, serem de fácil acesso. Segundo o Sr.

Afonso, as restrições estabelecidas em reunião para os lagos de subsistência são:

' Curso de capacitação ministrado pelo IBAMA para desenvolver ações educativas no processo de
gestão ambiental.
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- Aparelhos de pesca: a malhadeira de malha grande é proibida nos lagos, ela só pode

ser usada com a permissão da comunidade; São permitidos: zagaia, linha-de-mão,

anzol, caniço, flecha e tarrafa;

- Época de captura: é permitida a pesca durante todo o ano;

- Tipos de peixes: é proibido pescar tambaqui e pirarucu. Podem pescar outros peixes

de escama e liso;

- Embarcações: é proibida a entrada de barcos de pesca, as pescarias deverão ser

realizadas somente com canoas;

- Usuários: podem pescar os moradores das comunidades Santa Maria e Machado de

Assis; comunidades vizinhas mediante autorização; pescadores de outras cidades e até

de Itacoatiara não são permitidos pescar.

Os lagos escolhidos para serem preservados, Acari e Tracajá, estão localizados

no interior da floresta de várzea e distantes tanto do canal principal como das

comunidades ribeirinhas, constituem locais de difícil acesso. A pesca é proibida durante

todo o ano. Segundo o Sr. Afonso:

"Estes lagos foram escolhidos pro peixe poder desovar e criar seus filhotes em paz"

3.5.2. Socioeconomia

Das 26 famílias que pertencem às comunidades Santa Maria e Machado de

Assis, foram entrevistados um total de 17 moradores com idade variando entre 20 e 68

anos. Cada família possui de 2 a 15 pessoas morando na mesma casa. A maioria dos

moradores possuem como principais atividades a agricultura, a pecuária e a pesca,

estando os seus esforços produtivos concentrados para atividades agrícola e de criação

animal. A pesca é exercida somente para consumo interno. A agricultura está baseada

na produção de milho, jerimum, melancia, juta, malva, macaxeira, maxixe e pimentão. A

técnica utilizada nas plantações é através do cultivo manual. O Instituto de

Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (IDAM), foi destacado como instituição
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que contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, através do

fornecimento de sementes de milho e malva.

Tabela 5. Freqüência de ocorrência (F.0.%) em ordem decrescente de espécies
capturadas pelos ribeirinhos nas comunidades Santa Maria e Machado de Assis.
N=17.

Nome Científico Nome Científico F.O.(%)

curimatã ProchHodus nigricans 82,4

surubim Pseudoplatystoma sp. 76,5

tambaqui Colossoma macropomum 47,1

dourada Brachyplatystoma flavicans 41,2

aruanã, sulamba Osteoglossum bicirrhosum 35,3

piranhas Serrasaimus sp. 35,3

acari Liposarcus pardalis 35,3

tucunaré váriosCichIa sp. 35,3

pacu vários Mylossoma sp. 29,4

pirarara Phractocephaius hemioliopterus 29,4

branquinha vários Curimatideos 23,5

acará-açú Astronotus ocellatus 17,6

pirarucu Arapaima gigas 11,8

sardinhas vários Triportheus sp. 11,8

jaraqui vários Semaprochiiodus sp. 5,9
jaú Paulicea luetkeni 5,9

piranambu Pinirampus pirinampus 5,9

acará-prata vários Chaetobranchus sp. 5,9

pescada Plagioscion squamosissimus 5,9

Parte da produção dos vegetais e frutas é comercializado nos mercados das

cidades mais próximas e a outra parte é consumida. A criação de animais é variada,

envolvendo desde animais de grande porte, como o gado, a pequeno porte como

frangos, patos, porcos e carneiros. Parte dos animais de pequeno porte é consumida e

o restante é comercializado. O gado, entretanto, funciona como uma espécie de

"poupança", dele é retirado apenas o leite, o animal é vendido somente quando

necessário, nos festejos, ou como solução no pagamento de dívidas.

A pescaria nos lagos de subsistência é multiespecífica. Foram citados como

principais peixes para consumo: curimatã, cará-açú, tucunaré, aruanã, piranhas, piabas,

sardinhas, pescadas, pacus, acari, branquinhas, tambaqui, aracús, piranambu, surubim,

dourada e pirarara (Tabela 5). Esses dois últimos pescados no canal do rio Amazonas.

Os principais aparelhos de pesca mencionados para as capturas do pescado para
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consumo foram: caniço, linha comprida, anzol, flecha e malhadeira de malha pequena.

Geralmente as pessoas que participam das pescarias são integrantes da família (pai,

esposa e filhos). A aposentadoria constitui outra fonte de renda em algumas famílias.

L

o
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4. DISCUSSÃO

A  ictiofauna na Amazônia é caracterizada pela dominância de Otophysi

(=Ostariophysi sensu strícto) (Characiformes, 43%; Siluriformes, 36% e

Gymnotiformes, 3%) representando aproximadamente 82% dos peixes seguidos de

Perciformes (12,%) e outras ordens (6,4%) (Roberts 1972, Lowe-McConnell, 1999).

Esses valores são semelhantes aos encontrados nos rios (Ferreira, 1993; Ferreira et

ai, 1988; Santos, 1991) e lagos de várzea da Amazônia Central (Junk et al, 1983;

Souza-Pereira, 2001; Saint-Paul etal. 2000). Á estrutura da ictiofauna total capturada

nos lagos Comandá, Praia, Tracajá e Acari observou-se que as proporções foram

mantidas com dominância de Otophysi, Characiformes, 83%, Siluriformes, 6%,

seguida de Perciformes (2,25%) e outras ordens (Clupeiformes, Osteoglossiformes,

Lepidosireniformes, Synbranchiformes, 4,2%).

As comunidades ícticas estão particularmente adaptadas às mudanças

causadas pela flutuação anual do nível de água no sistema Amazonas/Solimões. O

regime de alagação, superior a 10 m, modifica os habitats e afeta diretamente os

peixes (Junk, 1999). No caso da ictiofauna capturada nos lagos Comandá, Praia,

Tracajá e Acari a composição específica variou sazonalmente entre os períodos de

cheia e seca. Embora permaneçam as proporções em nível de ordem, as famílias e

as espécies mostraram acentuadas modificações na composição.

Analisando a ictiofauna dos lagos, as famílias Characidae, Hemiodidae e

Curimatidae foram dominantes ao longo do ciclo hidrológico. As famílias Curimatidae

e Hemiodidae representadas pelas branquinhas e oranas, respectivamente, foram

abundantes principalmente na cheia, já a família Characidae representada pelas

piabas e peixes-cachorro foi dominante na seca. Espécies temporárias se agrupam

em cardumes e realizam migrações, desenvolvendo parte do seu ciclo de vida nos

lagos de várzea, na época de alagação, e outra parte nos rios, na época de seca, como

Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior, Psectrogaster rutiloides
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(branquinhas). As residentes por sua vez, desenvolvem todo o seu ciclo de vida nos

lagos de várzea como Moenkhausia lepidura, Moenkhausia intermédia, Rineloricaría,

Acestrorhynchus falcirostrís (piabas, cachimbo, peixe-cachorro). Embora, todas essas

espécies sejam residentes, na seca também permanecem alguns exemplares de

espécies migradoras como Triportheus elongatus, Hemiodus immacuiatus,

Hemiodopsis sp.) que ficaram presas após a perda da conexão com o canal principal.

Esta variação também foi indicada na análise de correspondência (CA), por

causa do forte agrupamento dos lagos na cheia com espécies migradoras, e na seca

com espécies residentes (sedentárias) (Figura 14). Lowe-McGonnell (1999), relata

que a chave da estrutura das comunidades de peixes nos trópicos reside na sua

mobilidade, uma vez que várias espécies realizam movimentos laterais dos rios para

dentro e para fora dos lagos, da floresta inundada e dos tributários de acordo com a

mudança no nível da água e variáveis limnológicas como o oxigênio. Assim sendo, a

sazonalidade do habitat é um fator-chave que modifica as estratégias do ciclo de vida

(alimento, movimentos, crescimento e época de reprodução) das comunidades de

peixes tropicais (Lowe-McConnell, 1999). Mudanças sazonais na composição da

ictiofauna também foram observadas nas planícies inundáveis do Rio Rupunini nas

Guianas (Lowe-McConnell, 1964), Rios Machado e Madeira (Goulding, 1980), Lagos

do Inácio (Saint-Paul et ai., 2000), lago do Rei (Merona & Bittencourt, 1 993), lago

Catalão (Vale, 2003) e lagos Samaúma, Sacambu e Maracá na Amazônia Central

(Siqueira-Souza, 2002).

As diferenças na composição específica da ictiofauna em cada lago podem

também ser observadas através dos índices de diversidade. Os lagos Comandá,

Praia, Tracajá e Acari têm, em geral, elevados valores de diversidade tanto de

Shannon-Wiener, como usando o inverso do índice de dominância de Berger- Parker.

No Acari, na seca o índice de Shannon-Wiener foi drasticamente reduzido por causa

da alteração na riqueza (42 para 9). Com relação ao índice dominância de Berger-
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Parker há diferenças sazonais especialmente provocada pelo incremento no número

de espécies dominantes. Nos lagos Tracajá e Praia a época de seca praticamente

triplicou o número de espécies dominantes. Uma situação inversa pode ser

observada no Acari sendo na cheia o período de maior número de espécies

dominantes.

Entretanto, é importante ressaltar que a diversidade de Shannon-Wiener

trabalha com o número de espécies raras e Berger-Parker com a dominância. Além

disso, este resultado pode estar relacionado também à presença de espécies

formadoras de cardumes encontradas nos lagos, ou ainda por tratar-se de áreas

impactadas pela ação antrópica (Lowe-McConnell, 1999).

Comparando a diversidade de Shannon-Wiener com outros trabalhos realizados

em lagos de várzea da Amazônia Central o Comandá, Praia, Tracajá e Acari podem

ser considerados lagos com alta diversidade (tabela 4). Nos lagos Maracá, Samaúma,

Sacambú, Sumaúma (Siqueira-Souza, 2002) apesar de terem sido realizados seis

pescarias durante um ano, os valores são semelhantes aos dos lagos do presente

estudo. As pequenas diferenças nos valores de diversidade e riqueza são atribuídas

ao método de coleta dos peixes, principalmente devido ao pouco tempo de

permanência das malhadeiras na água, 12 horas. Nos lagos do Rei (Merona &

Bittencourt, 1993), Poção e Padre (Vale, 2003) o índice de diversidade é similar,

entretanto, a riqueza representa quase o triplo dos lagos aqui estudados. Este

resultado, no lago do Rei, é devido principalmente a sua maior extensão, além disso

as coletas foram realizadas durante dois ciclos hidrológicos e em dois ambientes

(floresta alagada e água aberta). Os elevados valores de riqueza dos lagos Poção e

Padre são resultados do maior esforço de pesca empregado nas capturas com

pescarias durante os quatro períodos do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e

seca). Já o lago do Inácio (Saint-Paul et al., 2000) mostra diferenças não somente na

riqueza, como também na diversidade. A elevada riqueza deste lago, pode estar
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relacionada ao maior esforço de pesca, com coletas nos quatro períodos do ciclo

hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca) durante dois anos. Já a baixa estimativa

de diversidade reflete, provavelmente, a elevada dominância das espécies Liposarcus

pardalis, Pygocentrus nattereri e Pellona flavipinnis.

Assim, as comparações do presente estudo com índices de riqueza e diversidade

de outros trabalhos em lagos de várzea da Amazônia Central, permite-nos dizer que

os lagos Comandá, Praia, Tracajá e Acari ainda apresentam boas condições

ambientais para as comunidades de peixes, mesmo tendo sido áreas de intensa

pescaria profissional. Além disso, isto pode ser uma indicação, de que a redução da

atividade de pesca e a não degradação de hábitats importantes para os peixes, não

afeta de forma irreversível a estrutura das comunidades, permitindo também a

recolonização das populações ícticas nos lagos.

Tabela 6. Métodos de captura, índices de diversidade de Shannon (H') e Riqueza de
espécies de trabalhos realizados sobre comunidades de peixes em lagos de várzea
da Amazônia.

LOCAL

Lago do Rei

Lago do Inácio

Lago Maracá

Lago Samaúma

Lago Sacambú

Lago Sumaúma

Lago Poção

Lago do Padre

Lago Comandá (subsistência)
Lago Praia (subsistência)
Lago Acari (preservado)
Lago Tracaíá (preservado)

Aparelho Tm/malha h/pesca Período H' Autor

malhadeira 15-90mm 24h 2 ciclos 4,21 155 Merona & Bittencourt, 1993

malhadeira 12-200mm 48h 2 ciclos 2,9 88 Saint-Paul ef a/., 2000

malhadeira 30-1 OOmm 12h e/c/v/s** 3,686 41 Souza, 2002

malhadeira 30-1 OOmm 12h e/c/v/s 4,566 50 Souza, 2002

malhadeira 30-1 OOmm 12h e/c/v/s 4,628 46 Souza, 2002

malhadeira 30-1 OOmm 12h e/c/v/s 4,822 47 Souza, 2002

malhadeira 30-120mm 24h e/c/v/s 4,39* 152 Vale, 2003

malhadeira 30-120mm 24h e/c/v/s 4,39* 137 Vale, 2003

malhadeira 20-90mm 24h c/s 3,976 59 Presente estudo

malhadeira 20-90mm 24h c/s 4,826 76 Presente estudo

malhadeira 20-90mm 24h c/s 4,846 49 Presente estudo

malhadeira 20-90mm 24h c/s 4,358 52 Presente estudo

* valor médio

**e=enchente, c=cheia, v=vazante.s=seca.

A biomassa oscilou entre os períodos, sendo a cheia uma época de menor

captura quando comparada a seca. Este fato pode estar relacionado ao aumento da

área alagada que favorece a ampliação de habitats como a água aberta, a floresta

alagada, as macrófitas aquáticas e capins flutuantes, que disponibilizam refúgios para

os peixes, tornando-os menos vulneráveis.
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As menores capturas durante a cheia, também podem ser devido a

vulnerabilidade e acessibilidade dos peixes as malhadeiras. Como a malhadeira é um

aparelho de pesca passivo, deixar, possivelmente, de capturar muitas espécies e

exemplares (Merona & Bittencourt, 1988), afetando as amostragens e, portanto a

caracterização da comunidade de peixes. Por estas razões, durante a cheia, a

biomassa do Tracajá, ao contrário dos outros lagos, apresentou os menores valores,

corroborados pela análise da MDS que isolou na dimensão 1 a unidade amostrai

formada pelo Tracajá. Além disso, o Tracajá é um lago muito grande, margeado por

densa floresta de várzea, aningais (Montricardia arborescence) e bancos de capins e

macrófitas aquáticas, resultando em alta riqueza e heterogeneidade de habitats

servindo de refúgio para os peixes e tornando mais difícil as capturas com

malhadeiras.

Na seca, a retração das águas modifica as condições ambientais, reduzindo os

habitats, e eliminando a s florestas de v árzea, o brigando o s p eixes a m igrarem e m

busca de outros locais. As espécies migradoras se movimentam em direção ao rio

enquanto que as residentes permanecem no lago, concentradas na água aberta.

Como é elevada a quantidade de peixes na água aberta a maioria dos lagos teve a

biomassa aumentada mais que o dobro.

Estas condições acima descritas concordam com os resultados das análises

exploratórias da CA e MDS calculadas para biomassa e número de indivíduos,

mostrando grande dissimilaridade do Acari em relação aos outros lagos. Estas

diferenças do Acari, são devido a drástica redução da área alagada que o lago

apresenta durante a seca, que acabou refletindo na baixa abundância e reduzida

composição específica do lago, apresentando Dianema longibarbis e Acarichthys

heckelii como sendo as espécies mais abundantes, todas de pequeno porte e baixo

peso. Contrariamente, a composição específica dominante dos outros lagos é

formada principalmente por espécies de médio e grande porte como Pellona
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flavipinnis, Potamorhina altamazonica, Osteoglossum bicirrhosum, Brycon cephaius,

Calophysus macropterus, Pseudoplatystoma tigrinum, Prochilodus nigricans, entre

outras. As características morfométricas dos lagos (área e profundidade) e a

cobertura vegetal aquática são fatores considerados reguladores d as comunidades

de peixes (Rodríguez & Lewis, 1997; Tejerina-Guarro et a/., 1998). Além disso, as

diferenças na composição e na riqueza de espécies estão relacionadas ao tamanho

do corpo da água. Welcomme (1985) relata que o número de espécies pode

aumentar com o tamanho do lago e que este é um indicador direto da capacidade de

retenção da água. Devido às drásticas modificações morfométricas que o Acari

apresenta durante a seca, ele é considerado grosseiramente como um "out lier" que

distorceu todas as análises causando acentuadas diferenças.

Como resultado das grandes diferenças o lago Acari, a avaliação do regime de

manejo que vem sendo implementado nos lagos, completamente preservados

(Tracajá, Acari) e os subsistência (Comandá, Praia), não mostraram diferenças

significativas quanto a biomassa nos testes da ANOVA. A ausência de efeitos nos

lagos quanto ao tipo de manejo, está relacionada ao fato de ter ocorrido uma

compensação entre os valores de peso total dos lagos Acari e Tracajá, que ao serem

somadas as médias entre os períodos de cheia e seca, não apresentaram diferenças.

Ou seja, o Acari durante a cheia apresentou maior biomassa que o Tracajá, e na seca

ocorreu o contrário, resultando em médias similares.

Com relação aos parâmetros físico-químicos merecem destaque as baixas

concentrações de oxigênio nos lagos Tracajá e Acari. O Acari no período de seca e o

Tracajá na cheia. Neste caso, a maioria das espécies deve apresentar adaptações

especificas as que permitam sobreviver aos períodos de hipóxia. Das nove espécies

dominantes em ambos os lagos, sete Potamorhina latior, Psectrogaster rutiloides,

Triportheus anguiatus, Osteoglossum bicirrhosum, Astronotus ocellatus e Hopllas

malabaricus (Braum & Junk, 1982; Saint-Paul & Soares, 1987; Soares 1993;
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Fernandes et ai. 1994; Parma De Croux 1994; Muusze et ai. 1998; Almeida-Val et ai.

2000; Soares & Junk, 2000) têm adaptações morfológicas, anatômicas e fisiológicas

já descritas em vários trabalhos. Todas estas espécies usam a respiração na

superfície aquática (RSA), sendo uma adaptação que utiliza o oxigênio da camada

superficial. É um componente de uma estratégia respiratória integrada, que permite a

manutenção da vida e atividades durante os períodos de hipóxia severa. Osteoglossum

bicirrhosum e Triportheus angulatus (Braum & Junk, 1982; Braum & Bock 1985; Saint-

Paul & 8 oares, 1 987) além da RSA também apresentam barbelas e o crescimento

dermal da mandíbula que aumentam a eficiência da RSA. Por outro lado, foi observado

que Hopiias malabarícus, Astronotus ocellatus são tolerantes a hipóxia. Provavelmente,

esta tolerância tem relação com vários mecanismos bioquímicos e fisiológicos

(Fernandes et ai. 1994; Parma De Croux 1994, Almeida-Val et ai. 2000).

De acordo com as entrevistas, nos lagos Comandá, Praia, Tracajá e Acari, o

acordo de pesca ainda é recente, apesar da preocupação e dos problemas com o

impacto da pesca profissional terem começado na década de 80. Também é

importante destacar que, mesmo não havendo um acordo de pesca formal, os

conflitos entre pescadores de subsistência e comercial, resultaram na diminuição do

número de invasões nos lagos. Merona & Bittencourt (1988) através de análises de

desembarques de peixes no mercado de Manaus relatam que as capturas de

malhadeiras por pescadores profissionais mesmo que não causem efeitos

irreversíveis às comunidades de peixes, induzem modificações em sua estrutura. Isso

nos leva a crer que durante os últimos anos as populações de peixes conseguiram se

recompor nos lagos, uma vez que não foram encontradas diferenças no número de

indivíduos e biomassa pelas análises exploratórias.

O retorno as condições naturais dos lagos pode ser inferido pela presença, nas

pescarias experimentais, de espécies de valor comercial como sardinhas,

branquinhas, matrinchã e curimatã, como também nos relatos dos ribeirinhos e
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observações em campo. Durante as coletas foi observado a presença de pirarucu, e

comunitários relatam a presença de tambaqui e tucunaré. Essas espécies não

aparecem em quantidades nos resultados devido ao equipamento de pesca utilizado

não ser adequado para a captura de pirarucu (arpão), tucunaré (anzol, linha de mão e

zagaia) e tambaqui (malhadeiras maior que 90mm). Isso representa um ponto positivo

para o acordo de pesca, pois um dos principais objetivos da filosofia do manejo

comunitário é ter alimento para as famílias. Além disso, a preferência alimentar pelos

peixes acima relatados, também caracterizados nas entrevistas, é corroborada em

estudos realizados na Ilha do Risco (Pereira, 1999).

As comunidades Santa Maria e Machado de Assis são relativamente pequenas

em número de famílias e possuem alternativas de renda diversificada, agricultura,

pecuária e pesca. A pesca é efetuada principalmente para consumo, enquanto que a

agricultura visa a renda. O fato da pesca ser voltada apenas para subsistência,

justifica a ausência de diferenças estatísticas entre lagos preservados e subsistência,

ou seja, aparentemente a pesca desses ribeirinhos não está representando impactos

aos estoques locais a ponto de tornar o pescado escasso. Porém, isto não deve ser

interpretado como falhas no manejo, pelo contrário, isto reflete as vantagens de se

investir em sistemas de lagos manejados.

Ainda que para subsistência, uma vez que isso representa uma substancial

redução do esforço. Este padrão concorda com a MDS, que trabalhando, tanto com

número de indivíduos como em biomassa, indicou que o manejo teve influência sobre

as comunidades de peixes. Este resultado também foi observado na Análise de

Correspondência com dados de biomassa, representada pelo forte agrupamento dos

lagos com as espécies em ambos os períodos (figura 15). Isto representa um

resultado positivo indicando que embora não esteja havendo diferenças entre lagos

preservados e subsistência as populações ícticas estão se restabelecendo nos lagos,

regulados pelas regras de pesca, principalmente pela ausência da pesca comercial.
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Finalmente, o tempo que os lagos vêm sendo manejados (Comandá, Praia,

Tracajá e Acari) talvez ainda não tenha sido suficiente para resultar em diferenças,

detectáveis frente a outros fatores bióticos e abióticos determinantes para a

estruturação de comunidades de peixes de água doce. Pois em sistemas manejados

por mais de cinco anos, a produtividade de pesca é maior até 60% do que em não

manejados (McGrath, 1994; Costa etal., 1999; Almeida, 2002).

Também, outro ponto que deve ser considerado é a escolha do lago. Isto

porque ficou claro nos resultados que o Acari não é um lago adequado para ser

preservado. Particularmente durante a seca não há abundância de peixes para o

consumo nem tampouco existe área alagada suficiente que possa ser utilizado como

refúgio. O ideal seria que a escolha de lagos a serem preservados fossem realizadas

durante o período de seca, considerando variáveis como profundidade, tamanho de

área a lagada e p rincipalmente h eterogeneidade d e h abitats. S egundo J unk (2000),

lagos de várzea profundos e que tem no período de seca uma maior diversidade de

habitats, são considerados habitats chaves para a manutenção da biodiversidade

aquática.

Considerando a complexidade dos sistemas de várzea e a mobilidade natural

dos peixes, apenas definir regras de pesca não significa a solução para este

problema. O sucesso do manejo não depende somente da organização das

comunidades, mas também no cumprimento e fiscalização das regras. O

monitoramento contínuo é sugerido para os lagos em questão, de modo a confrontar

os dados do presente trabalho com avaliações futuras, e verificar com maior

confiabilidade os impactos do manejo.
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5. CONCLUSÕES

Em que pese à ausência de efeitos d o ciclo hidrológico e do manejo sobre a

estrutura das comunidades de peixes da ilha do Risco, através do teste estatístico, as

análises exploratórias indicaram que estes fatores exercem influência sobre a

abundância e a diversidade destas comunidades, em conjunto com outros fatores como,

por exemplo, a morfometria do lago Acari. Além disso, a elevada diversidade dos

ambientes estudados, à exceção do lago Acari durante a seca, indica a importância dos

acordos comunitários de pesca quando o objetivo do manejo for á manutenção da

estrutura das comunidades de peixe.
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Anexo 1. Lista de espécies e número de indivíduos (N) capturados nos lagos durante o período de cheia e seca.

LAGOS Comandá Tracajá Praia Acari

Ordem, Famílias, Gêneros e

Espécies
Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca

Ciupeiformes

Clupeidae
ISsha amazônica (Miranda-Ribeiro, 1920) 1 0,4
PeSona fíawpinnis (Valenãennes, 1849) 7 5,7 55 6,1 1 0,39 4 1.5 62 5.9 5 2,27

Osteoglossiformes

Ar^aimidae

Arapaima gigas (Cuvier, 1829) 2 0,2

Osteogicssidae

Osteoglossum bidrrfiosum (Cuvier, 1829) 1 0,39 1 0.2 1 0.1 4 14,3

Characiformes

Erythrinidae

HopBas malabaricus (Bloch, 1794) 2 0,2 2 0.3 14 1.3 3 10,7
HopleryOtrinus unitaenlatus (Agasstz, 1829) 1 0,39

Anostomidae

Anostomus sp 2 0,2 4 0.4
Leporinus fascíatus (Bloch, 1794) 3 1.1 2 0.2

Leporinus spl. 1 0,1
Leporinus friderici (Bloch, 1794) 2 0,2 3 0,3
Leporinus trifasciatus (Steindachner, 1876) 4 0.7 2 0.8 1 0.1 1 0,45
Leporinus sp2. 1 0.1
Schizorion fasciatus (Agassiz, 1829) 3 2.5 1 0,1 6 1.0
Rhythiodus microtepis (Kner, 1659) 3 2.5 4 0.4 2 0.3 2 0,8

Hemiodidae

Hemiodus immaculabís (Kner, 1858) 6 4,9 5 1,93 9 1.5 31 11.8 187 17,8 24 10,91

Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794) 3 0.5 11 1.0

Henúodus sp. 7 0,8

Hemiodus rabo vermelho 31 25,4 12 4,63 30 11.5 12 5,45
Hemiodus atranafs 4/02 (Fowler, 1940) 5 1.9 1 0.1 1 0,45

Hemiodopsis sp 121 13,4 49 8.1 67 6,4

Anodus orinocensis (Steindachner, 1887) 1 0,39 3 0.5 4 1.5 1 0,1 7 3,18

Anodus argenteu 12 1.3 13 5.0 3 0,3

Anodus elongatus (Agassiz, 1829) 7 2,70 11 1.8

Prochilodontidae

ProchUodus nigricans (Agassiz, 1829) 3 2,5 1 0.1 1 0,39 2 0.3 20 1.9 2 0,91

Semaprochitodus insignis (Jardine& Schomburgk, 1841) 2 0.2 1 0,39 5 0,8 2 0.8 3 0,3 17 7,73

Semaprochibdus taeniufus (Valenciennes, 1817) 1 0,1 1 0,39 3 1.1 2 0,91
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Curímatidae

Branquinha olho grande 1 0.1

Curimata sp1 0.8 3 1.16 0.0 1 0.4

Curimata sp2 5 2,27

Cyphocharax spimlopis (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 21 8.11 3 0.5 31 3.0

CurõnateBa meyeri (Steindachner, 1882) 1 0.8 9 1.0 24 2,3

Potamorhina latíor (Spix. 1829) 3 0,3 102 39.38 2 0,8 4 0,4 14 6,36

Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) 21 17,2 35 3,9 11 4,25 3 1.1 24 2.3 7 3,18 1 3.6

Potamorhina pristígaster (Steindachner, 1876) 9 1.0 0,00 1 0,1

Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858) 13 1.4 54 20,85 29 2,8 3 1,36

Psectrogaster amazônica (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 4 0.4 2 0,77 3 1.1 9 0.9 4 1,82

Psectrogaster spl 1 0,1

Curimata vittata (Kner, 1858) 15 1.7 9 0,9

SefíBsalmidae

Coibssorna macropomum (Cuvier, 1818) 2 1.6 10 1.7 4 1.5 6 0,6 1 0,45

Piaractus brachipomus (Cuvier, 1818) 3 0,3 2 0,91

Metynnis argenteus (Ahl, 1923) 1 0,1

Metynnis sp2 1 0,1

Mytopus sp. 1 0,8

Mylossoma durrventre (Cuvier, 1817) 1 0,1 2 0,8 7 0,7 1 0,45

Mylossoma auraum (Agassíz, 1829) 6 4,9 0,0

Pygocentrus nattereri (Kner, 1860) 6 4,9 116 12,9 2 0,77 69 11.4 8 3,1 21 2.0 7 3,18

Serrasalmus ehngatus (Kner, 1860) 1 0,8 42 4,7 5 0.8 1 0,4 3 0.3 1 0,45

Serrasalmus rhomtjeus (Unnaeus, 1766) 13 1.4 11 1.8 1 0,4 36 3.4

Serrasalmus spl 6 0,7

Serrasalmus spibpleura (Kner, 1858) 2 0,2

Serrasalmus sp.2 2 0.8

Serrasalmus ergemertía (Nonman, 1929) 2 0,2

Serrasalmus sp. 4 1,82

Cynodontídae

HydivScus scomberoktes (Cuvier, 1816) 2 0,8

Rhaphiodon vulpinus (Agassiz, 1829) 1 0,39 3 1.1 1 0,45

Engraulidae

UcengrauBs batesS (GQnther, 1868) 8 3.1

UcengrauSs sp1 2 0.8

Characidae

Acestrorhynchus fakirostris (Cuvier, 1819) 1 0.8 19 2,1 57 9.5 3 1.1 127 12.1 17 7,73

Acestrorhynchus fakatus (Bioch, 1794) 13 1.4 23 3.8 24 2,3

Roeboides myersi (Gill, 1870) 1 0,1 1 0,39 0.0 1 0.1

Brycon cephalus (Günther, 1869) 1 0.8 2 0.3 5 1.9 2 0,2 29 13,18

Brycon melanopterus (Cope, 1872) 3 0.5

Ctenobrycon hauxweSanus (Cope, 1870) 14 2.3 3 0.3 1 0,45

Moenkhausia intermedia (Eigenmann, 1908) 56 9.3 1 0.4 2 0,91

Moenkhausia lepidura (Kner. 1858) 2 1.6 107 17.7 3 1.1 110 10.5 4 1,82

Chakeus macrolepidotus (Cuvier. 1817) 5 0.6

Triportheus albus (Cuvier. 1872) 12 9.8 1 0.1 1 0.39 0.0 75 28.6 1 0,45

Triportheus elongatus (Gunther. 1864) 302 33,5 6 1.0 10 3.8 8 0.8 9 4,09

Triportheus angulatus (Spix & Agassiz. 1829) 1 0.8 35 3,9 16 6.18 6 1.0 25 2.4 3 1,36
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Gymnotifonnes

Apteronotidae 1 3,6

Aptemnotus albifmns (Linnaeus, 1766) 1 0,45

Ramphychthydae 1 0,1

Ramphichthys mstratus (Linnaeus, 1766)

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) 1 0,1

Siluriformes

Hypophthalmklae

Hypophthabnus edentatus (Spix, 1829) 12 1.3 6 2.3 2 0,2 2 0,91

Auchenipteridae

AuchenipterichOiys thoracatus (Kner, 1858) 1 0,45

Parauchenlpterus galeatus (Linnaeus, 1766) 1 0,8 4 0,4 1 0,39 2 0,3 2 0.8 18 1.7 12 5,45

Caliichthyidae

Hoptostemum thoiacatum (Valenciennes, 1840) 1 0,39

Hoplostemum Btomle (Valenciennes, 1840) 1 0.8 3 1.16 1 0,45

Doradidae

Anadoras sp 11 1.8 7 0.7

Platidoras costatus (Valenciennes, 1840) 1 0,1 2 0,3

Ptemdoras sp. 1 0,8 2 0,8 1 0,45

Doras punctatus (Kner, 1853) 1 0,39 2 0,91

Dianema fongibarbis (Cope, 1872) 9 32,1

Lorícaríidae

Rineforicaria sp 15 1.7 100 16,6 41 3.9 1 3,6

Uposarcus pardaSs (Caslelnau, 1855) 0,0 2 0,77 5 0,8 3 0.3

Hypostomus emargmatus (Valenciennes, 1840) 1 0,1

Ancistms 1 0.1

Ageneiosidae

Ageneiosus spl

Ageneiosus ucaylalensis (Casteinau, 1855) 3 2,5

Ageneiosus edentatus 1 0,4

Pimelodidae

Sonitm Uma (Bloch & Schneider, 1801) 2 0,77 4 0.4

Pimelodus tjlochii (Schomburgld, 1841) 4 0,4 1 0,39 1 0,2 1 0,4 7 0.7 6 2,73

Calopftysus macroptenis (Lichtenstein,1819) 2 1,6 5 1.9

Pinirampus pirinampus (Spix & Agassiz, 1829) 1 0,8

Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840) 1 0.4 2 0.2 1 0,45

Beloniformes

Belonidae

Potamorttaphis guyanensis (Jardine, 1843) 1 0,8

67



Percifonnes

Ctchlidae

Heros severus (Heckel, 1840) 2 0,2 1 0.45

Acarichthys heckelã (Müller &Troschel. 1849) 9 1.5 51 4,9 4 14,3

Geophagus pmximus (Casteinau, 1855) 1 0.1 1 0.1

Astronofus ocellatus (Cuvier, 1829) 3 2,5 1 0.45 4 14,3

Chaetobranchus fíavescens (Heckel, 1840) 1 0,39 1 0.1

Chaetobranchus semtfastíatum (Stelndachner, 1875) 1 0,1

Cichia ocelaris (Bloch & Schneider, 1801) 1 0.45

Cichia monocuius (Spix, 1831) 1 0,39 1 0.4 3 0.3

Mesonauta féstivum (Heckel, 1840) 1 0,39 3 1.1 3 1,36

Sdantdae

Plaç^don squamosissimus (Heckel. 1840) 6 0,7 4 0.7 1 0,4 8 0.8

Lepldoserintfcrmes

Lepidoserinidae

Lepidosiren paradoxa (Fitzinger, 1837) 1 3,57

TOTAL 122 100 901 100 259 100 603 100 262 100 1048 100 220 100 28 100
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Anexo 2. Modelo de questionário utilizado nas entrevistas com as famílias de
Machado de Assis e Santa Maria/ Ilha do Risco - Itacoatiara.

Local: ^D^ta da entrevista:

1) DADOS GERAIS:
Nome e idade:
Quantas pessoas têm na família?
Quantas pessoas estudam e o grau de
escolaridade?
Possui aposentadoria qual o valor quantas são as pessoas?.
Quantas pessoas trabalham na família?
Qual o principal meio de sobrevivência da família?.

Desde quando mora na comunidade?
Desempenha algum papel na comunidade,qual?.
Nas variações do nível d'água continua na casa ou vai p/ outro lugar, qual o lugar?.

2)ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA OU COMERCIAL :

PESCA

Pesca-se: () SIM ()NÃO
Que tipo de pesca: () subsistência ()comercial () ornamental
Quando de pesca Enchente ( ) Cheia ( ) Vazante ( )Seca( )
Que tipo de aparelhos são utilizados para a pesca?
O que é feito com o peixe?.
Quanto que pode ser pescado(Kg/Dia/Homem)?
Qual o mês mais intenso que se pesca?
Quem faz a pesca?
Que tipo de embarcação é utilizado e o número de embarcações?.
Quais espécies são mais pescadas:
Em quais lagos se pode pescar?.
Existe outros locais de captura do peixe?.

MANEJO

Por que manejam os lagos?
Quais os peixes que tinham em abundância e hoje são escassos?.
Quais as comunidades responsáveis pelo manejo?
Quais os critérios para a escola dos lagos?.
A quanto tempo a comunidade maneja os lagos?.
Quais os lagos que pode pescar?
Quais não se podem pescar?.
Quais aparelhos de pesca podem ser usados?.
Quais aparelhos de pesca são proibidos?
Em que época do ano pode pescar?

agricultura
Pratica-se: ()SIM ()NAO - () Várzea () Terra Firme
O que se planta?vj uuc oíí —7

Quando se planta (meses).
Enchente ( ) Cheia ( ) Vazante ( ) Seca ( )
De que forma e método é preparada a terra?Ex:trator, braçal, arado
O cue é feito com alimentos da colheita?
Tipo de cultivo: () Monocultura () Policultura () Subsistência () Comercial

pecuária
Pratica-se: ()SIM () NÃO
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Quais os animais são criados?
O que é feito com esses animais durante a cheia?_
Para que fins são criados esses animais?

EXTRAÇÃO VEGETAL
Extrai-se: ()SIM ()NÃO
Que tipo de planta?_

(

De que forma é feita a extração?
Alguma planta é preservada: ()SIM ()NÃO
Qual o nome?_
O que é feito com que se é extraído?
Existe uma época adequada para a extração e qual?_
Serve como fonte de alimento?

OUTROS

Existe alguma outra fonte de alimento que no período da variação do nível d'água .principalmente cheia,
ajuda na sobrevivência, qual?_
Há ajuda de alguma instituição,qual, com que eles ajudam?.
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Anexo 3. Matrizes de similaridade de Moritsita-Horn com valores de número de

indivíduos (A) e biomassa (g) (B) utilizadas nas análises de MDS dos lagos Comandá
(com), Tracajá (tra), Praia (pra) e Acari (aca) na cheia (C) e seca (S).

A) Lagos comC comS traC traS praC praS acaC acaS

comC 1 - - - - - - -

comS 0,13 1 - - - - - -

traC 0,13 0,05 1 - - - - -

traS 0,10 0,28 0,02 1 - - - -

praC 0,61 0,14 0,09 0.1 1 - - -

praS 0,23 0,21 0,11 0,57 0,28 1 - -

acaC 0,37 0,23 0,27 0,24 0,36 0,56 1 -

acaS 0,08 0,01 0,01 0,07 0,00 0,10 0,02 1

B)
Lagos comC comS traC traS praC praS acaC acaS

comC 1 - - - - -

comS 0,44 1 - - - -

traC 0,09 0.07 1 - - -

traS 0,03 0,12 0,01 1 - -

praC 0,08 0,20 0,06 0,25 1 - -

praS 0.1 0,14 0,05 0,39 0,36 1 - -

acaC 0,05 0,08 0,07 0,09 0,18 0,11 1 -

acaS 0,00 0,00 0,17 0,07 0,00 0,05 0,01 1
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