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A

Sinopse:

Nesse trabalho foi analisada a influência da sazonalidade nas relações entre as

atividades alimentar e reprodutiva de Acestrorhynchus falcirostris, Pellona flavipinnis, Psectrogaster

rutiloides e Curimatella albuma, em ambiente de várzea, na Amazônia Central. Essa influência foi

verificada avaliando-se a condição dos peixes quanto à atividade alimentar e ao aporte de

reservas energéticas ao longo do ciclo hidrológico, comparativamente ao período de maior

atividade reprodutiva. Ainda, foram estimados parâmetros biológicos das populações das

espécies estudadas.
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RESUMO

Na Amazônia, o pulso de inundação constitui um evento fundamental nos ciclos de
vida dos peixes. A variação sazonal na disponibilidade de alimento e nas condições
ambientais gerais, possivelmente resulta em estratégias reprodutivas que otimizam o
uso da energia obtida pelos peixes nos períodos de maior abundância de recursos. Por
outro lado, alimentos como o detrito estão disponíveis abundantemente ao longo de
todo o ano, o que poderia diminuir a influência da sazonalidade da reprodução de
certos grupos de espécies de peixes. O presente trabalho avaliou a influência do ciclo
hidrológico nas relações entre as atividades alimentar e reprodutiva de espécies de
peixes piscívoros, carnívoros e detritívoros na região do Catalão, uma área de várzea
próxima a Manaus, na Amazônia Central. Foram utilizados dados referentes a três
ciclos hidrológicos, entre setembro de 1999 a agosto de 2003. Foram analisados a
atividade alimentar, o grau de gordura cavitária, o fator de condição relativo e o período
de maior atividade reprodutiva das espécies. Adicionalmente, foram estimados a
proporção sexual, os comprimentos médio e máximo de primeira maturação sexual, a
fecundidade e o tipo de desova. A espécie piscívora [Acestrorhynchus falcirostris)
apresentou uma atividade alimentar fortemente sazonal e com maior intensidade na
enchente e cheia, o que conduziu ao maior acumulo de reservas energéticas na vazante.
Entretanto, a reprodução não foi marcadamente sazonal e o período de desova
estendeu-se desde o início da seca ao início da cheia, porém, com maior atividade
reprodutiva na enchente. Pellona flavipinnis apresentou um hábito alimentar carnívoro,
uma atividade alimentar menos acentuada em relação à espécie piscívora, e um acúmulo
de gordura cavitária praticamente contínuo ao longo do ciclo hidrológico. A
sazonalidade também não teve influência marcante sobre o período reprodutivo da
espécie carnívora. A atividade alimentar dos detritívoros {Psectrogaster rutiloides e
Curimatella alburnd) não variou ao longo do ciclo hidrológico, porém, houve uma
acentuada e sazonal redução da gordura cavitária na enchente, possivelmente em
função da reprodução. Isso indica que os ciclos reprodutivos desses peixes são
sazonalmente marcados pela subida do nível das águas e que a energia proveniente da
alimentação, apesar de importante, não é fator determinante na estratégia reprodutiva.
Embora tenham sido encontradas diferenças sazonais nas atividades alimentar e
reprodutiva das espécies piscívora, carnívora e detritívoras, estas não foram tão
marcantes a ponto de indicar padrões muito divergentes de influência da variação
hidrológica. O pulso de inundação exerce uma influência muito forte sobre os ciclos de
vida dos organismos aquáticos na várzea, fazendo com que os peixes dependam,
mesmo que indiretamente, de condições favoráveis disponibilizadas nos períodos de
enchente e cheia, no sentido de garantir a sobrevivência da prole.

VI



ABSTRACT

The flood pulse regime represents a main event in the life cycle o£ the fishes in the
Amazon basin. The seasonal variation in the availability of food resources and in the
environmental conditions possibly results in the adoption of reproductive strategies
that optimize the use of the energy obtained by the fishes at times of high resource
abundance. On the other hand, some food types such as detritus are available
abundantly along the year, which could reduce the influence of seasonality in the
reproduction of some fishes. The present study analyzed the influence of the
hydrological cycle on the feeding and reproductive activity of piscivorous, carnivorous
and detritivorous fishes at the Catalão, a várzea area near Manaus City, Central
Amazon. Data from three hydrological cycles (September 1999 to August 2003) were
analyzed. Feeding activity, body fat deposits, relative condition factor, and the peak of
reproductive activity were considered. Additionally, sex ratio, mean and maximiun size
at first maturity, fecundity and spawning type were estimated. The piscivorous species
{Acestrorhynchus falcirostris) showed a strong seasonal feeding activity, with higher
intensity during the rising and flood periods that resulted in the storage of high fat
reserves during the drying season. Nevertheless, reproduction was not markedly
seasonal and the spawning period extended from the start of the dry season to early
floods, but with higher reproductive activity during the rising waters. Pellona flavipinnis
showed to be carnivore. The seasonal changes in the feeding activity were lower than
the observed for the piscivorous species, and the built of fat reserves was continuous
throughout the hydrological cycle. The reproduaion was not strongly affected either.
The feeding aaivity of the detritivores {Psectrogaster rutiloides e Curimatella dhurnd) did not
vary along the hydrological cycle but there was a strong seasonal reduction of the body
fat reserves at the beginning of the rising season, what is possibly related to the
spawning period. This indicates that reproductive cycles of the detritivorous fishes are
conditional to the rising of the waters and the feeding intensity, although obviously
important, do not determine the reproductive strategy used by these species. Although
the piscivorous, carnivorous and detritivorous species exhibit some differences on the
feeding and reproductive strategies, these were not large enough to suggest a different
pattern of responses to the hydrological cycle. The flood pulse exerts a strong influence
on the life cycles of aquatic organisms in the floodplains, which ultimately depend on
the favorable environmental conditions at the rising and flood periods which warrants
the survival of the progeny.
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1. INTRODUÇÃO

A Amazônia possui uma bacia hidrográfica com cerca de 7 x 106km2, constituída por
várias sub-bacias, rios e igarapés (Santos &Ferreira, 1999), que reúnem o maior volume de água
doce do mundo. Entre os rios dessa bacia, o Amazonas é o principal e o mais extenso com
estimativas entre 6.400 a 6.800 km, e com a maior descarga anual de aproximadamente 214 x
106 litros/segundo(Goulding et ai, 2003). Nesses sistemas, ocorre anualmente uma variação
hidrológica na forma de um pulso monomodal e previsível, responsável por períodos de
inundação e de águas baixas (funk et ai, 1989; Goulding etaL, 2003).

Outra característica marcante da bacia Amazônica são as altas taxas de precipitação, que

contribuem com o maior aporte hídrico para o ciclo hidrológico dessa região (Salati etal., 1983).
Essa precipitação é constituída de aproximadamente 40% do vapor d'água oriundo do Oceano
Atlântico e de 60% da evapotranspiração da floresta (Goulding eí^/., 2003). Ao longo do ano, a
precipitação é desigualmente distribuída, apresentando épocas distintas de chuva e seca, com
exceção do nordeste da Amazônia onde não ha estação seca (Junk, 1985; Santos & Ferreira,
1999). Essa precipitação varia de 1500 a 3000 mm/ano (Goulding et ai., 2003), provocando
flutuações anuais no nível da água, que alcançam em media, 10 metros e em casos extremos, ate

15 metros próximo a Manaus (funk, 1980), resultando na formação periódica de planícies
alagadas às margens do rio Amazonas e de muitos dos seus afluentes Qnnk, 1985).

As planícies alagadas são parte do sistema de drenagem de rios e recebem, periodicamente,

o aporte lateral de água e de material particulado e dissolvido desses rios (funk et d., 1989). As
florestas inundadas por rios de água preta são denominadas de igapos, e por rios de agua branca

de matas de várzea (Irmler, 1977; 1978). As terras de várzea são aluviões recentes formados pela

deposição de sedimento continuamente transportado das regiões Andina e pré-Andina, e de
aluviões em processo de erosão (Goulding et d., 2003). Esse sedimento é constituído
basicamente de silte e sais minerais (Santos & Ferreira, 1999; Lowe-McConnell, 1999) que são

depositados na várzea durante a enchente, tornando-a, geoquimicamente, mais rica que outras
áreas da bacia Amazônica (Sioli, 1968; Junk & Piedade, 1993a; 1997; Goulding et d., 2003).

Segundo Melack & Forsberg (2001) as regiões de várzea do rio Amazonas e dos seus
principais tributários compreendem, em média, 140.000 km^. Nessas regiões são encontrados os



0  chamados lagos de várzea, que correspondem a apenas parte dos rios (meandros abandonados,
por exemplo) ou do produto da atividade destes (Santos & Ferreira, 1999). Esses lagos são
submetidos a grandes oscilações de área e profundidade ao longo do ciclo hidrologico, que
influenciam a sua dinâmica paisagística devido à permanente modificação exercida pelo no por

meio de processos de sedimentação e erosão (Junk, 1980). Essas alterações também exercem
forte influência sobre o balanço de nutrientes, a cadeia trófica, o ciclo de energia nas áreas de
várzea, rios e lagos, e consequentemente, sobre o ciclo de vida da flora e da fauna aquáticas e
terrestres (Junk et ai, 1989; Santos et ai, 1991), bem como sobre as condições de vida das
comunidades humanas ribeirinhas.

As drásticas mudanças periódicas nesses biótopos causam perdas diferenciadas para
organismos animais e vegetais, promovendo adaptações morfológicas, anatômicas, fisiológicas,
fenológicas e etológicas, que compensam as perdas sofridas pelas populações durante a fase
desfavorável Qunk, 1980). Nesse contexto, os animais que não possuem adaptações para povoar

a mata alagada migram, periodicamente, desse local. Aqueles que conseguem se adaptar a essas
condições, recuperam suas populações a partir de um curto ciclo de desenvolvimento, incluindo
crescimento rápido, maturidade precoce e altas taxas reprodutivas (Irmler, 1978).

No caso dos peixes, essas mudanças podem ser refletidas nos padrões de comportamento
migratório, crescimento, alimentação e reprodução. Através da alimentação, os peixes adquirem
energia necessária para a manutenção metabolica, excreção de produtos nitrogenados e síntese
de tecidos. Porém, a alocação dessa energia é feita de forma diferenciada ao longo do

desenvolvimento desses animais: enquanto os jovens utilizam energia para a produção somática;

os adultos investem suas reservas energéticas principalmente nos processos reprodutivos

(Andreu & Rodriguez-Roda, 1951; Nikolsky, 1963; Wootton, 1990; Vazzoler, 1996).
A quantidade de energia e nutrientes obtidos por meio das atividades alimentares dos

peixes é fundamental para a sobrevivência, o crescimento e a reprodução dos mesmos, sendo
que o sucesso nessas etapas depende da habilidade de armazenagem e utilização das reservas
energéticas diante das variações ambientais.

A disponibilidade de alimento nos ecossistemas aquáticos da Amazônia é bastante
influenciada pelas variações hidrológicas, fazendo com que os peixes aproveitem os períodos de

maior abundância de alimento para produzirem reservas energéticas (Goulding, 1980; Junk,



1985), Essas variações alteram quali e quantitativamente a dieta de muitas especies de peixes,
como, por exemplo, de Mylossoma duriventre (Serrasalmidae) do Lago Janauacá-AM (Paixão,
1980), muitos ciclídeos do Lago Batata-PA (Reis, 1997) e deRetroculus lapidifer (Cichlidae) do rio
Araguaia-TO (Moreira & Zuanon, 2002).

Para a grande maioria das espécies, o acúmulo de gordura ocorre durante a enchente,
quando é grande a oferta de alimento (Santos & Ferreira, 1999). Nesse período, a expansão da
área dos lagos proporciona maior dispersão dos organismos aquáticos pelas areas de floresta
inundada e, consequentemente, maior acesso aos alimentos de origem alóaone proveniente
dessa floresta, e.g. invertebrados arbóreos e terrestres, folhas, frutos e sementes Q[unk et d.,
1997; Lowe McConnell 1999). A enchente também promove a formação de grandes prados
flutuantes, constituídos por plantas aquáticas e semi-aquáticas que servem como alimento para
algumas espécies (Santos & Ferreira, 1999), e como abrigo e local de alimentação de larvas e

^  juvenis de peixes (Santos, 1980; Sánchez-Botero & Araujo-Lima, 2001; Junk etd.y 1997). Em
contrapartida, nos períodos de vazante e seca, a restrição física dos corpos d'água reduz a área
de dispersão das presas (Goulding, 1985), favorecendo espécies carnívoras-piscívoras com uma
maior captura de presas Qunk, 1985; Goulding, 1989; Winemiller & Kelso-Winemüler, 2003).

Os peixes são capazes de explorar uma variedade de itens alimentares, que inclui desde
briozoários até frutos e outros peixes (Goulding, et d., 1988; Santos & Ferreira, 1999). Esse

consumo diferencial de certos itens alimentares permite que os peixes sejam classificados em

categorias tróficas. Muitos peixes são caracterizados como onívoros por consumirem uma
variedade de itens de origem animal e vegetal, disponibilizados nas diferentes épocas do ano

(Braga, 1990). No entanto, outros se destacam pelo hábito alimentar mais especializado, como
os piscívoros, insetívoros, herbívoros e detritívoros (Goulding, 1980; Santos et d,, 1991). Para
algumas espécies carnívoras, os peixes são os itens mais importantes na dieta, enquanto que para
outras, os invertebrados constituem o principal alimento (Zavala-Camm, 1996). Peixes
detritívoros são aqueles altamente especializados em consumir detrito, que é definido como

matéria orgânica morta particulada, submetida a transformações que alteram sua forma original.
No detrito podem ser encontradas pequenas quantidades de organismos vivos tais como, micro-
invertebrados, algas, fungos e bactérias (Bowen, 1984). A identificação do hábito alimentar de

peixes é possível por meio da análise direta do conteúdo estomacal (Berg, 1979; Hyslop, 1980;
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Moreira Òc Zuanon, 2002), corroborada por características morfológicas e morfométncas da
espécie (Ferreira, 1981; Barbieri et aí. 1994; Zavala-Camin, 1996).

A presença ou ausência de alimento no trato digestório dos peixes, pode estar relacionada
à disponibilidade de alimento no ambiente e/ou a fatores intrínsecos, como a reprodução.
Nikolsky (1963) considera que as alterações na atividade alimentar durante a reprodução é um
fenômeno característico de muitas espécies de peixes. É conhecido que algumas espécies
apresentam baixo grau de repleção estomacal durante o período reprodutivo como por
exemplo, os aracus Schizodonfasciatus e Rhytiodus microlepis, no Lago Janauacá-AM (Santos, 1980),
Leporinusfriderici no reservatório de Itumbiara-GO (Brito et d., 1999) e S. intermedius no rio
Tibagi-PR (Bennemann et d., 1996). Em contrapartida, após o período em que os peixes
apresentam maior grau de repleção estomacal (período de maior atividade alimentar) ocorre
acúmulo de gordura na cavidade abdominal (Santos, 1980; Bennemann etd., 1996).

As reservas de energia, acumuladas durante o período de maior disponibilidade de
alimento, são fundamentais para o processo de maturação gonadal dos peixes. Esse processo

pode ser detectado por meio de indicativos do estado fisiológico do indivíduo, tais como o fator
de condição e os índices gonadossomático e hepatossomático (Bazzoli ôc Godinho, 1991; Sayer
et d., 1996; Vazzoler, 1996).

Nos meses precedentes ao período de desova. Braga (1990) verificou que seis especies de
Characiformes do rio Tocantins-TO apresentaram alta atividade alimentar, com conseqüente

acúmulo de gordura visceral e elevado fator de condição. A variação do percentual dessa
gordura pode expressar sua utilização para o desenvolvimento das gônadas, como verificado
para a sardinha {Surdinapilchardus), cujo índice gonadossomático aumentou progressivamente em
função do decréscimo do percentual de gordura cavitária e do fator de condição (Zwohnski et d.
2001). Embora muitas espécies continuem se alimentando durante o período de reprodução, o
fator de condição diminui como conseqüência do elevado desgaste resultante do processo
reprodutivo (Braga, 1990; Isaac et d., 2000).

Como resposta às flutuações ambientais, os peixes são capazes de ajustar suas táticas
reprodutivas, contribuindo com o sucesso reprodutivo e com a conseqüente manutenção do
equilíbrio populacional (Wootton, 1984; Rochet, 2000). O conhecimento da variação temporal
de algumas dessas táticas diante das variações no ambiente, permite um melhor entendimento
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da plasticidade reprodutiva e da capacidade de reposição dos estoques de peixes. Dessa forma,
constituem subsídios indispensáveis nas avaliações de impacto no meio aquatico, assim como

no norteamento de medidas de administração racional dos recursos pesqueiros. Entre as táticas
reprodutivas, destacam-se a proporção sexual, o comprimento de primeira maturação sexual, a
fecundidade, e o tipo, local e época de desova, que podem ser diferenciadas de acordo com a
estratégia empregada por cada especie (Vazzoler, 1996).

A proporção sexual esperada na natureza e de 1:1 (Nikolsky, 1963). As variações nessa
proporção são, muitas vezes, conseqüência de diferenças nas taxas de crescimento entre machos
e fêmeas. Quando as fêmeas apresentam taxa de crescimento maior que a dos machos, pode
ocorrer predomínio de um dos sexos nas capturas e como conseqüência, a proporção sexual fica
desbalanceada. Em decorrência desse fato, o potencial reprodutivo, o tamanho e a estrutura da

população são alterados (Vazzoler, 1996). De posse de informações sobre a proporção de
fêmeas e a fecundidade individual, ou seja, o número de ovócitos produzidos por cada fêmea

em um período reprodutivo é possível estimar o potencial reprodutivo de uma espécie, bem
como predizer o tamanho de futuras coortes (Sparre & Venema, 1992). A fecundidade é uma
tática reprodutiva muito lábil e pode variar inter e intraespecificamente, e em função de alguns
fatores, como por exemplo, da disponibilidade alimentar (Vazzoler, 1996). Um suprimento

alimentar abundante pode condicionar um maior tamanho do corpo e, consequentemente, uma

maior fecundidade ou ovócitos com maior volume (Nikolsky, 1963; Wootton, 1984). Em alguns

casos, esse aumento da fecundidade ocorre independentemente do tamanho da fêmea

(Townshend & Wootton, 1984).

O comprimento ou idade em que o peixe atinge pela primeira vez a maturidade sexual,

depende das condições ambientais e das características ecológicas, biológicas e genéticas
(Stearns & Crandall, 1984; Udupa, 1986). O início da maturidade, embora seja um processo

gradual, marca uma etapa crítica no ciclo de vida dos peixes (Stearns & Crandall, 1984;
Wootton, 1984), correspondendo ao ponto de mudança no direcionamento dos recursos

energéticos (Vazzoler, 1996). Nos estágios iniciais de desenvolvimento, os requerimentos de

energia são direcionados principalmente para o crescimento do indivíduo, enquanto na fase
adulta são destinados a atender, prioritariamente, as necessidades reprodutivas (Wootton, 1984;

Sparre & Venema, 1992).
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A renovação dos indivíduos de uma população não depende somente dos recursos
energéticos alocados para o processo reprodutivo, mas também da sincronia entre a época e o
local de reprodução (Wootton, 1990). O modo como as fêmeas liberam os ovócitos maduros,
isto é, a freqüência de desovas dentro de um período reprodutivo, associado à dinâmica de
desenvolvimento dos ovócitos, caracteriza o tipo de desova da especie, onde as mais comuns

são a total e a parcelada (Vazzoler, 1996). As condições alimentares das fêmeas dentro do
período reprodutivo também podem influenciar a desova. Para algumas especies de peixes de
região temperada (e.g. Gasterosteus aculeatus) com a desova parcelada, o intervalo entre uma
desova e outra aumenta quando o suprimento alimentar das fêmeas é reduzido (Ali & Wootton,
1999).

O período de reprodução das fêmeas de teleósteos, pode ser considerado como um
produto de vários fatores bióticos e abióticos que estimulam o desenvolvimento dos ovários, o
final da maturação e a ovulação (Bye, 1984; Stacey, 1984). A maioria dos peixes inicia o
desenvolvimento das gônadas em um período anterior ao da reprodução, a partir da recepção de
estímulos abióticos tais como, temperatura, fotoperíodo, quantidade de chuva e nível

fluviométrico (Stacey, 1984; Vazzoler & Menezes, 1992; Honczaryk, 1995). A maturação

gonadal se completa quando as condições ambientais são favoráveis à fecundação, à
sobrevivência e ao desenvolvimento das larvas (Schwassmann, 1978; Vazzoler, 1996) o que

inclui a disponibilidade de alimento e abrigo para a criação da prole (Pakão, 1980; Araujo-Lima
& Goulding, 1998). O rendimento de energia oriundo da atividade alimentar dos peixes adultos

também é essencial para o sucesso na reprodução (Wootton, 1990). No período pre-ovulatorio,

altas quantidades de energia são acumuladas e utilizadas no crescimento dos ovócitos,
garantindo nutrientes para as futuras larvas (Stacey, 1984).

Em regiões tropicais, especialmente aquelas próximas à linha do Equador, as mudanças

anuais de temperatura e fotoperíodo são mínimas, havendo maior coincidência da reprodução

dos peixes de águas interiores, com a elevação do nível das águas no período chuvoso (Kramer,
1978; Schwassmann, 1978; Hails & Abdullah, 1982). Nesse contexto, alguns autores consideram
que a variação hidrológica cíclica é o fator preponderante que regula a reprodução de peixes na
Amazônia, havendo tendência de um padrão generalizado de reprodução no período da

enchente (Braga, 1990; Menezes ôc Vazzoler, 1992; Vazzoler & Menezes, 1992; Ruffino & Isaac,
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1995; Vazzoler, 1996; Lowe-McConnell, 1999). Isso é válido especialmente para as especies que
realizam migração reprodutiva, como a maioria dos Characiformes (Menezes & Vazzoler, 1992,
Vazzoler & Menezes, 1992; Ruffino & Isaac, 1995; Junk et ai, 1997).

A aparente sincronia dos ciclos reprodutivos de grande parte das espécies de peixes
amazônicos com a variação sazonal do nível das águas, pode ser considerada como um
fenômeno bem conhecido g^nk, 1985; Braga, 1990; Menezes & Vazzoler, 1992; Lowe
McConnell, 1999). Entretanto, pouco se sabe sobre a existência de padrões gerais de
reprodução dos peixes em relação à categoria trófica a que pertencem. Nesse sentido, estudos
em ambiente natural, sobre alimentação e reprodução de espécies de peixes pertencentes a
diferentes categorias tróficas, são importantes para verificar possíveis padrões sazonais nas
relações entre essas atividades. Informações sobre as interações entre os eventos básicos na vida
dos peixes e o ambiente podem servir como subsídio para a elaboração de estratégias de manejo
de populações naturais.

Considerando que a marcante variação hidrológica anual da região amazônica pode
direcionar as condições ecológicas e biológicas no ciclo de vida dos peixes, é plausível que haja
uma relação direta entre as variações sazonais nas atividades alimentar e reprodutiva, de modo a
otimizar o uso de energia obtida durante os períodos de maior abundancia de alimento para a
maturação das gônadas. Nesse contexto, são propostas as seguintes hipóteses:

1) Peixes piscívoros, que supostamente alimentam-se com mais intensidade durante o
período de águas baixas e portanto, devem acumular mais reservas energéticas nessa época,
apresentam ciclos reprodutivos marcadamente sazonais.

2) Peixes detritívoros, que supostamente dispõem de alimento abundante ao longo do ano,
e portanto devem ter menor variação na alimentação e no acúmulo de reservas energéticas,
apresentam ciclos reprodutivos com sazonalidade pouco marcante.
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2. OBJETIVOS

2.1. Geral

Analisar a influência do ciclo hidrologico nas relações entre as atividades alimentar e

reprodutiva de duas espécies de peixes piscivoras e duas detritívoras, na área do Catalão,
Amazônia Central.

2.2. Específicos

• Verificar a sazonalidade na atividade alimentar de espécies de peixes piscivoras e detritívoras,

ao longo do ciclo hidrologico;

• Avaliar o desenvolvimento da condição desses peixes quanto ao aporte de reservas
energéticas, ao longo do ciclo hidrologico;

•  Identificar o período de maior atividade reprodutiva dessas espécies.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de estudo

A área do Catalão é uma região de várzea do Estado do Amazonas, localizada no
Município de Iranduba a 5 km da cidade de Manaus, entre as coordenadas geográficas 3°08' e
3® 14'S/59°53' e 59°58'W (Figura 1). Por receber influência dos rios Negro e Solimões, o Catalão
é considerado um ambiente de água mista. No entanto, a predominante influência do no
Solimões confere a esse ambiente características físico-químicas semelhantes às águas brancas
(Tabela 1), embora a cor da água apresente-se escura nos períodos de vazante e seca (Alves &
Darwich, 2001). Isso deve-se provavelmente à decantação de sedimentos carreados pelo rio
Solimões durante a enchente.

A região do Catalão é considerada um sistema fluvio-lacustre. No período da cheia é
praticamente coberta pela água dos rios, assumindo uma característica mais lótica, e no período
da seca, fica isolada e os corpos d'água assumem características lênticas. Essa influência sazonal
torna a região bastante susceptível a variações quanto à profundidade e tamanho da área
alagada.

Em alguns trechos do Catalão, nos períodos de águas mais baixas é possível evidenciar
margens com vegetação primária composta por gramíneas, seguidas de embaúbas {Cecropia spp.)
e, posteriormente, vegetação em estágios sucessivos mais avançados (mata de várzea). Durante
o período de enchente, em boa parte da área marginal de pequenos lagos, furos e paranás do
Catalão, encontra-se uma variedade de plantas aquáticas emergentes, sendo que algumas
apresentam-se em grande quantidade, como por exemplo, a canarana {Echinochloapolystachià)y o
capim muri {Paspalum fasciculatum)y o capim membeca (P. repens) e o arroz bravo {Oryzaperenis).
Essas plantas são freqüentemente registradas em áreas de várzea próximo à Manaus, sendo que
E. polystachia e P. fasciculatum são aquelas encontradas ao longo de todo o ciclo hidrológico e as
que possuem maior biomassa Qunk & Piedade, 1993a; 1993b; 1997).
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Figura 1. Imagem de satélite da área do Catalão - AM (3°08' - 3°14'S; 59°53' - Sg^SS-W) (Fonte:
MITI/NADSA JERS-1,1996).
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Tabela 1. Características físico-químicas da água de superfície do Catalão e do rio Solimões
próximo à área amostrada, referentes ao ciclo hidrológico de 2000.

rio Solimões Catalão
Características Média amplitude Média amplitude
temperatura (°C) 28,34 27,53 (C) - 29,55 (V) 29,60 28,81 (C) - 32,07 (S)
condutividade (pS/cm) 85,74 70,90 (C) -101,33 (E) 67,22 62,38 (V) -169,17 (S)
PH 6,61 6,60 (E) - 6,66 (C) 6,03 5,80 (C) - 7,32 (S)

O2 dissolvido (mg/l) 3,40 1,80 (C) - 5,70 3,82 1,10 (E) - 7,56 (V)
(Fonte: projeto Catalão PPI-3090, INPA). V= vazante; S= seca; E= enchente; C= cheia.

A sazonalidade das águas no Catalão pode afetar diretamente o ciclo de vida dos peixes

dessa região e as condições de vida das comunidades humanas ribeirinhas. Essas comunidades,
compostas de aproximadamente 272 habitantes, comercializam principalmente, hortaliças
produzidas no período de águas baixas, praticam extração de madeira, pequena pesca comercial
e de subsistência, sendo que a grande maioria dos moradores utiliza o pescado como fonte

exclusiva de proteína animal (Raimunda Viana, líder comunitária, com. pess.).

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos de exemplares de peixes coletados

durante as atividades de campo dos projetos "Estrutura e Dinâmica do Ecótono Catalão - PPI

1-3090" e "Estrutura e Dinâmica das Comunidades de Organismos na Área do Catalão - PPI 1-

3740", desenvolvidos na Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática do Instituto Nacional

de Pesquisa da Amazônia - CPBA/INPA.

As coletas foram realizadas em vários pontos na área do Catalão, denominados localmente

de Poção, Madalena, Lago do Padre, Lago do Cobra, Cuiú, e Cacau próximo ao flutuante do
INPA (Figura 2). Esses locais são muito próximos entre si, interligados, apresentam vegetação

ciliar com características similares e são semelhantes em termos físico-químicos. Portanto, os

dados obtidos não foram particularizados por local de coleta, referindo-se à área do Catalão

como um todo.

Nos períodos de vazante e seca, as coletas ocorreram próximas às margens em áreas de
galhadas (Figura 3), enquanto que na enchente e cheia, foram realizadas em áreas próximas à
floresta (Figura 4).
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Figura 2. Localização geográfica dos locais de coleta no Lago Catalão: 1 - Poção; 2 - Madalena; 3
- Lago do Padre; 4 - Lago do Cobra; 5 - Cuiú e 6- Cacau próximo ao flutuante do INPA (Fonte:
Carta Militar Manaus-E, folha S. 21-Y-C-I-l, MI-579/1).
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Figura 3. Coleta na vazante no Lago do Padre - Catalão

Figura 4. Coleta na enchente no Lago do Padre - Catalão.
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3.2. Espécies estudadas

As espécies piscívoras e detritívoras incluídas neste estudo, foram escolhidas em função

da abundância e freqüência de ocorrência nas coletas, durante cerca de três anos de atividades

de campo.

Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836)

E uma espécie de Clupeiformes de água doce pertencente à família Pristigasteridae e

conhecida na Amazônia como apapá-branco ou sardinhão. Possui ampla distribuição geográfica

na América do Sul, incluindo as bacias Amazônica, Parnaíba, Orinoco, Paraná/Prata e rios das

Guianas (Whitehead et ai, 1985; de Pinna & Di Dario, 2003). Aparentemente, não atinge o mar,

embora possa tolerar alguma salinidade na foz do rio Amazonas. Apresenta porte moderado a

grande, atingindo um comprimento máximo de 55 cm (de Pinna & Di Dario, 2003), tem hábito

pelágico e alimenta-se de peixes (Ferreira etaL, 1998; Braga, 1990) (Figura 5). Pellona flavipinnis

foi uma das espécies que apresentou grande abundância em pescarias experimentais na área do

Catalão, nos períodos de vazante, seca e enchente (do Vale, 2003).

Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)

É uma espécie de Characiformes pertencente à família Acestrorhynchidae e conhecida na

Amazônia como peixe-cachorro ou dentudo; distribui-se na América do Sul pelas bacias dos

rios Amazonas, Orinoco e dos rios da Guiana (Menezes, 1969; Menezes, 2003). E considerada

de médio porte, alcançando cerca de 35 cm de comprimento (Ferreira eí^/., 1998) (Figura 5). As

espécies desse gênero vivem em ambientes de águas rasas e alimentam-se de peixes,

abocanhando suas presas inteiras (Lowe-McConnell, 1999). No Catalão, A. falcirostris foi a

espécie com maior biomassa nos períodos de vazante e seca, e a mais abundante na vazante (do

Vale, 2003).
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Psectrogaster mtiloides (Kner, 1858) e Curimatela albuma (Muller & Troschel, 1844)

São espécies de Characiformes da família Curimatidae. Curimatella albuma distribui-se na

América do Sul pela bacia dos rios Amazonas e Tocantins, enquanto que A rutiloides apresenta

uma distribuição restrita à bacia do rio Amazonas (Figura 5) (Vari, 1992). As espécies dessa

família apresentam pequeno porte, formam cardumes próximo ao fundo, em águas abertas e são

detritívoras (Lowe-McConnell, 1999). Psectrogaster rutiloides é comumente conhecida como

branquinha-cascuda, nos mercados de Manaus-AM e Santarém-PA. Alcança cerca de 15 cm de

comprimento e consome basicamente matéria orgânica e microrganismos que vivem na lama

(Ferreira et ai.., 1998) (Figura 5). Nos períodos de vazante e seca na área do Catalão, a

abundância de P. rutiloides foi alta, reduzindo-se acentuadamente na enchente e cheia. Curimatela

albuma também foi uma das espécies que apresentou grande abundância de indivíduos no

Catalão, durante a vazante, seca e enchente, embora com baixa biomassa. No período de cheia,

essa espécie não ocorreu nas capturas experimentais (do Vale, 2003).
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Figura 5. De cima para baixo, exemplares de Pe//ona flavipinniSy Acestrorhjnchus falcirostris^
Psectrogaster müloides e Curimateíla aíbuma.
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3.3. Captura dos peixes

Os peixes foram capturados durante o período de setembro de 1999 a novembro de 2001,

referente à primeira fase do projeto (PPI 1-3090). Na segunda fase do projeto (PPI 1-3740)

foram obtidos dados complementares de exemplares capturados no período de dezembro de

2002 a agosto de 2003.

A captura dos peixes foi realizada mensalmente com a utilização de uma bateria de

malhadeiras com 10 m de comprimento cada, amplitudes de 1,5 a 3,5 m de altura, e com malhas

variando de 30 a 120 mm entre nós opostos. As malhadeiras foram colocadas aleatoriamente

nos diferentes pontos de coleta na área do Catalão e a despesca efetuada às 6:00, 12:00, 18:00 e

24:00 horas. Após a captura, os exemplares foram acondicionados em sacos plásticos,

etiquetados com as informações do local de amostragem, data e horário de coleta, e mantidos

em caixa de isopor com gelo, sendo posteriormente transportados para o laboratório de

Dinâmica de Populações de Peixes da CPBA/INPA, Manaus.

Do total de peixes capturados (23.522) foram obtidos 1.511 exemplares áe A. falcirostris,

1.145 de P. rutiloideSy 826 de P. flavipinnis e 552 de C albuma. O número referente a C albuma

corresponde apenas à primeira fase do projeto, pois na segunda fase não ocorreram exemplares

dessa espécie nas coletas.

3.4. Dados biológicos

No laboratório, após a triagem e identificação das espécies, foram registrados de cada

exemplar os seguintes dados biológicos:

Comprimento padrão: medida horizontal, em milímetros, da ponta do focinho até a

última vértebra;

Peso total: medido em gramas, com aproximação em decigramas, obtido do peixe inteiro,

sendo desprezados os pesos dos exemplares mutilados;

Sexo e estádio de desenvolvimento gonadal: através de uma incisão abdominal, as

gônadas dos peixes foram expostas, e mediante observação macroscópica, foram identificados o

sexo dos exemplares e os estádios de maturidade das fêmeas. Para essa finalidade, foram

consideradas características baseadas na textura, consistência, coloração, tamanho e
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vascularização superficial das gônadas. Os estádios de maturidade das fêmeas foram

classificados com base na escala descrita por Vazzoler (1996), com a inclusão do estádio em

reprodução, intermediário entre os estádios de maturação avançada e esvaziado (Tabela 2).

Devido a grande dificuldade de determinação macroscópica dos estádios de maturidade gonadal

de machos, somente os ovários foram considerados, pois permitem uma melhor diferenciação

dos estádios gonadais, diminuindo a possibilidade de erros durante o reconhecimento;

Repleção estomacal: a presença ou ausência de alimento nos estômagos dos peixes foi

identificada por meio da estimativa visual da repleção estomacal de cada indivíduo. Para os

curimatídeos, essa identificação foi realizada a partir de uma incisão no estômago, devido à

dificuldade de se verificar externamente a presença de alimento. A partir de subamostras de

peixes por classe de comprimento padrão (mm), foram selecionados exemplares para o estudo

da dieta. Para a obtenção do grau de repleção estomacal foi adotada uma escala de valores com

base no espaço preenchido por alimento no estômago (Hahn etai, 1999): O (estômago vazio); 1

(até 25%); 2 (entre 25 e 75%) e 3 (estômago cheio);

Trato digestivo: os tratos digestivos dos exemplares selecionados para o estudo da dieta

foram retirados e fixados em formol 5%. Posteriormente esse material foi lavado e conservado

em álcool 70% para a análise dos conteúdos estomacais;

Ovários e alíquotas: ovários de fêmeas em maturação avançada (estádio 3) foram

retirados da cavidade abdominal e pesados inteiros em gramas, com aproximação em

decigramas. Na primeira fase do projeto foi adotado um procedimento padrão de coleta de

alíquotas, da região cefálica, mediana e caudal desses ovários, que foram pesadas em gramas,

com aproximação em centigramas. Na segunda fase, optou-se pela coleta de ovários inteiros

devido a facilidade de obtenção de equipamento para subamostragem (pipeta Stempel). Os

ovários e as alíquotas foram imersos em solução de Gilson (Simpson, 1951) e submetidos a

agitações periódicas, permanecendo nessa solução até o desprendimento completo dos ovócitos

das membranas ovarianas. Posteriormente os ovócitos foram lavados em água corrente para a

retirada de vestígios de tecido ovárico e preservados em álcool 70% para a estimativa da

fecundidade das espécies;

Grau de gordura cavitária: foi obtido por estimativa visual da quantidade de gordura

ocupando a região interna do abdome de cada exemplar, de acordo com uma escala relativa ao
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espaço disponível na cavidade abdominal: O = sem gordura detectável; 1 = pouca gordura (até

25%); 2 = média gordura (entre 25 e 75%) e 3 = muita gordura (acima de 75%);

Tabela 2. Descrição macroscópica das fases de desenvolvimento ovariano de peixes, com base
na escala de estádios de maturidade descrita por Vazzoler (1996), com modificações para os
Projetos PPI 1-3090 e PPI1-3740.

Estádio 1: Os ovários são muito pequenos, filamentosos, translúcidos, sem sinais

Imaturo de vascularização. O diâmetro do oviduto é reduzido e os ovócitos não

são perceptíveis a olho nu.

Os ovários são maiores e intensamente vascularizados, aproximando-se

mais do poro genital, sendo que o oviduto apresenta-se como uma

lâmina delgada em forma de tubo, transparente e vazia. São perceptíveis

a olho nu pequenos ovócitos opacos.

Os ovários apresentam-se túrgidos, com um grande número de ovócitos

grandes, opacos ou translúcidos, podendo ocupar, inclusive, o oviduto.

No oviduto, a vascularização é reduzida no início e imperceptível no

final.

São semelhantes ao estádio 3, exceto pela turgidez dos ovários. Nesse

estádio os ovócitos atingem seu pleno desenvolvimento e já começam a

ser liberados, caso os ovários sejam levemente pressionados.

Estádio 5: Os ovários apresentam-se flácidos, com membranas distendidas de

Esvaziado tamanho relativamente grande, mas não volumosos. Apresentam zonas

hemorrágicas e poucos ovócitos já em estado de absorção.

Estádio 6: Os ovários apresentam tamanho reduzido, porém são maiores que os

Em repouso imaturos. São translúcidos com fraca vascularização, não sendo

observados ovócitos a olho nu.

Estádio 2:

Em maturação

inicial

Estádio 3:

Em maturação

avançada

Estádio 4:

Em reprodução
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3.5. Análise dos dados

Os parâmetros relacionados com a variação do nível das águas na região do Catalão foram

analisados segundo a classificação de Fernandes (2001) para os períodos hidrológicos, com base

nas cotas do nível do rio Negro registradas pela Portobrás próximo a Manaus: enchente (nível

ascendente do rio, entre as cotas 20 e 26 metros); cheia (cota superior a 26 metros); vazante

(nível descendente do rio, entre as cotas 26 e 20 metros) e seca (cota inferior a 20 metros). Essa

classificação hidrológica foi adotada devido à proximidade entre o Catalão e a área de registro

das cotas, sendo portanto consideradas desprezíveis eventuais diferenças periódicas de nível de

água entre esses locais.

Os dados analisados neste trabalho referem-se a três ciclos hidrológicos entre os anos de

1999 a 2003 (Tabela 3).

Em virtude da disponibilidade de dados reprodutivos apenas para exemplares fêmeas e

visando a comparação de dados de alimentação e reprodução, todos os parâmetros, com

exceção do índice alimentar e da proporção sexual, foram estimados somente para as fêmeas

das espécies deste estudo.

Tabela 3. Ciclos hidrológicos estudados, com respectivos períodos, anos e meses. V = vazante;
S= seca; E= enchente; C= cheia.

Período hidrológico Ano e mês

Vazante 1 (VI) Set/99, Out/99
Ciclo 1 Seca 1 (SI) Nov/99, Dez/99

Enchente 1 (El) J an/00, Fev/ 00, Mar/00, Abr/00, Mai/00
Cheia 1 (Cl) Jun/00, Tul/00, Ago/00
Vazante 2 (V2) Set/00, Out/00

Ciclo 2 Seca 2 (S2) Nov/00, Dez/00
Enchente 2 (E2) Jan/01, Fev/01
Cheia 2 (C2) Abr/01, Mai/01, Jun/01, ful/Ol, Ago/01
Vazante 3 (V3) Set/01

Ciclo 3 Seca 3 (S3) Out/01, Nov/01
Enchente 3 (E3) Dez/02,Jan/03, Fev/03, Mar/03, Abr/03
Cheia 3 (C3) Mai/03, Jun/03, Jul/03, Ago/03
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3.5.1. Parâmetros alimentares

Atividade alimentar

Para avaliar a atividade alimentar das espécies em função do ciclo hidrológico, os valores

percentuais de estômagos com alimento das fêmeas foram transformados por meio da raiz

quadrada de cada um desses valores mais 0,5 (Zar, 1996) e em seguida, foram submetidos a uma

ANO VA (p< 0,05). Nos casos onde foram encontradas diferenças significativas, foi aplicado o

teste aposteriori de Tukey (p< 0,05) (Zar, 1996). Os percentuais médios de estômagos com

alimento por período hidrológico foram inspecionados graficamente. As observações foram

interpretadas em conjunto com a análise do período de maior atividade reprodutiva, visando

uma possível relação desse parâmetro com a atividade alimentar.

Grau de gordura cavitária

Para verificar possíveis diferenças do grau médio de gordura cavitária dos exemplares

entre os períodos hidrológicos, foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis (p< 0,05) (Zar, 1996). Os

valores médios do grau de gordura cavitária foram inspecionados graficamente e as observações

foram interpretadas em conjunto com a análise gráfica dos períodos de maior atividade

reprodutiva e alimentar.

Fator de condição relativo (Kn)

Com base na equação proposta por Le Cren (1951) foi calculado o valor individual do

fator de condição relativo para as fêmeas, a partir da expressão Kn = Vl/a '^Cp^, onde:

Kn = coeficiente de condição relativo;

Cp = comprimento padrão (mm);

atb = constantes da relação peso-comprimento;

Pt = peso total (g).
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Os coeficientes linear {d) e angular (^) foram calculados a partir da regressão entre os

dados logaritmizados de peso e comprimento de todos os exemplares. Da respectiva equação,

log 10 Pt = log \oz + h *log 10 Cp, foi obtida a relação Vi= Cp^. O valor de b foi submetido a

um teste t (p< 0,05) para verificar se seria diferente do valor esperado para crescimento

isométrico (b = 3), por meio da expressão th= b- 3/EPb (Zar, 1996), onde:

tb= valor do resultado do teste de b;

EPb= erro padrão de b.

Para verificar a variação temporal do Kn ao longo dos períodos hidrológicos, os valores

médios desse parâmetro foram submetidos a uma ANOVA (p< 0,05) (Zar, 1996). Nos casos

onde foram encontradas diferenças significativas foi empregado o teste de Tukey (p< 0,05).

Os valores médios de Kn foram inspecionados graficamente. As observações foram

interpretadas em conjunto com as análises da atividade alimentar, do grau médio de gordura

cavitária e do período de maior atividade reprodutiva das fêmeas ao longo dos ciclos

hidrológicos, para a avaliação do desenvolvimento da condição desses indivíduos quanto ao

direcionamento das reservas energéticas para o processo reprodutivo.

índice Alimentar

Os estômagos fixados foram dissecados e os conteúdos colocados sobre placas de Petri,

para a triagem e identificação dos itens alimentares, com o uso de estereomicroscópio. Os itens

encontrados foram identificados até o nível taxonômico mais preciso, com base na literatura

(Edmondson, 1963; Bicudo & Bicudo, 1970; Merritt & Cummins, 1984; Castro, 1999) e

agrupados em categorias alimentares que permitissem uma melhor comparação da dieta entre as

espécies piscívora e carnívora e entre as detritívoras.

O conteúdo estomacal das espécies detritívoras foi analisado inicialmente sob

estereomicroscópio. Não sendo possível a identificação de macroorganismos associados ao

material amorfo (detrito), foi realizada análise microscópica. O detrito foi diluído em água

destilada e amostras desse material foram analisadas em um hemacitômetro tipo Neubauer sob

microscópio (40X), para a identificação e contagem de microorganismos (Takana, 1987).
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Embora não seja usual em estudos de ecologia trófica, essa metodologia foi escolhida por

permitir melhor comparação entre as categorias alimentares neste estudo.

A participação das diferentes categorias alimentares na dieta das espécies foi avaliada por

meio do método qualitativo de freqüência de ocorrência (valor percentual do número de vezes

que uma categoria alimentar ocorre nos conteúdos estomacais, em relação ao número total de

estômagos com alimento) e dos métodos quantitativos de volume relativo (estimativa visual da

proporção de cada categoria alimentar, em relação ao total de alimento no conteúdo estomacal)

e de número relativo (valor percentual da razão entre o número de itens de uma categoria

alimentar e o total de itens do conteúdo estomacal) (Hyslop, 1980).

As presas encontradas para as espécies piscívora e carnívora não apresentavam tamanhos

semelhantes e portanto, foram empregados os métodos de freqüência de ocorrência e de

volume relativo. Para as espécies detritívoras, em função do tamanho microscópico dos

organismos encontrados, foram empregados os métodos de freqüência de ocorrência e de

número relativo, sendo que os valores obtidos foram corrigidos pelo grau de repleção estomacal

de cada exemplar.

A importância relativa de cada categoria alimentar na dieta das espécies foi verificada por

meio dos métodos de freqüência de ocorrência e volume ou número relativos, que foram

conjugados no índice alimentar (lAi). Este índice foi calculado e apresentado graficamente, em

função do ciclo hidrológico (Kawakami & Vazzoler, 1980):

lAi = (%Fi'^%Vi)/I (%Fi^%Vi) lAi = (%Fi'^%Ni)/S (%Fi^%Ni), onde:

%Fi = freqüência relativa da categoria alimentar i na dieta;

%Vi = volume relativo da categoria alimentar i na dieta;

%Ni = número relativo de itens da categoria alimentar i na dieta.

Os valores de volume e número relativos foram transformados pela raiz quadrada de cada

um desses valores mais 0,5 e submetidos a uma ANOVA (p< 0,05) (Zar, 1996) para verificar o

efeito da variação hidrológica sobre a importância relativa das principais categorias alimentares

na dieta das espécies. Para essa análise, foram incluídas apenas as categorias registradas no

mínimo em três períodos hidrológicos, com índice alimentar maior que 0,01 para cada período.

Nos casos onde foram registradas diferenças significativas das categorias, foi aplicado o teste de
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Tukey aposteriori (p< 0,05). Para C albuma os valores de número relativo foram submetidos a

um Teste t (p< 0,05) (Zar, 1996) em virtude da disponibilidade de dados apenas para dois

períodos hidrológicos.

3.5.2. Parâmetros reprodutivos

Entre os parâmetros reprodutivos, somente o período de maior atividade reprodutiva e o

tipo de desova estão diretamente relacionados com as hipóteses deste estudo, e portanto foram

discutidos em termos sazonais. Os demais parâmetros foram obtidos apenas como informações

complementares sobre a biologia básica das espécies, na área do Catalão.

Proporção sexual

A estrutura populacional de cada espécie quanto ao sexo foi analisada, em termos

proporcionais, por classe de comprimento e por período hidrológico. A proporção sexual foi

calculada a partir de freqüências absolutas de machos e de fêmeas por meio do teste G (Zar,

1996), sendo que para g.l. = 1, os valores de G maiores que 3,84 indicam diferenças significativas

da proporção esperada de 1:1. G = Fo'^Ln Fo/Fe, onde:

Fo = freqüência absoluta observada

Fe = freqüência absoluta esperada

Ln = logaritmo neperiano

Comprimentos médio (Lso) e máximo (Lioo) de 1^ maturação sexual

O comprimento médio de primeira maturação sexual (Lso), no qual 50% dos indivíduos já

estão maduros e capazes de se reproduzir, e o comprimento que corresponde ao tamanho

máximo onde todos os indivíduos estão aptos à reprodução (Lioo) foram obtidos por meio do

método matemático de Spearman-Kaber (Udupa, 1986) e do método gráfico (Vazzoler, 1996),

respectivamente. Para isso, foram feitas distribuições de freqüências absoluta e relativa

acumulada de fêmeas jovens (estádio 1) e adultas (estádios 2, 3, 4, 5 e 6) por classe de

comprimento padrão (20 mm), para o período total de coleta.
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No método de Spearman-Kaber, o L50 foi calculado com um limite de confiança (p< 0,05)

através da equação:

L5o= antilog {[xk + X/2 - (X'^Zpi) ] + 1,96 V X^ (pi *qi/ ni - 1)}, onde:

xk= logaritmo do comprimento médio de indivíduos adultos, do maior intervalo de classe;

X= incremento do logaritmo do comprimento;

pi= proporção de peixes adultos;

qi= 1-pi

ni= número de peixes da amostra;

No método gráfico, o Lioo foi estimado por meio da inspeção gráfica da distribuição de

freqüência relativa de fêmeas adultas por classe de comprimento padrão. O Lioo correspondeu

ao primeiro valor de comprimento padrão na abcissa, equivalente a 100% de freqüência na

ordenada.

Período de maior atividade reprodutiva

Para estimar o período de maior atividade reprodutiva das espécies, isto é, o período

dentro do qual ocorre a desova, foi realizada uma inspeção gráfica da distribuição temporal da

freqüência relativa de fêmeas em todos os estádios de maturidade (Vazzoler, 1996).

A delimitação da época de desova correspondeu ao período que contemplou a maior

freqüência de fêmeas em maturação avançada (estádio 3) e em reprodução (estádio 4), seguida

de fêmeas esvaziadas (estádio 5), por ciclo hidrológico.

Fecundidade

A fecundidade foi considerada como o número de ovócitos produzidos por fêmea, com

exceção dos ovócitos de reserva, por período reprodutivo. Para a estimativa da fecundidade,

foram utilizados ovários ou alíquotas coletados de fêmeas em maturação avançada {P. rutiloides^

n= 8; A. falcirostris, n= 7; P. flavipinnis, n= 6; e C. albuma, n= 5) e empregados os métodos

volumétrico para os ovários coletados inteiros, e gravimétrico, para as alíquotas de ovários

(Vazzoler, 1996).
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No método volumétrico, os ovócitos foram colocados em uma proveta e após decantação

foi registrado o volume (ml) total. Em seguida, os ovócitos foram colocados em um balão

volumétrico e completado com álcool 70% até 250ml. Desse volume, foram retiradas com uma

pipeta Stempel (Iml), cinco amostras casualizadas com reposição. Os ovócitos dessas amostras

e de sub-amostras das alíquotas dos ovários tiveram seus diâmetros medidos em milímetros, por

meio de uma ocular micrométrica sob um estereomicroscópio. Com base na distribuição de

freqüência de diâmetro dos ovócitos por classe de diâmetro (0,1 mm) (Vazzoler, 1996) foi

identificado o grupo modal de ovócitos de reserva e estabelecido o tamanho desses ovócitos,

como sendo aqueles menores ou igual a 0,1 mm. A partir dessa informação foram contados

apenas os ovócitos maiores que 0,1 mm. A média das contagens das cinco amostras foi

extrapolada para o volume total de ovócitos dos ovários, através de um cálculo de regra de três

para a determinação da fecundidade.

No método gravimétrico, foi realizada inicialmente a contagem, sob estereomicroscópio,

de ovócitos maiores que 0,1 mm da alíquota com peso (g) conhecido. Em seguida, o número

obtido foi extrapolado para o peso total (g) da gônada, e por regra de três foi estimada a

fecundidade.

Os valores de fecundidade, comprimento padrão (mm) e peso total (g) dos exemplares

foram submetidos a uma análise de correlação, com o intuito de verificar possível relação entre

essas variáveis. Para isso, foram elaborados diagramas de dispersão entre a fecundidade e as

variáveis consideradas. Foi calculado, a partir de uma análise de regressão dos dados, o

coeficiente de determinação (r^) para indicar o percentual de variação da fecundidade explicada

pela variação do comprimento e do peso (Zar, 1996).
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Tipo de desova

Com base na distribuição de freqüência de diâmetro dos ovócitos, por classe de diâmetro

(0,1 mm), de fêmeas em maturação avançada foi realizada uma inspeção gráfica para a

identificação de possíveis grupos modais diferenciados de ovócitos. Para as distribuições com

dois grupos modais foi utilizado o termo desova total, que descreve um mecanismo de

desenvolvimento ovocitário sincrônico em dois grupos; o termo desova parcelada foi

empregado no caso onde foi evidenciado mais de dois grupos modais, representando um

mecanismo de desenvolvimento sincrônico em mais de dois grupos (Vazzoler, 1996).

í

'■'i
34



4. RESULTADOS

4.1. índice alimentar (IA)

Os itens alimentares encontrados nos estômagos dos exemplares áeA.falcirostris (n= 57)

foram agrupados em sete categorias, sendo Characiformes e Perciformes as ordens

com maior importância relativa (Figura 6a). O volume relativo de Characiformes na dieta dessa

espécie predominou sobre o de Perciformes em quase todos os períodos hidrológicos, com

exceção da enchente (Anexo 4a), embora não tenha sido verificada variação sazonal desse

volume (Anexo 5a). Outros itens alimentares com menor participação na dieta também foram

registrados: fragmentos de inseto e peixes Engraulidae (Figura 6a; Anexo 6).

As principais presas consumidas por A. falcirostris foram Characiformes juvenis de 2,5 a

12 cm de comprimento padrão. Dentre os Characiformes, indivíduos da família Characidae

tiveram maior freqüência de ocorrência nos estômagos (17,54 %). Entretanto, numericamente,

Characidae, Prochilodontidae e Curimatidae foram semelhantes.

Apesar de terem sido encontrados fragmentos vegetais e pequenas sementes nos

estômagos analisados, a importância relativa dessas categorias na dieta foi muito baixa (Figura

6a; Anexo 6), indicando uma ingestão casual durante a captura de presas e/ou resíduos de

conteúdo estomacal de presas.

Nos estômagos dos exemplares de P. flavipinnis (n=61) foi registrada uma variedade de

itens alimentares que foram agrupados em nove categorias principais (Figura 6b), sendo

encontrados ainda outros itens de menor importância relativa: Cladocera, Trichoptera, Araneae,

Diptera (incluindo Chaoboridae), Hymenoptera, fragmentos vegetais, sementes, Ostracoda,

Conchostraca e Coleoptera (aquático e terrestre) (Anexo 7).

Pellona flavipinnis apresentou uma dieta bastante diversificada, sem predominância de

alguma categoria alimentar (Figura 6b) nas diferentes fases do ciclo hidrológico, exceto

Ephemeroptera que teve maior participação em volume relativo no período da vazante (Anexo

4b). Considerando o consumo de cada tipo de presa ao longo do ciclo hidrológico, apenas

Hemiptera foi significativamente mais consumida no período da seca (Anexo 5b).

Dentre os peixes consumidos por P. flavipinnis^ Characiformes também foi a ordem de

maior importância relativa ao longo do ciclo hidrológico, e com maior consumo de juvenis (1,5
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a 3,5 cm) no período da enchente. A ocorrência de fragmentos vegetais na dieta dessa espécie

foi ainda mais baixa, quando comparada à dieta áeÁ.falcirostris (Anexos 6 e 7), sendo também

considerada como uma ingestão casual.

Nos estômagos dos exemplares de A rutiloides (n= 40) e C albuma (n= 20) foi verificado

macroscopicamente apenas detrito. A partir de uma análise mais minuciosa desse material foi

possível identificar vários itens alimentares, muitos deles comuns às dietas dessas duas espécies

(Anexos 8 e 9). Os itens de maior participação (principalmente algas) foram agrupados em sete

categorias principais (Figura 6c,d), sendo também registrados outros de menor importância

comuns para ambas as espécies (Pyrrophyta, zooflagelados, Ciliophora, microcrustáceos, insetos

e Rotifera, incluindo Branchionidae). Cladocera foi registrada somente na dieta de P. rutiloides e

Spongillidae apenas na dieta de C. alburna (Anexos 8 e 9).

Embora no detrito sejam encontrados fungos, bactérias e outros microorganismos, a

análise realizada neste estudo permitiu a identificação basicamente de algas, as quais foram

predominantes na dieta de ambas as espécies (Figura 6c,d). Algas Cyanophyta unicelulares

constituíram o grupo com maior importância relativa entre as categorias alimentares em todos

os períodos hidrológicos (Anexo 4c,d) não apresentando variação temporal no número relativo

(Anexo 5c,d).

Categorias alimentares secundárias, como Chlorophyta e fibra vegetal, também foram

importantes na dieta de P. rutiloides e C. albuma (Figura 6c,d; Anexos 4c,d e 5c,d). Para P.

rutiloides^ o número relativo de algas Chlorophyta filamentosas variou significativamente ao

longo do ciclo hidrológico, com maior participação no período da seca, enquanto que para as

algas Chlorophyta unicelulares e para fibra vegetal, o número relativo foi constante (Anexo 5c).

Na dieta de C. alburna^ o único grupo de algas que apresentou variação sazonal no número

relativo foi o das algas filamentosas, com maior participação de Chlorophyta na enchente e de

Cyanophyta na seca (Anexo 5d).
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4.2. Atividade alimentar e grau de gordura cavitária

A atividade alimentar das espécies estudadas não variou entre os ciclos hidrológicos

(Tabela 4), embora tenha ocorrido diferença significativa no grau de gordura cavitária (Tabela

5). Acestrorhynchus falcirostris e P. rutiloides apresentaram maior acumulo de gordura cavitária no

segundo ciclo, enquanto que paraP. flavipinnis e C albuma o grau de gordura foi acentuado tanto

no segundo quanto no terceiro ciclo hidrológico. Por outro lado, no primeiro ciclo, o acúmulo

de gordura cavitária foi menor para todas as espécies (Tabela 5).

A análise por período hidrológico detectou variação temporal significativa na atividade

alimentar de fêmeas de A. falcirostris (Anexo 1), onde a maior intensidade foi registrada nos

períodos de enchente e principalmente na cheia (Figura 7a; Anexo 1). No entanto, a enchente

foi o período onde as fêmeas apresentaram grau de gordura cavitária mais baixo, com exceção

da cheia do terceiro ciclo, onde a gordura foi igualmente reduzida (Figura 8a; Anexo 2). A

redução de gordura cavitária na enchente coincidiu com o pico de desova da população dessa

espécie nesse período (Figura 11a). Foi possível ainda identificar, A. falcirostris^ um padrão

sazonal do grau de gordura cavitária, com aumento nos períodos de vazante e seca, seguida de

redução na enchente e posterior elevação no período de cheia (Figura 8a; Anexo 2). Na

transição entre o segundo e o terceiro ciclo, a gordura cavitária foi maior nos períodos de cheia

e vazante, indicando uma antecipação no processo de acúmulo de gordura (Figura 8a; Anexo 2).

Tabela 4. Percentual (%) médio de estômagos com alimento de fêmeas de Acestrorhynchus
fakirostriSi Pellona flavipinnis^ Psectrogaster rutiloides e CurimatelU albuma em cada cido hidrológico na
região do Catalão, entre 1999 e 2003. N= número de exemplares.

A. Falcirostris P. flavipinnis P. rutiloides C. alhurna
(F= 1,178; (F= 2,125; (F= 2,604; (t= 0,072;
P= 0,352) p< 0,182) p = 0,128) p= 0,947)

%  N %  N %  N %  N

Ciclo 1 14,9 248 48,5 134 86,9 107 59,4 69
Ciclo 2 24,6 386 68,2 132 79,6 93 69,8 116

Ciclo 3
ANOVA- D <

17,6 102
0.05: teste t-Student, p < (

25,3 75
),05. (-)= ausência de exerr

93,3 75
iplares.

-
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Apesar da freqüência de estômagos com alimento dos exemplares de P. flavipinnis não

ter variado significativamente entre os períodos hidrológicos, houve uma tendência de maior

atividade alimentar na cheia e vazante (Anexo 1). A variação sazonal do grau de gordura de P.

flavipinnis não foi tão evidente, comparada à variação registrada p2X2iA.falcirostris (Figura 8a,b;

Anexo 2). Ao contrário dessa espécie, P. flavipinnis não apresentou um padrão sazonal de

variação de gordura cavitária (Figura 8b; Anexo 2), impossibilitando a identificação de uma

relação com o período de maior atividade reprodutiva (Figura 11b).

A atividade alimentar de P. rutiloides não variou significativamente ao longo do ciclo

hidrológico (Anexo 1) porém, foi verificado um padrão sazonal de variação da gordura cavitária.

O grau de gordura manteve-se alto na seca, reduziu-se na enchente coincidindo com a

reprodução, e elevou-se novamente na cheia, após o período reprodutivo (Figura 8c; Anexo 2;

Figura 11c). Curimatella alburna também não apresentou variação significativa na atividade

alimentar entre os períodos hidrológicos (Anexo 1). No entanto, houve uma tendência de

aumento da gordura cavitária nos períodos de vazante e seca, seguido de redução na enchente,

simultaneamente, com o período de maior atividade reprodutiva (Figura 8d; Anexo 2; Figura

lld).

Tabela 5. Grau médio de gordura cavitária (GGC) de fêmeas átAcestrorhynchusfaldrostris^ Pellona
flavipinnis^ Psectrogaster rutiloides e Curimatella albuma em cada ciclo hidrológico na região do
Catalão, entre 1999 e 2003. N= número de exemplares.

A. falcirostris P. flavipinnis P. rutiloides C. alburna
(H= 204,95; (H= 19,86; (H= 22,67; (H= 18,63;
p< 0,001'^) p< o,ooro p< ,001*) p< 0,001^^)

GGC N GGC N GGC N GGC N

Ciclo 1 1,10 c 258 1,00 b 135 1,03 b 142 0,20 b 69
Ciclo 2 1,70 a 386 1,40 a 131 1,37 a 104 0,64 a 107
Ciclo 3

'^Kruskall-Wa

1,50 b 109
llis. d<0.05. Médias seeuic

1,20 a 81
Ias de letras iguais na mesi

0,84 b 131
ma coluna não diferem es

0,50 ab 08
itatisticamente entre si oara

p<0,05.
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4.3. Fator de condição relativo (Kn)

Assim como o grau de gordura cavitária, os valores médios do fator de condição

encontrados para as fêmeas de A. falcirostris, P. flavipinnis e P. rutiloides, variaram

significativamente entre os ciclos hidrológicos. No entanto, a maior condição foi verificada no

segundo ciclo (Tabela 6). Para C albuma, embora tenha ocorrido variação da gordura cavitária

entre os ciclos hidrológicos, a condição das fêmeas não sofreu alteração nesse intervalo de

tempo (Tabela 6).

Entre os períodos hidrológicos, a variação do Kn àeA.falcirostris (Figura 9a; Anexo 3) não

permitiu a identificação de um padrão de variação sazonal evidente, como observado para o

grau de gordura cavitária (Figura 8a; Anexo 2). No entanto, a redução significativa do Kn na

enchente do segundo e do terceiro ciclo, indicou esse período como o de menor condição das

fêmeas, que coincidiu com o pico de atividade reprodutiva (Figura 11a).
'í A tendência geral de variação da gordura cavitária de P. flavipinnis ao longo dos ciclos

hidrológicos (Figura 8b), não foi tão evidente comparada à variação do fator de condição

(Figuras 9b). Apesar do teste de Tukey não ter detectado diferença significativa do fator de

condição entre a seca, enchente e cheia do primeiro ciclo (Anexo 3), a aplicação alternativa do

teste t para as médias pareadas desse parâmetro, mostrou uma queda significativa na condição

das fêmeas da seca para a enchente (t= 4,396; p< 0,001; n= 96), que coincidiu com o período de

maior atividade reprodutiva e um aumen^ significativo na cheia (t= 3,265; p= 0,002; n= 62),

após esse período (Figura 11b). No terceiro ciclo hidrológico, embora o fator de condição não

tenha variado significativamente, sua tendência de declínio da seca para a enchente, seguida de

elevação na cheia, corroborou respectivamente, a redução e o aumento na condição observados

no primeiro ciclo (Figura 8b; Anexo 3).

O fator de condição das fêmeas de P. rutiloides variou pouco na grande maioria dos

períodos, não sendo possível estabelecer um padrão de variação temporal como verificado para

o grau de gordura cavitária (Anexo 2 e 3). Houve diferença significativa do Kn apenas no

primeiro ciclo hidrológico, onde a condição das fêmeas aumentou entre a seca e a enchente, não

coincidindo com o período de maior atividade reprodutiva (Figuras 9c e 11c; Anexo 3). No

entanto, apesar do Kn não ter diferido significativamente entre a seca e enchente do segundo e

fl''
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do terceiro ciclo, houve uma tendência de redução da condição entre esses períodos,

coincidindo com a pré-desova dessa espécie (Figura 11c).

Para C albuma foi observado um padrão de variação sazonal do Kn das fêmeas no

primeiro e no segundo ciclo, com diminuição do valor na seca, e posterior aumento com a

elevação do nível das águas na enchente (Figura 9d; Anexo 3). A alta condição das fêmeas na

enchente coincidiu com o período de maior atividade reprodutiva, ao contrário da gordura

cavitária, para a qual foi observada uma tendência de diminuição no período de reprodução

(Figuras 8d e lld; Anexo 2).

Tabela 6. Fator de condição médio (Kn) de fêmeas òitAcestrorhynchus fakirostris^ Pellona flavipinnisy
Psectrogasterrutiloides e Curimatella albuma em cada ciclo hidrológico, na região do Catalão entre
1999 e 2003. N= número de exemplares.

A. falcirostris P. flavipinnis P. rutiloides C. alburna
(F= 36,80; (F= 36,80; (F= 36,80; (F= 36,80;
p< 0,001'^) p< 0,001'^) p< 0,001'^ p= 0,854)

Kn N Kn N Kn N Kn N

Ciclo 1 0,97 b 248 0,97 b 130 0,96 c 133 1,01 66

Ciclo 2 1,03 a 365 1,05 a 128 1,80 a 97 1,01 102
Ciclo 3
* A NOVA. D

1,00 b 100
< 0.05. Médias seeuidas d

0,98 b 73
e letras iguais na mesma col

1,00 b 114
luna não diferem estatistic

0,99 7
amente entre si oelo teste de

Tukey (p < 0,05).

O coeficiente angular (b) encontrado a partir da relação entre o peso e o comprimento de

fêmeas de A. falcirostrisy foi maior que o valor esperado para crescimento isométrico {b= 3),

indicando uma alometria positiva entre o crescimento linear e o incremento em peso. Para as

demais espécies, o valor de b foi significativamente igual ao valor para crescimento isométrico

(Tabela 7), representando um aumento proporcional do crescimento linear em relação ao

incremento em peso dos indivíduos.
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Tabela 7. Valores do coeficiente angular {B) das relações entre peso e comprimento de fêmeas
deAcestrorhynchusfalcirostris, Pellona flavipinnisy Psectrogaster mtiloides e Curimatella albuma por
período hidrológico na região do Catalão, entre 1999 e 2003. N= número de exemplares.

Espécie h tb N

A. falcirostris 3,251'^ 8,851 713

P. flavipinnis 2,959 1,254 332

P. rutiloides 3,035 0,565 344

C. albuma
cionificativo oara b 3: teste t ■

2,971
- Student. d < 0.05.

0,523 177

4.4. Proporção sexual

Do total de exemplares capturados áeA.falcirostris^ P. flavipinnis^ P. mtiloides e C. albuma,

as fêmeas foram significativamente mais numerosas que os machos (Tabela 8). Na população de

A. falcirostris as fêmeas predominaram em todas as classes de comprimento, exceto naquelas

inferiores a 185 mm (Tabela 9a). Quanto à variação temporal, há uma tendência de mais fêmeas

do que machos na população dessa espécie ao longo de todo o ciclo hidrológico (Tabela 10a).

Tabela 8. Proporção sexual das populações deAcestrorhynchus falcirostris, Pellona flavipinnis,
Psectrogaster rutiloides e Curimatella albuma referente ao período total de coleta na região do
Catalão, entre 1999 e 2003. N= número de exemplares; %= percentual.

Freqüência absoluta (n) Freqüência relativa (%)
Espécie Fêmeas Machos Fêmeas Machos G Proporção

sexual

A falcirostris 754 199 79,1 20,9 172,27^^ 4:1

P. flavipinnis 353 92 79,3 20,7 81,68'^ 4:1

P. rutiloides 376 77 83 17 107,50^^ 5:1

C. alburna 191 31 86 14 62,12^ 6:1
"■significativo para G > 3,84.

Para P. flavipinnis, a proporção de fêmeas também foi superior à dos machos em
praticamente todas as classes de comprimento, com exceção da menor (110 mm) e da maior
(210 mm) classe, onde o número de machos e fêmeas não diferiu significativamente (Tabela 9b).
Ao longo do primeiro e segundo ciclo hidrológico, o percentual de fêmeas foi maior que o de
machos, enquanto no terceiro ciclo, com exceção do período da seca, não foi encontrada
diferença significativa na proporção sexual (Tabela 10b).
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A captura de fêmeas por classe de comprimento também foi superior a de machos na

população de P. rutiloides, exceto nas menores classes (70 a 100 mm, Tabela 9c). Em termos

sazonais, a proporção de fêmeas superou a de machos em todos os períodos hidrológicos,

igualando-se apenas na vazante do primeiro ciclo (Tabela 10c).

Assim como para as demais espécies, a predominância de fêmeas foi verificada na

população de C. dbuma em todas as classes de comprimento (Tabela 9d) e na grande maioria
dos períodos hidrológicos (Tabela lOd).

Tabela 9. Proporção sexual por classe de comprimento padrão das populações de a)
Acestrorhynchusfaldrostris^ b) Pellonaflavipinnisy c) Psectrogasterrutiloides e d) CunrmtelUalburna na
região do Catalão, entre 1999 e 2003. N= número de exemplares; %= percentual.

a)

CP (mm) Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

105\~125 1 0 100,0 0,0 -

125\~145 5 2 71,4 28,6 0,66

145\~165 8 3 72,7 27,3 1,18

165\~185 32 24 57,1 42,9 0,57

185\~205 70 33 68,0 32,0 6,80'^

205\~225 116 52 69,0 31,0 12,5'^

225\~245 198 48 80,5 19,5 49,10^

245\~265 164 26 86,3 13,7 55,85^

265\~285 96 11 89,7 10,3 38,73'^

285\~305 40 0 100,0 0,0 -

305V-325 16 0 100,0 0,0 -

325\~345 7 0 100,0 0,0 -

345\~365 1 0 100,0 0,0 -

""signiticativo para G > 3,84.
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Tabela 9. Continuação.

b)

c)

à)

fir

CP (mm) Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

110\-130 7 2 77,8 22,2 1,47

130\-150 85 21 80,2 19,8 20,71^

150\-170 89 18 83,2 16,8 25,69'^

170\-190 112 31 78,3 21,7 24,36'^

190\-210 48 16 75,0 25,0

oo

210\-230 6 4 60,0 40,0 0,20

230\-250 1 0 100,0 0,0 -

250\-270 1 0 100,0 0,0 -

270\-290 2 0 100,0 0,0 -

290\-310 1 0 100,0 0,0 -

"■signiticativo para Cj > J,84.

Freqüência absoluta (N) Freqüência relativa (%)
CP (mm) Fêmeas Machos Fêmeas Machos G
70\-90 3 0 100,0 0,0 -

90\-110 11 4 73,3 26,7 1,70
110\-130 121 45 72,9 27,1 18,06=^
130\-150 204 26 88,7 11,3 78,27^^
150\-170 36 2 94,7 5,3 18,50"-
170\-190 0 0 0,0 0,0 -

190\-210 0 0 0,0 0,0 -

210\-230 0 0 0,0 0,0 -

230\-250 1 0 100,0 0,0 -

''"signiticativo para G > 3,84.

Freqüência absoluta (N) Freqüência relativa (%)
CP (mm) Fêmeas Machos Fêmeas Machos G
70\-80 54 21 72,0 28,0 7,51"-
80\-90 88 8 91,7 8,3 39,01^^
90\-100 35 0 100,0 0,0 -

lOOV-llO 2 2 50,0 50,0 -

110\-120 1 0 100,0 0,0 -

120\-130 3 0 100,0 0,0 -

130\-140 3 0 100,0 0,0 -

140\-150 0 0 0,0 0,0 -

150\-160 3 0 100,0 0,0 -

160V-170 2 0 100,0 0,0 -

""signiticativo para G > 3,84.

48



Tabela 10. Proporção sexual por período hidrológico das populações de a) Acestrorhynchus
falárostris^ b) Pellona fkvipinnis^ c) Psectrogastermtiloides e cÇ Curimatella alhuma na região do Catalão,
entre 1999 e 2003. N= número de exemplares; %= percentual

a)

b)

Freqüência absoluta (N) Freqüência relativa (%)

Período hidrológico Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

Vazante 1 55 32 63,2 36,8 3,08

Seca 1 81 37 68,6 31,4 8,40'^

Enchente 1 91 41 68,9 31,1 9,41'^

Cheia 1 31 1 96,9 3,1 17,73"-

Vazante 2 184 0 100,0 0,0 -

Seca 2 105 0 100,0 0,0 -

Enchente 2 60 12 83,3 16,7 17,47'^

Cheia 2 38 29 56,7 43,3 0,61

Vazante 3 34 11 75,6 24,4 6,16^

Seca 3 24 3 88,9 11,1 9,30^^

Enchente 3 39 31 55,7 44,3 0,46

Cheia 3 12 2 85,7 14,3 3,96"-
""signiticativo para ü > 3,84.

Freqüência absoluta (N) Freqüência relativa (%)

Período hidrológico Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

Vazante 1 8 10 44,4 55,6 0,11

Seca 1 66 22 75,0 25,0 11,51'^
Enchente 1 37 13 74,0 26,0 6,00^

Cheia 1 28 4 87,5 12,5 10,12'^

Vazante 2 66 4 94,3 5,7 33,19"-

Seca 2 39 5 88,6 11,4 14,92"^
Enchente 2 26 4 86,7 13,3 9,or^
Cheia 2 2 0 100,0 0,0 -

Vazante 3 4 1 80,0 20,0 0,96

Seca 3 41 5 89,1 10,9 16,07"-
Enchente 3 20 13 60,6 39,4 0,75

Cheia 3
...... 1 OA

16 11 59,3 40,7 0,47
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Tabela 10. Continuação.

c)

d)

Período hidrológico Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

Vazante 1 32 32 50,0 50,00 -

Seca 1 51 23 68,9 31,1 5,43'^

Enchente 1 49 0 100,0 0,0 -

Cheia 1 10 0 100,0 0,0 -

Vazante 2 22 0 100,0 0,0 -

Seca 2 29 4 87,9 12,1 10,69'^

Enchente 2 42 5 89,4 10,6 16,65'^

Cheia 2 10 0 100,0 0,0 -

Vazante 3 3 0 100,0 0,0 -

Seca 3 39 1 97,5 2,5 23,05^^

Enchente 3 55 9 85,9 14,1 18,37^^

Cheia 3 34 3 91,9 8,1 15,23'^
""signiticativo para G > 3,84.

Freqüência absoluta (N) Freqüência relativa (%)

Período hidrológico Fêmeas Machos Fêmeas Machos G

Vazante 1 0 2 0,0 100,0 -

Seca 1 5 2 71,4 28,6 0,66

Enchente 1 64 2 97,0 3,0 36,79'^

Cheia 1 0 0 0,0 0,0 -

Vazante 2 8 6 57,1 42,9 0,14

Seca 2 45 2 95,7 4,3 24,3r^

Enchente 2 59 16 78,7 21,3 13,11^

Cheia 2 1 0 100,0 0,0 -

Vazante 3 8 0 100,0 0,0 -

Seca 3 0 0 0,0 0,0 -

Enchente 3 1 1 50,0 50,0 -

Cheia 3 0 0 0,0 0,0 -

•^signiticativo para G > 3,84.
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4.5. Comprimentos médio (L50) e máximo (Lioo) de maturação sexual

O comprimento médio de início de maturação sexual estimado para fêmeas de A.

falcirostris foi de 137,83 mm (+ 10,8 mm dp) (Anexo 10a) e àquele com o qual todas já estão aptas

a participarem do processo reprodutivo foi de 265 mm (Figura 10a). O L50 correspondeu
aproximadamente a 40% do comprimento máximo registrado (345 mm) para as fêmeas dessa

espécie, durante o período de estudo. ParaP. flavipinniSy o Lsofoi estimado em 118,10 mm (± 3
mm dp) (Anexo 10b), equivalente a 38% do comprimento máximo (308 mm) observado e aos

210 mm 100% (Lioo) das fêmeas atingem a maturidade sexual (Figura 10b).

/- >Não foi possível determinar com precisão o valor do L50 para fêmeas de P. rutiloides,

devido à baixa captura de exemplares nas menores classes de comprimento (70 e 90 mm), mas

foi registrado o menor tamanho (70 mm) de fêmea madura capturada. Para esse caso, como

medida conservadora, o Lioo foi considerado como 130 mm (Figura 10 c), menor classe de

comprimento onde todos os indivíduos encontravam-se maduros.

Quanto a C albuma^ foi registrado apenas o tamanho mínimo (75 mm) de fêmea madura

capturada, em virtude da ausência de exemplares jovens nas coletas. Esse fato impossibilitou a

estimativa do comprimento médio no qual as fêmeas da população dessa espécie passam da fase

jovem para a fase adulta.

f
t,
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Figura 10. Comprimento máximo (Lioo) de primeira maturação sexual de fêmeas de a)
Ácestrarhynchusfdárostris, b) Pellonaflavipinnis e c) Psectrogastermtiloides na região do Catalão, entre
1999 e 2003. FR (%)= freqüência relativa de exemplares adultos.
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Q  4.6. Período de maior atividade reprodutiva

Ao longo dos ciclos hidrológicos, a maior freqüência de fêmeas, principalmente em

maturação avançada e em reprodução (Tabela 2), permitiu inferir o período reprodutivo das

espécies estudadas.

Acestrorhynchus falcirostris apresentou longo período reprodutivo, incluindo a seca,

enchente e início da cheia (Figura 1 Ia; Anexo 11). O pico de desova ocorre na enchente, o que

foi melhor evidenciado no primeiro e no terceiro ciclo hidrológico. No segundo ciclo, a desova

ocorreu de forma mais distribuída dentro do período reprodutivo dessa espécie (Figura 11a;

Anexo 11). Para P. flavipinnis o período de maior atividade reprodutiva ocorreu do início da seca

até o início da enchente (Figura 11b; Anexo 12).

O período reprodutivo de P. rutiloides incluiu o final da seca e início da enchente, sendo

^  que a enchente foi considerada como o período de maior atividade reprodutiva, embora alguns
exemplares tenham antecipado a desova para a vazante no segundo ciclo hidrológico (Figura

11c; Anexo 13). Para C. albuma, apesar de ter havido uma antecipação da desova para o final do

período de seca (Figura lld; Anexo 14) no segundo ciclo hidrológico, o período de reprodução

dessa espécie foi mais restrito em relação ao de P. rutiloides, com desova ocorrendo

principalmente no início da enchente (Figura lld; Anexo 14).
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4.7. Fecundidade e tipo de desova

A fecundidade média estimada p2ir2L A. falcirostris foi de 27.834 ovócitos (± 12.647 dp)

(Tabela 11). O diâmetro desses ovócitos variou de > 0,1 a 1,0 mm. Foi identificado um grupo

modal de ovócitos de reserva (diâmetro <0,1 mm) e dois grupos com valores modais de 0,4 e

0,7 mm (Figura 12a; Anexo 15), indicando uma desova parcelada. O número de ovócitos

vitelogênicos produzidos, por exemplares àe A. falcirostris, apresentou correlação significativa

com o comprimento e com o peso dos mesmos (Tabela 12; Figuras 13a e 14a), porém, a relação

entre a fecundidade e o comprimento foi mais acentuada (r^= 0,829; Tabela 12; Figura 13a).

Pellona flavipinnis apresentou uma fecundidade média de 17.957 ovócitos (± 7.372 dp)

(Tabela 11), com diâmetros que variaram de > 0,1 a 0,7 mm. Foram evidenciados um grupo

modal de ovócitos de reserva (diâmetro <0,1 mm) e outro de ovócitos vitelogênicos (ovócitos

que teoricamente seriam eliminados), com diâmetro modal de 0,5 mm (Figura 12b; Anexo 16).
Tais características permitiram identificar para essa espécie, uma desova do tipo total. Para P.

flavipinnis não foi verificada uma correlação estatisticamente significativa da fecundidade com o

comprimento ou o peso dos exemplares (Tabela 12; Figuras 13b e 14b).

Tabela 11. Fecundidade média (em número de ovócitos) átAcestrorhynchusfalcirostris, Pellona
flavipinnis, Psectrogastermtiloides e Curirriatellaalburna na região do Catalão, entre 1999 e 2003. N=
número de exemplares; dp= desvio padrão; Cp= comprimento padrão dos exemplares, em
milímetros.

Espécie N Fecundidade Amplitude Cp médio N.® médio de
média (mm) ovócitos/g de peixe

A falcirostris 7 27.834 ± 12.647 dp 11.883 a 46.495 254,4 ± 23 dp 174 ± 45 dp
p'flavipinnis 6 17.957 4; 7Th!2. dp 11.392 a 32.035 163,3 ± 23 dp 203 ±51 dp
P. rutiloides 8 45.398 ± 12.769 dp 29.450 a 59.249 144,0 ± 9 dp 480 ± 180 dp
C. albuma 5 25.849 ± 4.908 dp 19.171 a 32.603 85,4 ± 4 dp 1.085 ± 206 dp
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Figura 12. Freqüência relativa do diâmetro médio de ovócitos de a) Acestrorhynchusfalcirostris (N=
5), b) Pellonaflavipinnis (N= 6), c) Psectrogasterrutiloides (N= 6) e cÇ Curimatella alímma (N= 5) na
região do Catalão, entre 1999 e 2003.
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®  A fecundidade estimada paraP. rutiloides, foi em média de 45.398 ovócitos (± 12.769 dp)

(Tabela 11), os quais variaram de > 0,1 a 1,2 mm de diâmetro, com tamanho modal de 0,85 mm

(Figura 12c). Com base na distribuição de diâmetros dos ovócitos, foram identificados um

grupo de ovócitos de reserva (diâmetro <0,1 mm) e outro grupo vitelogênico (Figura 12c;

Anexo 17), indicando para P. rutiloides uma desova total. Não foi verificada relação significativa

da fecundidade estimada, com o comprimento padrão ou o peso total dos exemplares (Tabela

12; Figuras 13c e 14c).

Tabela 12. Coeficientes de determinação (r^) das relações entre a fecundidade média com o
comprimento padrão (mm) e com o peso total (g) átAcestrarhynchtLS falcirostris, Pellonaflavipinnis^
Psectrogaster rutiloides e Curimatella dbuma na região do Catalão, entre 1999 e 2003. N = número de
exemplares.

Fecundidade e comprimento Fecundidade e peso
Espécie N r2

P r2 p

A .falcirostris 7 0,829 0,004^^ 0,684 0,022^^

P. flavipinnis 6 0,381 0,192 0,623 0,062

P. rutiloides 8 0,148 0,347 0,049 0,597

C. albuma 5
< 0.05.1

0,442
3ela análise de reeressão.

0,734 0,050 0,717

Para C. alburna a fecundidade média foi de 25.849 ovócitos (± 4.908 dp) (Tabela 11). A

variação de tamanho e diâmetro modal dos ovócitos foram iguais àqueles encontrados para A

fíavipinnis, sendo também verificados um grupo modal de ovócitos de reserva (diâmetro <0,1

mm) e outro grupo de ovócitos vitelogênicos, correspondendo a uma desova total (Figura 12d;

Anexo 18). A fecundidade encontrada para C. albuma também não apresentou correlação

significativa com o comprimento ou o peso dos exemplares analisados (Tabela 12; Figuras 13d e

14d).
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5. DISCUSSÃO

5.1. Variação sazonal na alimentação das espécies

O hábito alimentar piscívoro verificado ̂2i2iA.falcitrostris^ corrobora o que foi descrito

na literatura (Ferreira et al.y 1998). Outras espécies deAcestrorhynchus também são especializadas

no consumo de peixes, como é o caso de A. microlepis das planícies alagáveis venezuelanas (Nico

& Taphorn, 19S5)y A. falcatus da região do médio Amazonas (Ferreira etaL, 1998) eA. lacustris

de uma planície de inundação no rio Paraná (de Almeida et ai., 1997).

De modo geral, sabe-se que a restrição física dos corpos de água nos períodos de vazante

e seca, propicia um aumento da densidade de espécies-presa no ambiente, favorecendo espécies

carnívoras-piscívoras, com a maior oferta de alimento (Junk, 1985; Gotdding, 1989; Winemiller

& Kelso-Winemiller, 2003). Porém, ao contrário do que se esperava, a espécie piscívora (A.

falcitrostris) alimentou-se com mais intensidade nos períodos de enchente e cheia. Esse fato pode

ser explicado pelas características da dieta dessa espécie, que foi composta basicamente por

juvenis de peixes Characiformes, indicando uma estratégia alimentar baseada na exploração da

disponibilidade de juvenis de outras espécies de peixes. Parayl. microlepis também foi verificado

um maior consumo de juvenis de peixes Characiformes no período de águas altas, em áreas

alagadas na Venezuela (Nico & Taphorn, 1985).
A reprodução de peixes tropicais no início da enchente parece estar relacionada com

condições mais favoráveis durante este período, que propiciem maior sobrevivência da prole
(Wootton, 1990). Consequentemente, é comum encontrar larvas e juvenis aproveitando a oferta

de alimento e locais de refugio em ambiente de várzea nesse período do ciclo hidrológico

(Araujo-Lima & Goulding, 1998; Sánchez-Botero & Araujo-Lima, 2001), que provavelmente

favoreceu a maior atividade alimentar da espécie piscívora nos períodos de enchente e cheia. A

predominância de Characiformes na dieta dessa espécie pode estar relacionada com o fato dessa

ordem ser a mais representativa na área de estudo e compreendendo o maior número de

famílias e espécies no Catalão (do Vale, 2003). Isso indica qxxeA.falcirostris pode ser considerado

um piscívoro que explora uma abundância sazonal ou local de presas, tal como verificado para

outros peixes piscívoros (Gealh & Hahn, 1998; Kahilainen & Lehtonen, 2003). Segundo Lowe
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,© McConnell (1999), as variações sazonais e espaciais na dieta de um predador podem ser

decorrentes de mudanças na abundância da espécie presa.

As interações predador e presa têm papel significativo na estrutura da comunidade de

peixes de água doce (Thorpe, 1986). Por apresentar um hábito alimentar especializado na

captura de juvenis de peixes, e uma dieta composta basicamente por juvenis de Characiformes, a

alimentação de A. falcitrostris está estreitamente relacionada com a cadeia trófica na várzea.

Nesse caso, um eventual período reprodutivo mal sucedido da reprodução de peixes,

principalmente das famílias Characidae, Curimatidae e Prochilodontidae, comprometeria o

recrutamento biológico e por conseguinte, a oferta de alimento para a população de A.

falcitrostris na área do Catalão.

Braga (1990) e Ferreira et aí. (1998) registraram um hábito alimentar piscívoro para P.

flavipinnis no rio Tocantins-TO e no Médio Amazonas, respeaivamente. Entretanto, foi
verificado no atual estudo que, além de peixes, invertebrados (principalmente insetos) também

tiveram grande participação na dieta dessa espécie, sendo portanto, considerada como

carnívora. A sazonalidade na dieta de peixes carnívoros-insetívoros está fortemente relacionada

à disponibilidade diferencial de presas ao longo do ciclo hidrológico (Moreira & Zuanon, 2002),

tendo em vista que as variações sazonais no ambiente exercem forte influência sobre as

comunidades de insetos aquáticos (Junk, 1985; Uieda & Gajardo, 1996). Para A flavipinnis, o

maior consumo de Ephemeroptera no período na vazante, assim como o de Hemiptera na seca,

pode estar relacionado ao ciclo de vida e/ou à abundância relativa desses invertebrados. Em
geral, na área do Catalão, quando as águas começam a baixar, encontra-se uma grande
quantidade de insetos associados às raízes de macrófitas. Apesar da reprodução de

Ephemeroptera ocorrer o ano todo nessa área, o pico reprodutivo é verificado na vazante,
tendo sido registrado um maior número e freqüência desses insetos nesse período (Isla, 2003).

Quanto ao consumo de peixes, assim como foi verificado A. falcitrostris, a espécie
carnívora, P. flavipinnis, parece aproveitar a maior oferta de formas juvenis de Characiformes nos

períodos de águas altas, reforçando a hipótese de um hábito alimentar generalista e que permite
uma alimentação de acordo com a disponibilidade momentânea de presas no ambiente.

Em geral, espécies de peixes detritívoros nutrem-se de matéria orgânica e
microorganismos presentes no detrito do fundo de lagos e/ou sobre a vegetação submersa
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Q (Yossa & Araujo-Lima, 1998; Benedito-Cecilio & Araujo-Lima, 2002). Com base na dieta

verificada para P. rutiloides e C. albuma, essas espécies foram caraaerizadas como detritívoras que

exploram detrito composto principalmente por algas unicelulares. Outros trabalhos referentes à

alimentação de espécies detritívoras, também registraram grande participação de algas na dieta

de peixes dessa categoria trófica (Araujo-Lima et ai., 1986; Yossa & Araujo-Lima, 1998;

Winemiller & Kelso-Winemiller, 2003). Para a mesma região de várzea onde se localiza o

Catalão, Yossa & Araujo-Lima (1998) verificaram uma composição similar, mas com diferenças

qualitativas na dieta de duas espécies detritívoras de diferentes ordens {Prochilodus nigricans,

Characiformes e Liposarcuspardalis, Siluriformes). Com base nessas informações e considerando

que P. rutiloides e C. alhuma são muito próximas filogeneticamente e apresentaram uma dieta

muito similar, supõe-se que a qualidade nutricional da dieta dessas duas espécies, seja também

muito semelhante.

O período de maior intensidade alimentar das fêmeas áeA.falcirostris, P. flavipinnis, P.

rutiloides e C. alburna foi considerado como aquele onde foi registrada a maior freqüência de

exemplares com alimento no estômago. Nesse sentido, em uma abordagem mais ampla, as

espécies estudadas não apresentaram variações na atividade alimentar entre os ciclos

hidrológicos na área do Catalão, embora tenha ocorrido uma variação temporal no acúmulo de

gordura e na condição dos peixes. Os maiores valores do grau de gordura cavitária e do fator de

condição no segundo ciclo hidrológico, indicaram que este foi um ano favorável para essas

espécies em termos alimentares. Nesse contexto, para se compreender o funcionamento do

sistema Catalão e as mudanças na sua condição trófica, é preciso analisar séries temporais de

dados de vários ciclos hidrológicos. Assim, pode-se incluir variações importantes decorrentes de

fenômenos pouco previsíveis como o El Nino (Kane, 2001).

A subida do nível das águas permite a entrada de nutrientes nas áreas de várzea,

propiciando um aumento da produtividade nesses ambientes (Bayley, 1980; Vazzoler &

Menezes, 1992). Na área do Catalão, a disponibilidade alimentar parece ter sido suficientemente

alta, no sentido de garantir boas condições tróficas para as populações ícticas. Torrente-Vilara

(2003) analisando o fator de condição de três espécies de peixes anostomídeos, também sugere

que neste mesmo período, as condições alimentares foram abundantes nessa área de várzea. Em

geral, o fator de condição é um parâmetro que reflete a condição fisiológica dos peixes, sendo
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portanto um indicativo da disponibilidade alimentar e da adaptação dos peixes em relação às

mudanças ocorridas no ambiente (Braga, 1986; Barbieri & Verani, 1987).

5.2. Intensidade alimentar, condição nutricional e aporte de reservas energéticas para o

período reprodutivo

A partir de uma análise por período hidrológico, foi identificada uma variação sazonal na

atividade alimentar das espécies piscívora e carnívora. Ao contrário do que se esperava, essas

espécies alimentaram-se com mais intensidade nos períodos de águas altas; no entanto, a espécie

piscívora apresentou uma variação sazonal mais marcante no grau de gordura cavitária em

relação à carnívora, com maior acúmulo de reservas energéticas na vazante e seca. O padrão de

maior acúmulo de gordura cavitária evidenciado p2úC2iÁ.falcirostns nesses períodos, pode ter sido

decorrente da elevada atividade alimentar das fêmeas durante a cheia, quando é maior a oferta

de larvas e juvenis de peixes-presa em ambiente de várzea (Nico & Taphorn, 1985; Torrente-

Vilara, 2003). Por outro lado, o marcante decréscimo dessa gordura na enchente, está

fortemente relacionado com o pico de atividade reprodutiva das fêmeas nesse período. Mesmo

em um ambiente sem variações sazonais marcantes, como o rio Tabagi-PR, uma outra espécie

de peixe-cachorro, A. lacustrisy apresentou um comportamento semelhante em relação ao

verificado para A. falcirostrisy com acúmulo de gordura após o período de maior atividade

alimentar, seguido de decréscimo dessa gordura no período de maior atividade reprodutiva

(Bennemann et 1996). Quantidades significativas de gordura visceral são utilizadas pelos

peixes para suprir o alto custo de energia requerida para o desenvolvimento gonadal

(Rosenblum et 1994; Zwolinski et ai., 2001).

Para P. flavipinnis, os períodos de maior atividade alimentar antecederam o período de

reprodução, tal como verificado por Barbieri et aí. (1982) para outra espécie carnívora, Hoplias

malaharicus, na represa do Lobo, SP. No entanto, apesar da tendência de maior atividade

alimentar nos períodos de águas altas, a variação sazonal da gordura cavitária de P. flavipinnis ao

longo do ciclo hidrológico, não foi significativa e tampouco evidente, a ponto de sugerir uma

relação direta do aporte de reservas energéticas com o período reprodutivo. Esse fato poderia

ser explicado pelo espectro alimentar mais amplo de P. flavipinnis, bem como pelo seu hábito
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oportunista, o que garantiria alimento abundante ao longo do ciclo hidrológico, propiciando

consequentemente, um acúmulo contínuo de gordura cavitária.

Não foi evidenciado um padrão claro de variação sazonal na condição das espécies

piscívora e carnívora, porém, ambas apresentaram a mesma tendência de redução do fator de

condição na enchente. Essa redução pode ser atribuída à demanda energética para a maturação

dos ovócitos (Isaac-Nahum & Vazzoler, 1983; Braga, 1986; 1990; Zwolinski et d., 2001) e/ou à

redução do peso das gônadas, em decorrência da desova (Isaac-Nahum & Vazzoler, 1983;

Barbieri & Verani, 1987). A mobilização das reservas energéticas é refletida nas mudanças

quantitativas do peso do indivíduo, durante o período de desova (Xie et d., 1998). Assim, a

variação do fator de condição dos peixes associada ao desenvolvimento gonadal, indica o

período de reprodução, como sendo aquele que coincide com os altos valores desse parâmetro

em virtude do aumento do peso dos ovários (Barbieri & Verani, 1987), seguido da redução

^  desses valores após a desova (Antoniutti etd.y 1985).

As informações obtidas a partir da análise conjunta da atividade alimentar, do fator de

condição, do grau de gordura cavitária e do período de maior atividade reprodutiva da espécie

piscívora, sugerem um aporte de reservas energéticas proveniente da alta atividade alimentar na

enchente e cheia e do maior acúmulo de gordura cavitária na vazante e seca, para o período

reprodutivo que teve início na seca, atingindo seu pico na enchente. Portanto, tanto o grau de

gordura cavitária quanto o fator de condição (melhor evidenciado no segundo ciclo
hidrológico), expressam bem a relação entre as atividades alimentar e reprodutiva dessa espécie.

Para a espécie carnívora, o acúmulo contínuo de gordura cavitária ao longo do ciclo

hidrológico, associado à tendência de declínio na condição das fêmeas, da seca para a enchente,

que coincidiu com o período de maior atividade reprodutiva, sugerem que não há uma

sazonalidade marcante no aporte de reservas energéticas para a reprodução. Entretanto, o fator

de condição pode ser utilizado para indicar o período de reprodução dessa espécie. Vários

autores também consideram esse parâmetro como um bom indicador do período de reprodução

de peixes (Isaac-Nahum & Vazzoler, 1983; Barbieri & Verani, 1987; Barbieri, 1989; Goulart,

1994).

Como se esperava, as espécies detritívoras apresentaram uma atividade alimentar alta e

contínua ao longo do ciclo hidrológico, provavelmente em função da grande disponibilidade de
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^  detrito em ambientes de várzea (Bayley, 1980; Junk et al.y 1997; Yossa & Araujo-Lima, 1998;

Winemiller & Kelso-Winemiller, 2003). Apesar disso, o acúmulo de reservas energéticas foi

fortemente influenciado sazonalmente, com redução na enchente, possivelmente em

decorrência da grande quantidade de energia despendida na reprodução, durante esse período.

A variação na condição dos peixes detritívoros ao longo dos ciclos hidrológicos foi

diferente para as duas espécies. Para C. alhuma foi possível identificar um padrão de variação

sazonal do fator de condição, enquanto que para P. rutiloideSy a variação foi muito pequena e sem

evidência de um padrão temporal. No entanto, para ambas, foi verificada uma tendência de

maior condição na enchente, coincidindo com o período de desova. A elevação do fator de

condição das fêmeas entre o final da seca e início da enchente, deve estar relacionada com o

aumento do peso das gônadas. No final da maturação, os ovócitos encontram-se bastante

volumosos devido ao acúmulo de vitelo, ocasionando um incremento em peso dos ovários

(Stacey, 1984). Dessa forma, o fator de condição para os detritívoros do presente estudo, não

foi um parâmetro que representou de maneira direta o aporte de reservas energéticas via

alimentação para o processo reprodutivo, como verificado para o grau de gordura cavitária, mas,

foi utilizado para corroborar o período de reprodução.

A partir da relação peso-comprimento dos peixes é possível medir a variação de peso

esperado para o comprimento, como forma de indicar a condição que expressa o acúmulo de

gordura e o bem estar geral do indivíduo (Rossi-Wongtschowski, 1977; Goulart, 1994). O
parâmetro b obtido por meio dessa relação, varia inter e intraespecificamente e indica o tipo de

crescimento linear. Para a maioria dos peixes esse valor varia entre 2,5 e 4,0, sendo que para

uma espécie que apresenta crescimento isométrico, o valor é estatisticamente igual a 3,0 e

alométrico quando difere deste (Le Cren, 1951; Laglereí^/., 1977).Acestrorhynchusfalcirostnsíoi a

única espécie que apresentou crescimento alométrico positivo, ou seja, a proporção de aumento
em peso foi maior em relação à proporção de aumento no crescimento linear das fêmeas. Tal

fato foi percebido pelo corpo alongado e fusiforme dos exemplares. Esse tipo de crescimento

também foi encontrado para várias espécies de peixes no rio Tocantins, pertencentes a

diferentes categorias tróficas, dentre desRaphiodon vulpinus (piscívoro), Pla^oscion squamosissimus

(carnívoro), Prochilodus nigricans (detritívoro), Triportheuselongatus (onívoro), Schizodonfasciatum

(herbívoro), Hypophthalmus marginatus (planctófago) (Braga, 1990).
fr
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Para P. flavipinnis, P. rutiloides e C alhuma^ foi identificado um crescimento isométrico,

indicando que o incremento em peso das fêmeas é proporcional ao aumento no crescimento

linear desses indivíduos. Esse tipo de crescimento também foi relatado por Ruffino & Isaac

(1995) p^crzP.flavipinnis na região do baixo Amazonas. Com base nos crescimentos alométrico e

isométricos registrados para os peixes piscívoro, carnívoro e detritívoros, e em trabalhos que

relatam esses crescimentos para espécies de outras categorias tróficas (Braga, 1990; Ruffino &

Isaac, 1995) pode-se inferir que o parâmetro b independe do hábito alimentar das espécies em

questão.

O fato de não terem sido capturados exemplares de C. albuma em alguns períodos

hidrológicos, limitou a obtenção de informações temporais sobre a biologia dessa espécie na

área do Catalão, porém não inviabilizou as análises das relações entre as atividades alimentar e

reprodutiva. A ausência consecutiva de exemplares dessa espécie principalmente nos períodos

de cheia, pode estar relacionada com algumas condições: i) no período de cheia na área do

Catalão, o nível da água eleva-se bastante, facilitando o acesso dos peixes à mata de várzea, local

que dificulta o uso de malhadeiras; ii) menor eficiência das malhadeiras na amostragem de fauna

de peixes que vivem junto ao fundo de lagos, em função da maior profundidade da água nesses

períodos. Outra hipótese é a de que o Catalão seja um local de criação, tendo em vista que

juvenis dessa espécie foram capturados com redinha em bancos de macrófitas na cheia durante

as atividades de campo do Projeto PPI 1-3090 (Sidineia Amadio, com. pess), e portanto, os

peixes adultos devem sair do Catalão nesse período, para migração trófica em áreas adjacentes.

5.3. Características reprodutivas das espécies

A reprodução é um importante processo biológico que ocorre ciclicamente e que está

sujeito a oscilações decorrentes de influências bióticas e abióticas do ambiente. Mesmo diante

dessas variações, os peixes obtêm energia proveniente da alimentação, e por meio da

plasticidade de várias características do seu ciclo de vida, conseguem utilizar parte dessa energia

para deixar descendentes, garantindo o equilíbrio da população e a perpetuação da espécie.

Essas características são conhecidas como táticas reprodutivas, cujo conjunto constitui o padrão
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^  geral de reprodução de uma espécie (Stacey, 1984; Wootton, 1984; 1990; Vazzoler & Menezes,
1992; Vazzoler, 1996; Rochet, 2000).

A partir de uma análise comparativa entre algumas táticas reprodutivas de peixes de

várzea, e aquelas encontradas para as espécies deste estudo, pode-se perceber que tais

características não apresentam uma correlação clara com a categoria alimentar das espécies

(Tabela 13).

A proporção sexual é uma informação importante para caracterizar a estrutura de uma

população, além de constituir um subsídio para a avaliação do potencial reprodutivo e para a

estimativa do tamanho dos estoques de peixes (Sparre & Venema, 1992; Vazzoler, 1996). Na

natureza é esperada uma proporção igual de machos e fêmeas (Nikolsky, 1963; Vazzoler, 1996),

porém, essa condição não foi identificada para as espécies do presente estudo, onde,

independentemente da categoria trófica, as fêmeas predominaram em altas proporções nas

populações. Muitos trabalhos reúnem informações suficientes para inferir que a maior

proporção de fêmeas na população, característica de espécies com fecundação externa e sem

cuidado parental, seja uma forma de produzir mais ovócitos e garantir o sucesso na reprodução

(Nikolsky, 1963; Santos, 1980).

Ao longo do ciclo de vida dos peixes a proporção sexual pode variar em função de vários

fatores tais como, comportamento diferencial, crescimento e mortalidade (Nikolsky, 1963;

Vazzoler, 1996). Em certos períodos do ano é comum para espécies que formam cardumes,

agruparem machos e fêmeas para a reprodução, podendo ocorrer proporções de até 1:1, como

foi registrado para as espécies detritívoras de Semaprochilodus spp. (jaraquis) capturadas na
confluência dos rios Negro e Solimões (Vazzoler etal.^ 1989). Porém, após essa fase, pode haver

segregação dos sexos e consequentemente, uma probabilidade de captura diferenciada entre

machos e fêmeas. No entanto, para as espécies piscívora, carnívora e detritívoras deste estudo,

houve predominância de fêmeas em quase todos os períodos ao longo dos ciclos hidrológicos,

não sendo possível estabelecer um padrão de sazonalidade na proporção sexual, que pudesse ser

explicado por um comportamento diferencial dos indivíduos.

O número de fêmeas superou o de machos na maioria das classes de comprimento para

todas as espécies estudadas. Esse fato pode ser explicado pelas seguintes hipóteses (Nikolsky,

1963; Vazzoler, 1996): i) um crescimento diferenciado pode ter possibilitado que as fêmeas

70



D atingissem tamanhos maiores, e por conseguinte, ficassem mais susceptíveis ao aparelho de

pesca; ii) uma maior mortalidade de machos também pode ter ocasionado o predomínio de

fêmeas em várias classes de comprimento; iii) um comportamento diferenciado dos indivíduos,

com ausência de machos nos locais de coleta; iv) isso seria uma estratégia de reprodução das

espécies do presente estudo, onde um maior número de fêmeas poderia armazenar um maior

número de ovócitos, garantindo dessa forma melhores chances de sobrevivência da prole

(Vincent & Giles, 2003).

O comprimento médio de primeira maturação sexual é um parâmetro importante no

manejo racional dos recursos pesqueiros, pois constitui uma informação necessária para a

determinação do tamanho mínimo de captura e do tamanho de malhas (Agostinho & Gomes,

1997). Segundo Vazzoler (1996) essas medidas também devem ser tomadas para espécies de

baixo valor comercial e que geralmente apresentam pequeno porte {e.g. curimatídeos do presente

estudo), e que na sua grande maioria constituem o alimento principal das espécies de maior

porte e de valor comercial. O tamanho médio de primeira maturação sexual varia inter e

intraespecificamente em função da disponibilidade de alimento, e em decorrência de taxas de

crescimento diferenciadas. Dessa forma, peixes de uma mesma coorte não necessariamente

atingem a maturidade a um comprimento ou idade fixos (Nikolsky, 1963; Lagler et ai, 1977;

Udupa, 1986). Em geral, espécies de peixes tropicais parecem alcançar esse tamanho quando
atingem de 40 a 50% do seu comprimento máximo (Agostinho etaL, 1991). A proporção do Lso

estimado para as fêmeas ò.tA.falcÍY0stTÍs e P. fluvipinnis^ em relação aos comprimentos máximos

registrados para os indivíduos dessas espécies durante o período de estudo, confirma as
informações encontradas na literatura.

A partir do comprimento médio de primeira maturação sexual calculado para A.

falcirostris e P. flavipinnis é possível fazer comparações mais seguras com populações de outras
regiões, em função do intervalo de confiança obtido a partir da estimativa desse parâmetro.

Porém, até onde se sabe, não há informações na literatura sobre o Lso dessas espécies, embora

Rubiano (1999) tenha verificado que 100% das fêmeas àe A. falcirostris de outra área de várzea

(lago do Rei, AM) dcançam a maturidade sexual aos 140 mm. Considerando que a metodologia

usada pela autora para estimar o Lioo foi a mesma empregada no atual estudo, pode-se inferir

que no lago do Rei essa espécie amadurece com tamanhos muito menores do que àquele
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.Q registrado no Catalão (265 mm). Já para outra espécie de peixe-cachorro, A. lacustris no

reservatório de Itaipu, o L50 é atingido com um comprimento maior, entre 154 e 166 mm

(FUEM/Itaipu Binacional, 1986).

O comprimento no qual os peixes atingem a maturação sexual é uma tática muito lábil,

podendo variar mediante a influência de mudanças ambientais e entre populações de uma

mesma espécie (Stearns & Crandall, 1984). Neste último caso, os valores de L50 e Lioo podem

indicar estruturas populacionais distintas, que devem portanto, ser manejadas de forma

diferenciada.

Suzuki & Agostinho (1997) e Vano et ai. (2002) sugerem que o tamanho de primeira

maturação sexual pode ser indicado pelo comprimento do menor exemplar capturado em

estádios avançados de maturação gonadal. Entretanto, no presente estudo, o tamanho mínimo

de captura registrado para as fêmeas de P. rutiloides e C. albuma foi considerado apenas como

uma informação importante sobre a biologia reprodutiva dessas espécies, indicando o

comprimento a partir do qual os peixes são capazes de reproduzir.

A fecundidade é definida como o número de ovócitos maduros existentes em uma fêmea

antes do período de desova (Nomura, 1975; Godinho et al.^ 1977), e pode variar inter e

intraespecificamente (Nikolsky, 1963; Vazzoler, 1996). Esse fato confirma os resultados do

presente estudo, quanto à variação dafeamdidade encontrada para-d.^/cirosíns, P. flavipinnis^ P.

rutiloides e C albuma^ e entre os próprios indivíduos dessas espécies. A variação individual pode

estar relacionada principalmente com a amplitude de comprimento dos exemplares analisados,

tendo em vista que indivíduos maiores possuem uma cavidade celomática maior, e

consequentemente, podem armazenar um maior número de ovócitos (Vazzoler, 1996; Suzuki &

Agostinho, 1997). Nesse sentido, muitos autores relatam que a fecundidade pode aumentar

proporcionalmente com o comprimento dos indivíduos (Barbieri, 1989; Winemiller, 1989; Will

et al.y 2002), estando também relacionada com o peso dos mesmos (Godinho et ai., 1977;

Barbieri, 1989; Funamoto & Aoki, 2002).

PdiTdiA.falcirostris, ambas as variáveis apresentaram correlação com a fecundidade, sendo

evidenciada uma relação mais forte com o comprimento. De acordo comFonteles-Filho (1989),

a relação entre a fecundidade e o comprimento apresenta a maior veracidade biológica, por ser o

tamanho, um caráter biométrico geneticamente determinado na espécie. A correlação
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^  diretamente proporcional entre o comprimento das fêmeas de A. falcirostris e o número de

ovócitos produzidos, por sua vez, pode ser explicada pela alometria positiva registrada para essa

espécie.

Ao se considerar o peso total de cada indivíduo, vale ressaltar que a relação da

fecundidade com essa variável pode ser influenciada pela variação do peso das vísceras. Além

disso, em muitas espécies o peso somático varia bastante quando se aproxima a época de

reprodução, alterando a proporcionalidade entre a fecundidade e o peso corpóreo (Fonteles-

Filho, 1989).

<r
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Tabela 1. Quadro comparativo de informações sobre a biologia reprodutiva de peixes carnívoros, piscívoros e detritívoros de ambiente de várzea do Médio
Amazonas. (*)=valor para fêmeas; (**)=valor médio; (***)= com variação para F >M em certos períodos do ano; D.O.= diâmetro de ovócitos; Mín.=
comprimento mínimo de maturação.

Espécie Ordem Período de Tipo de D. O. Fecundidade Min. 1-60 Lioo Proporção Categoria Referência

desova desova (mm) (cm) (cm) (cm) sexual trófíca

Acesíror^nchus Characiformes Início da seca Parcelada 0,1 a 1,0 11.883 a 46.495 - 13,8 26,5 F>M Piscívora Presente estudo

faldrosíris* /início da

cheia

A. Jalárostrif^ Characiformes Enchente/

cheia

Parcelada 0,3 a 1,5 8.770 a 29.070 - - 14,0 F>M Piscívora Rubiano (1999)

A. microkpi^ Characiformes Enchente/

cheia

Parcelada 0,3 a 1,2 7.160 a 12.940 - - 14,0 F>M Piscívora Rubiano (1999)

Serrasalmus sp.* Characiformes Enchente e

cheia

Parcelada 7,4** 4.680 a 7.370 - - 9,0 F>M Piscívora Rubiano (1999);

Ferreira etal. (1998)

T spilopleurc^ Characiformes Enchente Parcelada 0,3 a 0,9 5.180 a 6.760 - - 18,0 F = M*** Piscívora Rubiano (1999);

Ferreira etal. (1998)

Hop/ias malabaricus Characiformes Ao longo do

ano

Parcelada 1,5** 6.446 a 14.131 16,7 23,0 Piscívora Barbieri (1989); Ferreira et

ai. (1998); Araüjo-Lima &

Bittencourt (2001)

Cichla monoculus Perciformes Enchente/

início da cheia

Parcelada 1.500 a 8.000 29,0 35,0 F>M Piscívora Fontenele (1950) apud

Rufino & Isaac (1995);

Isaac et aL (2000)

Pseudoplatystoma Siluriformes Início da Total
- - - - - -

Piscívora Reid (1983) apudPMÇino &

Jasáatum enchente Isaac (1995);

P. tigrinum Siluriformes Início da

enchente

Total - - 52,0 - - F>M Piscívora Isaac et aL (2000)
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Tabela 13. Continuação.

Espécie Ordem Período de Tipo de D. O. Fecundidade Min. Lso Lioo Proporção Categoria Referência

desova desova (mm) (cm) (cm) (cm) sexual trófíca

Pellona Jlavipinnif- Clupeiformes Início da

seca/início da

enchente

Total 0,1 a 0,7 11.392 a 32.035 11,8 21,0 F>M Carnívora Presente estudo

Plagiosdon spp. Perciformes Ao longo do

ano

Parcelada 800** - 18,0 a

20,0

-
- Carnívora Worthmann (1982) apud

Rufino & Isaac (2000);

Astronotus Perciformes Enchente - 961 a 3.452 - - - - Carnívora FonteneUe (1951) apud

crassipinis Ruffino & Isaac (2000)

Auchenipterus Siluriformes Final da seca Parcelada 15.000**
-

16,0
- -

Carnívora Vazzoler et al. (1993) apud

nuchalis Ruffino & Isaac (2000)

Serrasalmus Characiformes Ao longo do Parcelada - - 15,0 19,0 F = M Carnívora Pizzaro (1998)

rbombeus ano

Psectrogaster Characiformes Final da Total 0,1 a 1,2 29.450 a 59.249 - - 13,0 F>M Detritívora Presente estudo

rutiloidef^ seca/início da

enchente

Curimatella Characiformes Enchente Total 0,1 a 1,2 19.171 a 32.603 7,5 - - F>M Detritívora Presente estudo

albumd^

P. amazônica Characiformes Final da

seca/enchente

- - - 15,0 - - Detritívora Fernandes (1988);

Ferreira et al. (1998)

Curimata cyprinoides Characiformes Final da

seca/enchente

- - - 13,0 - -
Detritívora Santos et aL (1984);

Ferreira et al. (1998)

Prochilodus nigricans Characiformes Início da

enchente

Total 1,0** 300.000** 35,5 Detritívora Schwassmann, 1978; Mota

& Ruffino (1997); Ferreira

etal. (1998)

SemaprochUodus Characiformes Início da Total - - 26,4 36,0 p = M*** Detritívora Vazzoler etal. (1989);

imignis enchente Ferreira etal. (1998)

S. taeniurus Characiformes Final da

seca/início da

enchente

Total 24,8 32,0 p = Ivl*** Detritívora Vazzoler etal. (1989);

Ferreira etal. (1998)
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^  A comparação entre a fecundidade de peixes piscívoros, carnívoros e detritívoros
(Tabela 13), com a de peixes de outros grupos tróficos (Vazzoler, 1992), demonstra que não há

um padrão dessa tática reprodutiva em relação à categoria alimentar das espécies. A fectmdidade

parece estar mais relacionada com o comportamento reprodutivo das espécies, no sentido de

garantir a sobrevivência de um maior número de descendentes possíveis. Assim, espécies com

fecundação externa e que deixam seus ovos à deriva, tendem a produzir um maior número de

ovócitos, enquanto aquelas que geralmente têm baixa fecundidade, depositam seus ovos em

lugar seguro e/ou cuidam da progênie (Nikolsky, 1963; Winemiller, 1989). Entretanto,

considerando que a fecundidade é uma tática muito lábil (Nikolsky, 1963; Vazzoler, 1996), seria

necessário fazer uma análise em escala temporal e entre um maior número de espécies dessas

categorias, para que possíveis variações da fecundidade possam ou não ser associadas à

categoria trófica das espécies.

A freqüência com que os ovócitos são liberados, associada à variação de diâmetro dos

mesmos, permite classificar as desovas em total ou parcelada (Vazzoler, 1996; Nakatani et al.,

2001). A distribuição bimodal dos diâmetros dos ovócitos da espécie piscívora, indicou uma

desova do tipo parcelada, que foi corroborada pelo seu extenso período de reprodução, desde o

início da seca até o início da cheia. A presença de ovócitos em diferentes fases de

desenvolvimento, tem sido a forma mais usada para definir uma desova como parcelada

(Benedito-Cecilio, 1989; Ruiz et al.y 1999). Nesse tipo de desova são formados dois ou mais

grupos modais de ovócitos vitelogênicos, que apresentam-se em diferentes fases de

desenvolvimento, e à medida que os ovócitos do grupo mais desenvolvido atingem a maturação

completa são eliminados (Fonteles-Filho, 1989; Vazzoler, 1996).

AcestrorhynchusfalcirostriseA. microlepis do lago do Rei, Médio Amazonas (Rubiano, 1999) e

outras espécies piscívoras como A. lacustris de ambiente de reservatório artificial (Bazzoli &

Godinho, 1991) e Cichla monoculus (Isaac et al, 2000) também não apresentam uma reprodução

tão sincronizada com a variação do nível das águas, pois possuem um período reprodutivo

extenso, com desovas parceladas ao longo da enchente e cheia. Longo período de reprodução

também foi registrado para outras espécies piscívoras, carnívoras (Tabela 13) e de outras

categorias alimentares (Kramer, 1978; Vazzoler & Menezes, 1992). Essas informações sugerem

que não há uma relação direta entre a época de desova e o grupo trófico das espécies. Tal fato

U
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corrobora as observações de Kramer (1978) que constatou diferentes períodos

reprodutivos para espécies de peixes de mesma categoria alimentar em um sistema de floresta

tropical no Panamá.

Desovas parceladas podem ser uma resposta adaptativa à sazonalidade na alimentação

(Nikolsky, 1963; Kramer, 1978) ou um mecanismo de preservação da espécie sob condições

abióticas desfavoráveis (Nikolsky, 1963; Fonteles-Filho, 1989). Nesse último caso, um período

reprodutivo longo pode abranger a maior amplitude de condições favoráveis à desova,

aumentando a probabilidade de sobrevivência da prole mediante eventos ambientais

imprevisíveis que pudessem resultar em perda total do investimento energético na reprodução.

No tipo de desova total, apresentada pelas espécies carnívora e detritívoras, os ovócitos

do grupo modal vitelogênico maturam sincronicamente, sendo eliminados de uma só vez no

período reprodutivo. Apesar das espécies dessas categorias tróficas terem apresentado o mesmo

tipo de desova, o período de maior atividade reprodutiva foi diferente. Pellona flavipinnis

reproduziu-se do início da seca ao início da enchente, o que pode ser corroborado pela grande

abundância de larvas de Clupeiformes registradas por Pereira & Oliveira (2003) na costa do

Catalão, no início da enchente. No entanto, embora não haja muitas informações disponíveis

sobre a reprodução dessa espécie, foi descrito na literatura que P. flavipinnis reproduz-se ao

longo da enchente e cheia (Nakatani etal., 2001). Quanto aos detritívoros, o período de maior

atividade reprodutiva das duas espécies foi semelhante, mas com uma pequena variação

individual das fêmeas de P. rutiloides. Em uma população os indivíduos apresentam diferentes

taxas de crescimento (Fonteles-Filho, 1989), o que pode talvez influenciar o ritmo de

desenvolvimento gonadal e promover variações individuais no momento de desova.

A antecipação na desova detectada para alguns indivíduos de ambas as espécies

detritívoras no segundo ciclo hidrológico, não parece ter sido decorrente de uma simples

variação individual da população, em vista da condição trófica favorável comentada

anteriormente para a área do Catalão. Neste segundo ciclo, a demanda energética requerida para

o processo de maturação dos ovócitos, pode ter sido rapidamente suprida em função de

melhores condições alimentares, permitindo que o período de desova iniciasse um pouco antes

do usual para as populações dessas espécies. Mudanças sazonais no período reprodutivo de

peixes têm sido interpretadas como uma resposta às variações no suprimento alimentar
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(Kramer, 1978; Townshend & Wootton, 1984). Assim, o período de maior atividade

reprodutiva dessas espécies detritívoras pode ser considerado uma característica lábil, podendo

variar temporalmente como forma de ajuste às variações de fatores ambientais relacionadas à

dinâmica do pulso anual de inundação.

Apesar da antecipação da desova de alguns indivíduos e retardamento de outros, o

período de maior atividade reprodutiva das fêmeas de P. rutiloides e C. albuma coincidiu com a

subida do nível das águas. Assim, a similaridade na dieta e na atividade alimentar, além da

proximidade filogenética dessas espécies, parecem ser características importantes quanto ao

direcionamento da reprodução para o período da enchente. Outros peixes detritívoros,

principalmente Characiformes das famílias Curimatidae e Prochilodontidae, também

apresentam um período reprodutivo marcadamente sazonal e nesta mesma fase do ciclo

hidrológico (Tabela 13). Por outro lado, as condições ambientais decorrentes da enchente são

favoráveis à sobrevivência da prole, e portanto, oferecem vantagens para a reprodução neste

período (Wootton, 1990; Menezes & Vazzoler, 1992). Com a subida do nível da água dos rios,

ocorre uma expansão das áreas alagadas em ambiente de várzea e da vegetação flutuante,

fornecendo abrigo aos indivíduos recém eclodidos, contra a predação. Além disso, os nutrientes

transportados pela enchente para as planícies de inundação promovem o desenvolvimento de

fito e zooplâncton, além de outros microoganismos importantes para a alimentação de larvas e

juvenis de peixes (Schwassmann, 1978; Fonteles-Filho, 1989; Junk et al.y 1997).

No período da seca, alguns autores sugerem que as condições bióticas e abióticas trazem

desvantagens para a progênie, pois ocorre redução do suprimento alimentar e dos locais de

abrigo {e.g. prados flutuantes), além do aumento da predação (Goulding, 1989). No entanto, vi.

falcirostris e P, flavipinnis começam a reproduzir-se nesse período o que indica que essas espécies

apresentam estratégias reprodutivas adaptadas à condições não tão favoráveis como àquelas
descritas para a enchente.

Ainda que as espécies deste estudo não sejam alvo da pesca comercial são importantes
para o consumo dos ribeirinhos na área do Catalão, além de apresentarem um papel ecológico

relevante, principalmente A. falcirostris^ que segundo do Vale (2003) é uma das espécies mais

abundantes e com maior biomassa, nesse sistema. Dentro desse contexto, as características

reprodutivas á& A. falcirostris^ P. flavipinnis^ P. rutiloides e C. albuma constituem informações

78



básicas acerca da biologia e ecologia dessas espécies, permitindo entender como os peixes

mantêm suas populações, além de constituírem conhecimento indispensável para o

desenvolvimento de estudos futuros sobre seus estoques e para a elaboração de medidas

racionais de manejo da pesca das populações dessas espécies em ambientes de várzea.
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6. CONCLUSÕES

A espécie piscívora, Acestrorhynchusfalcirostris^ alimentou-se com maior intensidade na

enchente e cheia, acumulando mais gordura cavitária na vazante e seca, reproduzindo-se do

início da seca ao início da cheia. Portanto, essa espécie apresenta um ciclo reprodutivo com

sazonalidade pouco marcante, e as reservas energéticas obtidas com a alimentação são mais

influentes na determinação do período reprodutivo em relação ao pulso de inundação.

Pellona flavipinnis apresentou um hábito alimentar carnívoro, uma atividade alimentar com

variação menos acentuada em relação a espécie piscívora, e um acúmulo de gordura cavitária

praticamente contínuo ao longo do ciclo hidrológico. A sazonalidade também não teve

influência marcante sobre o período reprodutivo da espécie carnívora, tendo em vista que a

reprodução começou no início da seca, não coincidindo exatamente com a subida do nível das

águas, como ocorre com a grande maioria das espécies de peixes na Amazônia.

A atividade alimentar dos detritívoros {Psectrogasterrutiloides^Curimatellaalbumd) não

variou ao longo do ciclo hidrológico, porém, a gordura cavitária reduziu acentuadamente na

enchente, coincidindo com o período de maior atividade reprodutiva. Assim, os ciclos

reprodutivos desses peixes são sazonalmente marcados pela subida do nível das águas, sendo

que a determinação do período de reprodução independe de um acúmulo prévio e sazonal de
reservas energéticas.

Embora tenham sido encontradas diferenças sazonais nas atividades alimentar e

reprodutiva das espécies piscívora, carnívora e detritívoras, estas não foram tão marcantes, a

ponto de indicar padrões muito divergentes de influência da variação hidrológica. O pulso de

inundação exerce uma influência muito forte sobre o ciclo de vida dos organismos, fazendo

com que os peixes, mesmo que indiretamente, dependam de condições favoráveis

disponibilizadas nos períodos de águas altas, no sentido de garantir a sobrevivência da prole,

resultando em um sincronismo generalizado da reprodução com a subida do nível das águas.
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Anexo 1. Percentual (%) médio de estômagos com alimento de fêmeas átAcestrorhynchusfalcirostris^ Pellonaflavipinnis, Psectrogasterrutiloides e
Curimatella albuma por período hidrológico na região do Catalão, entre 1999 e 2003. N= número total de exemplares.

A. falcirostris P. flavipinnis P. rutiloides C. alhurna
(F= 7,214;p= 0,012'^) (F= 1,524; p< (F= 2,612; p=0,124) (F= 0,939; p= 0,516)

0,290)
% N % N % N % N

Vazante 10,7 b 266 72,9 73 89,5 32 75,0 8

Seca 11,7 b 205 45,1 144 84,7 101 71,6 43

Enchente 28,1 ab 96 33,8 78 80,8 88 61,6 142

Cheia 52,6 a 50 64,3 46 97,0 21 - -

ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais
ausência de exemplares.

na mesmacoluna não diferem estatisticamente entre si para p<0,05 pelo teste de Tukey. (-) =

Anexo 2. Grau médio de gordura cavitária (GGC) de fêmeas de Acestrorhynchusfalcirostris, Pellonaflavipinnis, Psectrogasterrutiloides e Curirnatellaalhurna
por período hidrológico, na região do Catalão entre 1999 e 2003. N= número de exemplares.

Espécie VI SI El Cl V2 S2 E2 C2 V3 S3 E3 C3 H P

A. falcirostris 1,51 bc 1,38 bc 0,54 e 1,19 bc 1,86 a 2,06 a 0,68 de 1,95 a 2,18 a 1,58 b 1,00 cd 0,92 cde 267,6 < o,oor^

P. flavipinnis 1,13 bc 1,03 c 0,92 c 1,04 bc 1,18 bc 1,56 a 1,77 a - 1,0 c 1,34 b 0,95 c 1,25 bc 39,6 < 0,001-'

P. rutiloides 0,81 bc 1,47 a 0,51c 2,0 a 1,64 a 1,59 a 1,0 bc 1,64 a 2,0 a 0,87 bc 0,60 c 1,09 b 82,9 < 0,001'^

C. alhurna 0,80 ab 0,13 b - 0,88 a 1,00 a 0,36 b - 0,50 ab - - 49,6 < o,oor^
"• Kruskall-Wallis. p< 0.05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha nSo diferem estatisticamente entre si para p<0.05. f-) = ausência de exemplares.

Anexo 3. Fator de condição médio (Kn) de fêmeas de Acestrorhynchus falcirostris, Pellona flavipinnis, Psectrogasterrutàloides e Curimatella alhurna por
período hidrológico, na região do Catalão entre 1999 e 2003. N= número de exemplares analisados.

Espécie VI SI El Cl V2 S2 E2 C2 V3 S3 E3 C3 F P

A. falcirostris 0,96 bc 0,97 bc 0,95 bc 1,01b 1,04 ab 1,04 ab 0,97 bc 1,09 a 1,07 ab 0,90 c 0,97 bc 1,01 bc 15,18 < o,oor^

P. flavipinnis 0,98 b 0,98 b 0,93 b 0,98 b 1,05 a 1,05 a 1,06 a - 1,04 ab 0,98 b 0,96 b 1,01 ab 10,36 < 0,001''-

P. rutiloides 0,93 c 0,89 c 1,04 ab 1,06 ab 1,13 a 1,10 a 1,04 ab 1,02 b 1,01 bc 1,05 ab 1,02 b 0,85 c 22,54 < 0,001'^

C. alhurna - 0,86 b 1,02 a - 0,98 ab 0,94 b 1,05 a - 0,99 ab -
-

- 9,99 < 0,001'^
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Anexo 4. Volume médio relativo (a- Acestrorl^nchus falcirostris e b- Pelhna Jlavipinnis) e do número médio relativo (c- Psectrogaster rutiloides e d-
Curimatella albumã) entre as prindpais categorias aümentares na dieta das espécies em cada período hidrológico, na região do Catalão entre 1999
e 2003. N= número de peixes analisados.

a)

Período hidrológico Characiformes

Categoria alimentar

Perciformes T P

Vazante (n= 12) 65,0 12,1 3,515 0,002*

Seca (n= 21) 57,0 21,2 2,762 0,009*

Enchente (n= 15) 59,8 32 1,520 0,140

Cheia (n= 9) 77,0 - - -

teste t - Student, p< 0,05. (-) ausência de itens.

b)

Período hidrológico

Categoria alimentar
F PEphemeroptera Hemiptera Larva de Diptera Decapoda Characiformes

Vazante (n= 14) 36 A 11,3 AB 6,4 B 3,9 B 2,5 B 4,281 0,004*

Seca (n= 17) 9,9 26,8 6,1 11,5 7,1 1,947 0,111

Enchente (n= 10) 11,2 19,2 9,0 22,2 0,805 0,499

Cheia (n= 20) 6,9 14,4 12,6 9,6 9,9 0,483 0,748
ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ̂  < 0,05).
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Anexo 4. Continuação.

C)
Categoria alimentar

Periodo Fibra Euglenaceae Chlrophyta Cblorophycea Cyanophyta Cyanophyta Chrysophyta F P
Hidrológico vegetal unicelular fílamentosa unicelular filamentosa

Vazante 6,3 BC 2,7 CD 7,7 B 3,9 C 78,2 A 0,2 E 0,4 DE 78,72 <0,0001*
(n=9)
Seca 7,2 CD 2,8 DE 11,5 BC 16,4B 60,3 A 0,6 E 0,8 E 98,24 <0,0001*

(n= H)
Enchente 6,3 C 2,1 D 13,0 B 2,6 CD 72,4 A 0,5 D 0,7 D 177,89 <0,0001*
(n= 10)
Cheia 5,4 BC 2,1 BC 6,1 B 0,9 BC 78,0 A 0,8 C 5,4 BC 73,19 < 0,0001*
(n= 10)

* ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ̂  < 0,05). (-) ausência de itens.

Categoria alimentar
Período Fibra Euglenoph3rta Clilroph3rta Cblorophycea Cyanophyta Cyanoph3rta Chrysophjrta F p

hidtológico Vegetal unicelular filamentosa unicelular filamentosa

Seca 4,99 B 1,41 CD 2,85 BC 1,52 CD 82,52 A 0,72 D 0,50 D 346,01 <0,0001*
(n=ll)
Enchente 3,27 B 0,30 C 3,83 B 2,84 B 88,17 A 0,03 C 0,70 C 950,31 <0,0001*
(n=9)

d)

* ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). (-) ausência de itens.
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Anexo 5. Volume médio relativo (a- Acestrorhynchus falrírostris e b- Pellona flavipinnis) e número médio
relativo (c- Psectrogaster rutiloides e d- Curimatella alhumà) das principais categorias alimentares na dieta das
espécies, ao longo do ciclo hidrológico, na região do Catalão entre 1999 e 2003. N= número de
estômagos analisados.

a)

b)

i

c)

d)

Período hidrológico

Categoria alimentar Vazante Seca Enchente Cheia F P
(n=12) (n= 21) (n=15) (n=9)

Characiformes 65 a 57 a 59,8 a 77,8 a 0,402 0,752

Perciformes 12,1 a 21,2 a 32 a Oa 1,787 0,161
* ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (p
< 0,05).

Período hidrológico

Categoria alimentar Vazante Seca Enchente Cheia F P

(n= 14) (n= 17) (n= 10) (n= 20)

Ephemeroptera 36 9,9 11,2 6,9 2,521 0,067

Hemiptera 11,3 b 26,8 a Ob 14,4 ab 6,075 0,001*

Larva de Diptera 6,4 6,1 19,2 12,6 1,311 0,279

Decapoda 6,3 9,9 9,0 9,6 0,116 0,951

Characiformes 3,9 11,4 22,2 9,9 1,506 0,222
* ANOVA, p< 0,05. Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey
(p<0,05).

Período hidrológico

Categoria alimentar Vazante Seca Enchente Cheia F P
(n=9) (n= 11) (n= 10) (n= 10)

Fibra vegetal 6,3 a 7,2 a 6,3 a 5,4 a 0,376 0,771

Euglenaceae 2,7 a 2,8 a 2,1 a 2,1 a 0,704 0,555

Chlrophyta uni celular 7,7 b 11,5 a 13,0 a 6,1 a 2,552 0,071

Chlorophycea filamentosa 3,9 b 16,4 a 2,6 b 0,9 b 20,964 <0,001*

Cyanophyta unicelular 78,2 a 60,3 b 72,4 ab 78,0 ab 3,681 0,021*

Cyanophyta filamentosa 0,2 a 0,6 a 0,5 a 0,8 a 0,556 0,647

Chrysophyta 0,4 b 0,8 b 0,7 b 5,4 a 6,266 0,002*

(p < 0,05).

Período hidrológico

Categoria alimentar Seca Enchente t P

Fibra vegetal 4,99 3,27 1,650 0,116

Euglenaceae 1,41 0,30 1,966 0,065

Chlrophyta unicelular 2,85 3,83 -1,177 0,255

Chlorophycea filamentosa 1,52 2,84 -2,510 0,022*

Cyanophyta unicelular 82,52 88,17 -1,128 0,274

Cyanophyta filamentosa 0,72 0,03 3,000 0,008*

Chrysophyta 0,50 0,70 -1,327 0,201

* teste I - Student, p< 0,05.
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Anexo 6. índice alimentar (I. A.) das categorias alimentares da dieta de Acestrorhynchusfalcirosíris na região
do Catalão, entre 1999 a 2003.

Categoria alimentar

Período hidrológico

Vazante Seca Enchente Cheia

SEMENTES 0,003 0,022 0,001 -

FRAGMENTO VEGETAL 0,004 0,001 0,006 0,076

FRAGMENTO DE INSETO - - 0,001 -

DECAPODA
- - 0,038 -

CLUPEI FORMES

Engraulididae 0,013
-

- 0,084

CHARACI FORMES

Prochilodonridae - - 0,338 -

Semaprochilodus taeniurus -
- - 0,084

Semaprochilodus insignis 0,044
- -

Prochilodus -
- - 0,084

Curimatidae -
- 0,038 -

Psectrogaster rutiloides 0,013
-

- 0,336

Potamorhina latior - 0,011 - -

Steindachnerina 0,013
- - -

Família (s) não identificada (s) 0,013 0,704 0,038 0,084

Anostomidae - 0,011 - -

Caracidae -
- 0,038 -

Triportheus - 0,011 0,074 -

Triportheus albus -
- - 0,084

Moenkausia intermedia 0,013
- 0,038 -

Ctenobrycon hauxuellianus 0,004 0,011
- -

Koeboides myersi 0,207
- - -

Serrasalmidae

Serrasalmus -
- - 0,084

PERCIFORMES

Cichlidae 0,207 0,152 0,316 -

Geophagus -
- 0,038 -

PterophuUum - 0,011
- -

Família (s) não identificada (s) 0,010
- 0,038 -

GYMNOTIFORMES - 0,055 - -

FRAGMENTO DE PEIXE 0,457
-

- 0,084

(-) ausência dc itens.
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Anexo 7. índice alimentar (I. A.) das categorias alimentares da dieta de Pellona Jlavipinnis na região do
Catalão, entre 1999 a 2003.

Categoria alimentar

Período hidrológico

Vazante Seca Enchente Cheia

SEMENTES
- 0,001 - <0,001

FRAGMENTO VEGETAL
- - 0,015 0,007

EPHEMEROPTERA 0,655 0,156 0,164 0,124

TRICHOPTERA 0,001 - - <0,001

DIPTERA 0,004 0,006 0,002 0,057

LARVA DE CHIRONOMIDADE 0,058 0,055 0,347 0,202

CHAOBORIDAE <0,001 0,061 0,007

CERATOPOGONIDAE
- 0,001 0,007 <0,001

ODONATA

Ninfa de Odonata - - 0,004 -

Libellulidae 0,001 0,046 - 0,284

Família (s) não identificada (s) 0,003 0,003 - 0,005

HEMIPTERA

Notonectidae 0,006 0,290 - 0,179

Família (s) não identificada (s) 0,080 0,043 - <0,001

COLEOPTERA <0,001 0,002 0,002 0,001

HYMENOPTERA 0,007 - - -

FRAGMENTO DE INSETO 0,114 0,003 0,037 0,047

ARANEAE - <0,001 - -

OSTRACODA <0,001 0,160 - -

CONCHOSTRACA - 0,020 0,037 0,001

CLADOCERA 0,002
- - <0,001

DECAPODA 0,009 0,078 - 0,035

Acetes paranaguensis -
- 0,016 -

SILURIFORMES

Hipoptopomatinae -
- 0,020 0,003

Auchenipteridae -

- - 0,015

Pós-larva de Pimelodidae -
- 0,033 -

CHARACIFORMES

Psectrogaster rutiloides -
-

- 0,008

Triportheus spp. -
-

- 0,009

Ctenobrycon hauxuellianus -
- 0,013 0,001

Pós-larva de Anodus -
- 0,011 -

Família (s) não identificada (s) 0,014 0,073 0,287 <0,001

FRAGMENTO DE PEIXE 0,045 0,005 - 0,021

(-) ausência dc itens.
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Anexo 8. índice alimentar (I.A.) das categorias alimentares da dieta de Psectrogaster rutiloides na região do
Catalão, entre 1999 a 2003.

Categoria alimentar

Período hidrológico

Vazante Seca Enchente Cheia

FIBRA VEGETAL 0,056 0,055 0,080 0,049

INSETO - - <0,001 -

MICROCRUSTÁCEO <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

CLADOCERA
- - <0,001 -

ZOOFLAGELADO
- 0,002 - <0,001

CILIOPHORA
- 0,001 <0,001 0,003

ROTIFERA

Brachionidae 0,002 0,024 0,002 <0,001

CYANOPHYTA UNICELULAR 0,697 0,564 0,771 0,870

CYANOPHYTA FILAMENTOSA 0,002 0,004 0,003 0,002

EUGLENOPHYTA

Euglenaceae 0,024 0,026 0,018 0,009

CHLROPHYTA UNICELULAR

Oòcystaceae 0,003 0,004 0,007 0,002

Mesotaeiaceae - <0,001 <0,001 -

Desmidiaceae -
- <0,001 <0,001

Scenedesmaceae <0,001 <0,001 <0,001 -

Characiaceae <0,001
- <0,001 -

Zygnemataceae 0,001
- <0,001 -

Chaetophoraceae - <0,001 - -

Família (s) não identificada (s) 0,060 0,097 0,090 0,004

CHLOROPHYTA FILAMENTOSA 0,035 0,154 0,025 0,005

CHRYSOPHYTA

Naviculaceae <0,001 0,001 <0,001 0,010

Eunoticeae <0,001 <0,001 - <0,001

Nitzschiaceae - <0,001 - <0,001

Gomphonemaceae -
- <0,001 -

Epithemiaceae <0,001 <0,001 <0,001 -

Pleurochloridaceae <0,001 <0,001 <0,001 -

Fragilarioideae <0,001
- <0,001 <0,001

Discineae -
- <0,001 -

Família (s) não identificada (s) <0,001 0,001 <0,001 0,005

PYRROPHYTA 0,120 0,066 <0,001 <0,001

(-) ausência dc itens.
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Anexo 9. índice alimentar (I.A.) das categorias alimentares da dieta de Curimatella albuma na região do
Catalão, entre 1999 a 2003.

Período hidrológico
Categoria alimentar Seca Enchente

FIBRA VEGETAL 0,041 0,028
MICROCRUSTÁCEO <0,001 <0,001
ZGOFLAGELADOS <0,001 <0,001
CILIOPHORA - <0,001
ROTIFERA

Brachionidae - <0,001
PORIFERA

Spongillidae 0,005 0,002
CYANOPHYTA UNICELULAR 0,887 0,901
CYANGPHYTA FILAMENTOSA 0,005 <0,001
EUGLENOPHYTA

Euglenaceae 0,010 0,002
CHLROPHYTA UNICELULAR

Zygnemataceae <0,001 -

Mesotaeniaceae <0,001 -

Oõcystaceae 0,002 0,006
Desmidiaceae - <0,001
Scenedesmaceae <0,001 <0,001

Família (s) não identificada (s) 0,035 0,022
CHLGROPHYCEA FILAMENTOSA 0,013 0,028
CHRYSOPHYTA

Naviculaceae 0,002 0,004

Diatomaceae - <0,001

Eunoticeae <0,001 <0,001

G omphonemaceae <0,001
-

Nitzschiaceae <0,001 <0,001

Cymbelaceae - <0,001
Coscinodiscaceae <0,001 <0,001

Família (s) não identificada (s) <0,001 <0,001
PYRROPHYTA <0,001 <0,001
(-) ausência de itens.
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Anexo 10. Número de fêmeas imaturas e adultas por classe de comprimento padrão (CP, em mm) e os
parâmetros usados na estimativa do comprimento de primeira maturação sexual de a) Acesírorf^nchus
Jalárostris e b) Pellona jlavipinnis^ na região do Catalão entre 1999 e 2003. Log 10 Xi= logarítmo do comp.
médio (mm); ri= n°. total de peixes adultos; pi= proporção de peixes adultos; qi= 1 - pi; ni= n° total de
peixes em cada classe; L5o= comprimento médio de primeira maturação

a)
CP CP médio LoglOXi ni ti pi X qi pi*qi/ni-1

105\--125 115 2,0606978 3 2 0,666667 0,069636 0,333333 0,111111
125\--145 135 2,1303338 5 4 0,800000 0,059998 0,200000 0,040000
145\--165 155 2,1903317 9 7 0,777778 0,052706 0,222222 0,021605
165\--185 175 2,243038 41 26 0,634146 0,046997 0,365854 0,005800
185\--205 195 2,2900346 81 61 0,753086 0,042404 0,246914 0,002324
205\--225 215 2,3324385 126 122 0,968254 0,038629 0,031746 0,000246
225\--245 235 2,3710679 230 226 0,982609 0,035472 0,017391 7,46E-05
245\--265 255 2,4065402 196 194 0,989796 0,032793 0,010204 5,18E-05
265\--285 275 2,4393327 125 125 1 0,030489 0 0

285\--305 295 2,469822 47 47 1 0,028489 0 0

305\--325 315 2,4983106 22 22 1 0,026734 0 0

325\--345 335 2,5250448 10 10 1 0,025184 0 0

345\--365 355 2,5502284 1 1

Soma= 10,572336 0,489531 0,181213
Média= 0,881.028 0,040794 0,015101

^50"" 137,83

CP CP médio Log 10 Xi ni ri pi X qi pi*qi/ni-l
110\--130 120 2,0791812 8 7 0,875000 0,066947 0,125000 0,015625

130\--150 140 2,1461280 87 82 0,942529 0,057992 0,057471 0,000630

150\--170 160 2,2041200 106 100 0,943396 0,051153 0,056604 0,000509

170\--190 180 2,2552725 118 113 0,957627 0,045757 0,042373 0,000347

190\--210 200 2,3010300 50 47 0,940000 0,041393 0,060000 0,001151

210\--230 220 2,3424227 6 6 1 0,037789 0 0

230\--250 240 2,3802112 2 2 1 0,034762 0 0

250\-270 260 2,4149733 1 1 1 0,032185 0 0

270\--290 280 2,4471580 3 3 1 0,029963 0 0

290\-310 300 2,4771213 1 1 1

Soma= 9,658552 0,397940 0,018261
Média= 0,965855 0,044216 0,002029

Lso" 118,08

b)
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Anexo 11. Freqüência relativa mensal dos estádios de maturidade gonadal de fêmeas de Acestrorfynchus
Jalárostris^ por período hidrológico de cada ciclo, na região do Catalão, entre 1999 e 2003. V= vazante;
S= seca; E= enchente; C= cheia; (-)= ausência de exemplares. N= número total de exemplares.

Estádios de maturidade

Período Mês/ano Maturação Maturação Em Esvaziado Em N

hidrológico inicial avançada reprodução repouso

Vazante 1 Set/99 25.0 0.0 0.0 18.2 56.8 44

Vazante 1 Out/99 25.0 0.0 0.0 25.0 50.0 8

Seca 1 Nov/99 56.8 2.7 0.0 16.2 24.3 37

Seaca 1 Dez/99 67.9 10.7 21.4 0.0 0.0 28

Enchente 1 Jan/00 15.8 68.4 5.3 5.3 5.3 19

Enchente 1 Fev/00 30.6 5.6 2.8 0.0 61.1 36

Enchente 1 Mar/00 55.2 41.4 0.0 0.0 3.4 29

Enchente 1 Abr/00 20.0 40.0 0.0 0.0 40.0 5

Cheia 1 Mai/00 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 15

Cheia 1 Jun/00 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1

Cheia 1 Jul/00 30.8 0.0 0.0 0.0 69.2 13

Cheia 1 Ago/00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

Vazante 2 Set/00 70.9 0.0 0.0 0.0 29.1 79

Vazante 2 Out/00 97.4 0.9 0.0 0.0 1.7 117

Seca 2 Nov/00 96.2 3.8 0.0 0.0 0.0 26

Seca 2 Dez/00 82.5 17.5 0.0 0.0 0.0 57

Enchente 2 Jan/01 71.1 28.9 0.0 0.0 0.0 38

Enchente 2 Fev/01 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 12

Enchente 2 Abr/01 10.0 10.0 40.0 0.0 40.0 10

Cheia 2 Mai/01 4.5 45.5 27.3 13.6 9.1 22

Cheia 2 Jun/01 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 3

Cheia 2 Jul/01 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 3

Cheia 2 Ago/01 88.9 0.0 0.0 11.1 0.0 9

Vazante 3 Set/01 52.9 0.0 0.0 35.3 11.8 34

Seca 3 Nov/01 41.7 12.5 25.0 8.3 12.5 24

Enhente 3 Dez/02 9.5 57.1 9.5 4.8 19.0 21

Enhente 3 Jan/03 0.0 50.0 0.0 25.0 25.0 4

Enhente 3 Fev/03 12.5 50.0 25.0 0.0 12.5 8

Enhente 3 Mar/03 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 4

Enhente 3 Abr/03 -
-

- - - 0

Cheia 3 Mai/03 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1

Cheia 3 Jun/03 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1

Cheia 3 Jul/03 -
-

- - - 0

Cheia 3 Ago/03 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 8
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Anexo 12. Freqüência relativa mensal dos estádios de maturidade gonadal de fêmeas de PellomJlavipinms^
por período hidrológico de cada ciclo, na região do Catalão, entre 1999 e 2003. V= vazante; S= seca;
E= enchente; C= cheia; (-)= ausência de exemplares. N= número total de exemplares.

Estádios de maturidade

Período Mês/ano Maturação Maturação Em Esvaziado Em N

hidrológico inicial avançada reprodução repouso

Vazante 1 Set/99 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

Vazante 1 Out/99 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Seca 1 Nov/99 82.4 11.8 0.0 0.0 5.9 17

Seaca 1 Dez/99 65.0 15.0 2.5 2.5 15.0 40

Enchente 1 Jan/00 76.9 23.1 0.0 0.0 0.0 13

Enchente 1 Fev/00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Enchente 1 Mar/00 82.4 0.0 0.0 17.6 0.0 17

Enchente 1 Abr/00 80.0 0.0 0.0 0.0 20.0 5

Cheia 1 Mai/00 89.5 0.0 0.0 5.3 5.3 19

Cheia 1 Jun/00 - -
- - - 0

Cheia 1 Jul/00 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

Cheia 1 Ago/00 40.0 0.0 0.0 40.0 20.0 5

Vazante 2 Set/00 96.7 0.0 0.0 0.0 3.3 30

Vazante 2 Out/00 97.6 2.4 0.0 0.0 0.0 41

Seca 2 Nov/00 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10

Seca 2 Dez/00 87.5 12.5 0.0 0.0 0.0 24

Enchente 2 Jan/01 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

Enchente 2 Fev/01 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21

Enchente 2 Mar/01 -
-

- - - 0

Enchente 2 Abr/01 -
-

- - - 0

Cheia 2 Mai/01 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Cheia 2 Jun/01 -
-

- - - 0

Cheia 2 Jul/01 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Cheia 2 Ago/01 -
-

- - - 0

Vazante 3 Set/01 50.0 0.0 25.0 0.0 25.0 4

Seca 3 Nov/01 19.5 7.3 22.0 31.7 19.5 41

Enhente 3 Dez/02 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5

Enhente 3 Jan/03 33.3 0.0 0.0 11.1 55.6 9

Enhente 3 Fev/03 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

Enhente 3 Mar/03 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

Enhente 3 Abr/03 -
-

- - - 0

Cheia 3 Mai/03 -
-

- - - 0

Cheia 3 Jun/03 -
-

-
- - 0

Cheia 3 Jul/03 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 12

Cheia 3 Ago/03 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
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Anexo 13. Freqüência relativa mensal dos estádios de maturidade gonadal de fêmeas de Psectrogaster
mtiloides^ por período hidrológico de cada ciclo, na região do Catalão, entre 1999 e 2003. V= vazante; S=
seca; E= enchente; C= cheia; (-)= ausência de exemplares. N= número total de exemplares.

Estádios de maturidade

Período Mês/ ano Maturação Maturação Em Esvaziado Em N

hidrológico inicial avançada reprodução repouso

Vazante 1 Set/99 0.0 0.0 0.0 72.4 27.6 29

Vazante 1 Out/99 - - - - - 0

Seca 1 Nov/99 0.0 3.8 3.8 73.1 19.2 26

Seca 1 Dez/99 0.0 0.0 16.0 24.0 60.0 25

Enchente 1 Jan/00 0.0 8.0 40.0 52.0 0.0 25

Enchente 1 Fev/00 0.0 25.0 66.7 8.3 0.0 12

Enchente 1 Mar/00 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 2

Enchente 1 Abr/00 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 9

Cheia 1 Mai/00 14.3 0.0 0.0 42.9 42.9 7

Cheia 1 Jun/00 -
-

- - - 0

Cheia 1 Jul/00 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2

Cheia 1 Ago/00 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1

Vazante 2

Vazante 2

Set/00 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 2

Out/00 0.0 10.0 65.0 25.0 0.0 20

Seca 2 Nov/00 0.0 0.0 0.0 93.8 6.3 16

Seca 2 Dez/00 69.2 0.0 15.4 7.7 7.7 13

Enchente 2 Jan/01 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1

Enchente 2 Fev/01 65.6 3.1 31.3 0.0 0.0 32

Enchente 2 Abr/01 0.0 0.0 22.2 66.7 11.1 9

Cheia 2 Mai/01 75.0 0.0 0.0 25.0 0.0 4

Cheia 2 Jun/01 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 2

Cheia 2 Jul/01 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2

Cheia 2 Ago/01 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

Vazante 3 Set/01 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 3

Seca 3 Nov/01 0.0 0.0 23.1 46.2 30.8 39

Enhente 3 Dez/02 0.0 7.0 55.8 34.9 2.3 43

Enhente 3 Jan/03 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 5

Enhente 3 Fev/03 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 3

Enhente 3 Mar/03 -

-
- - - 0

Enhente 3 Abr/03 25.0 0.0 0.0 0.0 75.0 4

Cheia 3 Mai/03 0.0 0.0 0.0 7.1 92.9 14

Cheia 3 Jun/03 25.0 0.0 0.0 12.5 62.5 16

Cheia 3 Jul/03 -

-
-

- - 0

Cheia 3 Ago/03 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 4
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Anexo 14. Freqüência relativa mensal dos estádios de maturidade gonadal de fêmeas de Curimatella
albuma, por período hidrológico de cada ciclo, na região do Catalão, entre 1999 e 2003. V= vazante; S=
seca; E= enchente; C= cheia; (-)= ausência de exemplares. N= número total de exemplares.

Estádios de maturidade

Período Mês Maturação Maturação Em Esvaziado Em N

hidrológico inicial avançada reprodução repouso

Vazante 1 Set/99 - - - - - 0

Vazante 1 Out/99 - - - - - 0

Seca 1 Nov/99 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 3

Seaca 1 Dez/99 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1

Enchente 1 Jan/00 2.27 6.8 47.7 40.9 2.7 44

Enchente 1 Fev/00 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 8

Enchente 1 Mar/00 0.0 3333 66.7 0.0 0.0 6

Enchente 1 Abr/00 0.0 16.7 83.3 0.0 0.0 6

Cheia 1 Mai/00 - - - - - 0

Cheia 1 Jun/00 - - - - - 0

Cheia 1 Jul/00 - - -
- - 0

Cheia 1 Ago/00 -
-

- - - 0

Vazante 2 Set/00 -
-

- - - 0

Vazante 2 Out/00 62.5 0.0 37.5 0.0 0.0 8

Seca 2 Nov/00 16.7 0.0 12.5 50.0 20.8 24

Seca 2 Dez/00 26.7 6.7 40.0 20.0 6.7 15

Enchente 2 Jan/01 1.9 32.7 63.5 0.0 1.9 52

Enchente 2 Fev/01 16.7 0.0 83.3 0.0 0.0 6

Enchente 2 Abr/01 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1

Cheia 2 Mai/01 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1

Cheia 2 Jun/01 -
-

-
- -

0

Cheia 2 Jul/01 -
-

- - -
0

Cheia 2 Ago/01 -

-
- - -

0

Vazante 3 Set/01 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 8
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Anexo 15. Freqüência relativa de diâmetros de ovócitos de exemplares Acesírorhynchus faldrostris
(N= 5), na região do Catalão entre 1999 e 2003.
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Anexo 16. Freqüência relativa de diâmetros de ovócitos de exemplares Pellona flavipinnis (N= 6),
na região do Catalão entre 1999 e 2003.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovócitos (mm)

0.6 0.7 0.2 0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovócitos (mm)
0.6 0.7

0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovócitos (mm)

0.7

f 20

0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovóótos (mm)

0.6 0.7

80

<« 60

J
a 40
s

ç

'3 20 :
SP
u

X
0 •

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovócitos (mm)

0.6 0.7

0.2 0.3 0.4 0.5

Diâmetro dos ovócitos (mm)

0.6 0.7

106



Anexo 17. Freqüência relativa de diâmetros de ovócitos de exemplares de Psectwgasfer rutiloides
(N= 6), na região do Catalão entre 1999 e 2003.
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Anexo 18. Freqüência relativa de diâmetros de ovócitos de exemplares de Curimatella albuma
(N= 5), na região do Catalão entre 1999 e 2003.
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