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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi relacionar a estrutura da assembléia de peixes que

habita os bancos de macrófitas aquáticas com a biomassa e a diversidade dessas

plantas. As coletas foram realizadas em dois tipos de bancos de macrófitas

aquáticas: capim flutuante Paspaium repens e bancos mistos, nos períodos de

cheia e seca, em lagos de várzea do rio Solimões. A biomassa de macrófitas

aquáticas nos pontos de coleta não apresentou diferenças entre os tipos de

bancos, nem entre os períodos do ciclo hidrológico. Foram coletados 1340

indivíduos distribuídos em 50 espécies, sendo Characiformes o grupo dominante

(76,5% do total). A abundância, a diversidade e a riqueza de espécies de

variaram entre os períodos e entre os tipos de macrófitas, com os maiores valores

observados no capim flutuante Paspaium repens. A estimativa de biomassa de

peixes a partir de um modelo de regressão relacionando a biomassa de peixes

(g/m^) com a biomassa de macrófitas, foi realizada separadamente, uma vez que

a biomassa da ictiofauna foi diferente entre os períodos do ciclo. O ajuste do

modelo mostrou que a biomassa de peixes apresentou uma relação positiva com

a biomassa de macrófitas nos lagos estudados neste trabalho.
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ABSTRACT

The purpose of the present study is to relate the structure of the

assembly of fish inhabiting the aquatíc macrophytes Islands, to those plants*

blomass and diversity. Collections were carried out during the high and low water

seasons in the Solimoes rlver's floodplain lakes, on two aquatic macrophyte island

types: one comprised of floating grasses Paspaium repens and the other of a

mixture of severa! other macrophyte species. The aquatic macrophyte blomass at

the collecting sites presented no differences among the Island types nor

hydrological cycle periods. One thousand three-hundred-forty (1340) individuais

distributed in 50 species were collected, with Characiformes being the dominant

group (76,5% .of the total). Species abundance, diversity and richness varied

among seasons and macrophyte island types, with the highest values being found

on the floating grasses Paspaium repens ones. Fish biomass estimate from a

regression model relating fish biomass (g/m^) to macrophyte biomass was

performed separately, since the ichtyofauna biomass was different among the

season cycles. The model adjustment showed that fish biomass associated to the

macrophytes presented a positive relationship with their biomass on the floodplain

lakes studied in the present work.
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1. INTRODUÇÃO

Os grandes sistemas de rios das regiões tropical e subtropicai da América

do Sul são constituídos por extensas áreas alagáveis (Junk & Furch, 1993). A alta

pluviosidade característica destas regiões favorece uma rede de drenagem que,

associada às grandes extensões de terras baixas, determinam aiagações anuais

nas margens dos rios e igarapés (Junk, 1983). Essas áreas estendem-se dos

Andes até o oceano Atlântico, com uma largura variando de 20 a lOOkm e estão

submetidas a flutuações no nível da água em torno de 5 a 15m, que resultam em

acentuados períodos de cheia e seca (Junk et al., 1989).

No Brasil, as áreas alagáveis dos grandes rios da Amazônia e seus

tributários atingem 300.000km^ (Melack & Forsberg, 2001). Aproximadamente

200.000km^ estão situados ao longo dos rios Solimões/Amazonas, Purus e Juruá,

ricos em sedimentos em suspensão e sais minerais. Essas áreas são

denominadas localmente de várzeas (Sioli, 1984). A várzea é um sistema

complexo de lagos de planícies inundáveis, remansos, canais, diques marginais,

furos, paranás e ilhas (Irion etal., 1997).

A oscilação sazonal no nível do rio provoca importantes modificações nos

lagos de várzea (Junk, 1980), influenciando a disponibilidade de habitats. Três

tipos de ambientes predominam nesses lagos; a água aberta, a floresta alagável

e as macrófitas aquáticas. Na região de água aberta, a vegetação aquática é

escassa e o zooplâncton que está presente na água constitui um importante item

alimentar na sustentação das cadeias tróficas (Carvalho, 1981). Durante a cheia,

os peixes migram para a floresta inundada em busca de frutos e sementes

(Goulding, 1980; Waldhoff &Maia, 2000; Mala, 2001) e insetos oriundos das

árvores (Adis, 2000). Os bancos de macrófitas aquáticas são constituídos por uma



associação de plantas aquáticas flutuantes e de vários capins enraizados (Junk &

Piedade, 1997).

A alta diversidade e a elevada biomassa de macrófitas aquáticas nos lagos

de várzea derivam da riqueza de nutrientes das águas brancas (Sioli, 1984), da

disponibilidade de habitats e das características adaptativas destas plantas (Junk

& Piedade, 1997). Junk & Piedade (1993) encontraram 34 espécies de plantas

aquáticas e 17 espécies semi-aquáticas em lagos de várzea da Amazônia. Dentre

as mais abundantes destacam-se: Pistia stratiotes, Eichhornia crassipes, Salvinia

auriculata e os capins flutuantes Echinochioa polystachya, Paspaium repens e

Paspaium fasciculatum. Todas essas espécies apresentam um rápido

crescimento e alta taxa de reprodução (Junk & Piedade, 1994). Os capins E.

polystachya e P. fasciculatum podem alcançar uma biomassa anual, em peso

seco, de 99 t.ha"\ano'^ (Piedade et al., 1991) e 57,6 t.ha"\ano"^ (Junk & Piedade,

1993), respectivamente. Estas espécies podem apresentar um crescimento de

10-15cm.dia"'' (Junk & Piedade, 1997). A decomposição destas plantas,

juntamente com o material proveniente da floresta alagada, devolve ao ambiente

grande quantidade de nutrientes, mantendo a alta produtividade da várzea (Junk

& Howard-Williams, 1984). Assim, as macrófitas aquáticas desempenham

importante função na ciclagem de nutrientes, na formação de detritos orgânicos,

na produção de nitrogênio assimilável e de matéria orgânica (Junk & Furch, 1985;

Darwich, 1995; Furch & Junk, 1997).

As macrófitas aquáticas e semi-aquáticas que colonizam a várzea estão

perfeitamente adaptadas às flutuações no nível da água. No período de cheia,

ocorre uma rápida colonização das áreas disponíveis e os bancos de macrófitas

podem ocupar até 75% da área alagada de um lago de várzea (Bayley, 1989). Na



seca, entretanto, com a diminuição de áreas aquáticas, a mortaiidade das piantas

é alta, reduzindo a comunidade em até 90% (Junk, 1980). Nessa época, os lagos

são colonizados principalmente pelos capins P. fasciculatum e E. polystachya

(Junk & Piedade, 1997).

As macròfitas aquáticas são colonizadas por uma associação de

organismos aquáticos, semi-aquáticos e terrestres (Junk, 1973). Suas folhas e

flores são habitadas por uma rica comunidade de invertebrados (Junk &

Robertson, 1997), cobras, anfíbios e alguns pássaros. Suas partes submersas

formam um complexo habitat de caules e raízes, que são colonizados por algas,

invertebrados e pequenos peixes (Junk, 1973).

A ictiofauna que coloniza as macròfitas apresenta uma alta diversidade de

espécies (Petry et ai, 2003; Henderson & Hamilton, 1995; Sánchez-Botero,

2000), principalmente Characiformes, incluindo muitas espécies expiotadas pela

frota pesqueira da região (Sánchez-Botero & Araújo-Lima, 2001), constituindo

assim um dos biótopos mais importantes das áreas inundáveis. Esta ictiofauna é

composta principalmente por juvenis e peixes de pequeno porte, funcionando

como berçário e refúgio contra predadores (Sánchez-Botero, 2000; Araújo-Lima &

Gouiding, 1997; Araújo-Lima et ai, 1993; Goulding, 1980).

Henderson & Hamilton (1995) observaram, no lago Mamirauá, que a

ictiofauna associada às macròfitas aquáticas é composta por espécies residentes,

que raramente deixam o local; espécies que habitam preferencialmente as áreas

de floresta alagada, mas freqüentemente utilizam as macròfitas como refúgio

contra predadores e locai de alimentação na época de seca e; por larvas e peixes

maiores que procuram presas entre as raízes dessas piantas. Portanto, a

distribuição e estrutura da ictiofauna associada aos bancos de macròfitas são.



provavelmente, reguladas pela disponibilidade de alimento, presença de

predadores e pelo ciclo hidrológico.

A distribuição dos peixes também pode ser influenciada por fatores

abióticos, como a concentração de oxigênio dissolvido (Junk et al., 1983). Por

causa da variação nictemeral do oxigênio, comum nos lagos, algumas espécies

de peixes realizam migração lateral entre as áreas de macrófitas e a água aberta

(Saint-Paul & Soares, 1987; Junk etal., 1983).

A distribuição da ictiofauna que habita as macrófitas aquáticas pode ainda

ser influenciada pelos diferentes tipos de plantas. Petry et al., (2003)

demonstraram que algumas plantas, ou a combinação de algumas delas,

parecem constituir melhores habitats que outras para algumas espécies de peixe.

A alta produtividade das macrófitas aquáticas, especialmente os capins

(Junk & Piedade, 1997), permite a existência de nichos ecológicos e uma grande

diversidade de animais, constituindo assim, um dos compartimentos mais

complexos dos ecossistemas aquáticos continentais (Bernatowicz, 1969) e um

importante ecótono (Esteves, 1988).

Freitas (2003) argumenta que o tamanho dos estoques de peixes pode ser

limitado por fatores como a disponibilidade de alimento, quantidade de abrigo

contra predadores e/ou dimensão e número de locais específicos para a

reprodução. Uma vez que os bancos de macrófitas aquáticas permitem a

existência de vários nichos ecológicos, essa condição pode propiciar a

colonização não somente de muitas espécies, mas também de uma elevada

biomassa de peixes.

Henderson & Hamilton (1995) e Sanchéz-Botero (2000) estimaram que a

biomassa de peixes associada às macrófitas aquáticas é de 31,1g/m^ e 93g/m^



respectivamente. Os valores encontrados por estes autores quando comparados

aos encontrados por Bayley (1982) para a biomassa íctica para ecossistemas

aquáticos tropicais (222g/m^) demonstram que as macrófitas aquáticas

constituem um habitat de importância fundamental para os estoques de peixes da

região amazônica, principalmente por abrigarem muitas espécies com valor

comercial na região (Sánchez-Botero,2000).

Neste contexto, ressalta-se a necessidade de estudos quantitativos mais

precisos sobre a biomassa da ictiofauna que habita os bancos de macrófitas

aquáticas, para avaliar a contribuição deste habitat para os estoques de peixes.



2. OBJETIVOS

2.1. Gera!

Relacionar a estrutura da assembléia de peixes que habita os bancos de

macrófitas aquáticas com a biomassa e diversidade dessas plantas.

2.2. Específicos

Determinar a diversidade, biomassa e composição específica da ictiofauna

em diferentes bancos de macrófitas aquáticas;

Determinar a área, biomassa e composição específica das macrófitas

aquáticas e capins flutuantes;

Determinar os fatores que influenciam a biomassa de macrófitas aquáticas

em lagos de várzea.

Estabelecer modelos relacionando a diversidade e biomassa da ictiofauna

que habita as macrófitas aquáticas à área de cobertura, biomassa e diversidade

dessas plantas em lagos de várzea.

2.3. Hipóteses

Ho= O ciclo hidrológico não influencia a biomassa de macrófitas aquáticas

em lagos de várzea do rio Solimões.

Ho= A biomassa e diversidade de peixes são iguais em diferentes tipos de

macrófitas aquáticas em lagos de várzea do rio Solimões.

Ho= O ciclo hidrológico não influencia a biomassa de peixes associados

aos bancos de macrófitas aquáticas em lagos de várzea do rio Solimões.



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de Estudo

O estudo foi realizado em quatro lagos de várzea da Amazônia Central:

lauara (S03°36'20"A/\/061°18'16"), município de Anamâ, Ananá

(S03°54'23"/W61°40'33"), Campina (S03°46'14"/W062°22'01"), localizados no

município de Codajás; e Maracá (S03°50'00"/W062°34'00"), município de Coari

(Fig. 1). Todos os lagos estão sujeitos a uma flutuação média anual do nível da

água em torno de lOm. A enchente no rio começa em novembro e atinge a cota

máxima em Julho. Durante o período de seca, somente o lago Maracá fica

completamente isolado do rio Solimões.

3.2. Amostragem

Os peixes foram coletados em bancos de macròfitas aquáticas em duas

épocas do ciclo hidrológico: cheia (junho/2004) e seca (outubro/2004), durante as

excursões do Projeto Potenciais Impactos Ambientais no Transporte Fluvial de

Gás Natural e Petróleo na Amazônia - PIATAM III.

As coletas foram efetuadas em dois tipos de bancos de macròfitas, em

cada um dos quatro lagos estudados: um banco composto somente por capins

flutuantes (CF), principalmente Paspaium repens (Poaceae) e outro composto por

capins e espécies flutuantes livres (MS). Os bancos de macròfitas foram

selecionados pela acessibilidade e, no caso dos multiespecíficos, de acordo com

a associação de plantas mais freqüente em cada lago na época da coleta.

As pescarias foram realizadas durante o período da manhã, com redinha

medindo 20x2m e malha de 5mm entre nós opostos. Todos os bancos de

macròfitas cercados mediam cerca de 10m^, para padronização da amostragem.



Todo o material capturado nos arrastos foi submetido a uma triagem preliminar no

campo.

Durante as coletas foram medidas as seguintes variáveis físicas e

químicas da água: oxigênio dissolvido (mg/l), temperatura (°C), pH e profundidade

(m). A profundidade foi medida com um "profundímetro" e a temperatura, pH e

oxigênio foram medidas com potenciômetros digitais WTW.

Os pontos de coleta foram georeferenciados para obtenção de uma série

temporal de imagens de satélite (Landsat TM) do banco de dados do projeto

PIATAM.

3.3. Ictíofauna

Após a captura, os peixes foram identificados, contados e registrada a

biomassa, em gramas, por espécie. Quando não foi possível a identificação no

local de coleta, os peixes foram fixados em solução de formol a 10% e

transportados para o laboratório, onde foram lavados em água corrente e

transferidos para álcool 70%. A identificação dos peixes foi efetuada com o auxílio

de chaves taxonômicas e com a colaboração de especialistas do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia - IMPA.

J  As estimativas de abundância e biomassa da ictiofauna associada as

f

macrófitas aquáticas nos lagos foram baseadas no número e peso dos indivíduos

de cada espécie capturados nos bancos de macrófitas amostrados, com área de

•N 10m^
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3.4. Macrófitas Aquáticas

Para caracterizar o ambiente estudado e estimar a riqueza das macrófitas

aquáticas que ocorreram nos lagos foram escolhidos dez pontos de observação

dentro do lago, contemplando os bancos mais representativos em diversidade.

Foi utilizado um quadrado flutuante (0,5 x 0,5m) lançado aleatoriamente nos

bancos de macrófitas. As espécies presentes no quadrado foram visualmente

classificadas utilizando a escala de abundância de Domin-Krajina (1= <20%; 2=

21-40%; 3= 41-60%; 4= 61-80%; 5= 81-100% de cobertura) (Mueller-Dombois &

Ellenberg, 1974).

As plantas foram coletadas, identificadas e classificadas de acordo com

seu tipo ecológico: enraizadas emergentes, enraizadas com folhas flutuantes,

submersas livres, submersas enraizadas e flutuantes livres (Esteves, 1988).

A biomassa de macrófitas aquáticas foi determinada através da pesagem

total das espécies contidas nas coletas com redinha. Essas macrófitas foram

lavadas, separadas por espécie, deixadas em peneiras (durante duas horas) para

escorrer o excesso de água e pesadas (peso fresco) em balanças com precisão

variando de 0,001 a 1 grama. Foi determinada a biomassa por espécie e a

biomassa total de plantas correspondente aos pontos de coleta. A estimativa da

biomassa de macrófitas aquáticas e capins flutuantes nos lagos foi baseada na

biomassa de plantas presente na área (lOm^) dos bancos amostrados.

A área dos bancos de macrófitas nos lagos nos períodos de cheia e seca

foi expressa em metros quadrados (m^) e os cálculos foram feitos a partir de

imagens de satélite e radar da região, obtidas junto à base de dados do PIATAM.

Nessas imagens pode-se diferenciar o que é área aberta do lago, floresta alagada

e macrófitas aquáticas. Após a classificação das imagens pelo tipo de cobertura.
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foram calculadas as áreas dos bancos de macrófitas aquáticas. O mesmo

procedimento foi utilizado para determinar as áreas dos lagos nos dois períodos

do ciclo hidrológico. A área de cobertura de macrófitas e área total dos lagos

foram determinadas utilizando o software ArcView.

3.5. Análise dos Dados

3.5.3. Macrófitas aquáticas

A análise de freqüência de ocorrência das espécies de macrófitas

aquáticas foi calculada segundo a fórmula:

í; =-^.100
p

onde, p é o número total de quadrados amostrados e pi o número de amostras

onde ocorre a espécie i.

Foi aplicada uma Análise de Variância two-way - ANOVA (Zar, 1999),

tendo como fatores o ciclo hidrológico (cheia e seca) e o tipo de banco de

macrófitas (capim flutuante "CF" e banco misto "MS") e como variável resposta a

biomassa de macrófitas aquáticas em lOm^. Os dados foram transformados em

logaritmos para satisfazer os pré-requisitos de normalidade, linearidade e

homocedasticidade da Análise de Variância.

3.5.2. Ictiofauna

A riqueza da ictiofauna foi calculada pelo índice de Margalef (Margalef,

1951): R = ̂
InA^

onde, R é o índice de riqueza; 8 é o número de espécies e N é o número total de

indivíduos.
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A diversidade de espécies de peixes foi calculada por meio do índice de

Shannon-Wiener (Pieiou, 1976):

onde, H' é o índice; Pi = N| /N (Nj é a abundância da /-és/ma espécie e N é

abundância total de indivíduos contidos na amostra).

A equitabilidade foi calculada pela seguinte equação:

\nS

onde, J' é o índice, H' é o índice de diversidade de diversidade de Shannon-

Wiener e 8 é o número de espécies.

A similaridade entre as assembléias de peixes nos diferentes lagos e pontos

amostrais nos dois períodos do ciclo hidroiógico, foi calculada utilizando o índice

de Jaccard (Krebs, 1989):

(a + b + c)

onde, Cj é o índice, a é o numero de espécies presentes em ambas as épocas do

ciclo hidroiógico, b é o numero de espécies presentes no período de cheia e c é o

numero de espécies presentes no período de seca.

A similaridade em termos quantitativos foi calculada por meio do índice de

Morisita-Horn (Magurran, 1988):

2Y.{ani-t>n')
{da + db).aNbN

onde, Cmh é o índice, aN é o número de indivíduos no período de cheia; bN é o

número de indivíduos no período de seca; ani é o número de indivíduos da /-
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ésima espécie no período a e bOj é o número de indivíduos da i-ésima espécie no

período b.

A partir das matrizes de similaridade entre os pontos de coleta foram

realizadas análises de agrupamento com o método de Ward.

Foram aplicadas análises de variâncias de duas vias (Zar, 1999), na qual

os fatores foram representados pela época do ciclo hidrológico (cheia e seca) e o

tipo de banco de macròfitas (CF e MS). As análises tiveram como variáveis

respostas: os valores de biomassa de peixes em lOm^ e os valores de Captura

por unidade de área (CPUA). Foi necessário transformar os dados em logaritmo,

porque os pré-requisitos da análise de variância não foram satisfeitos: as

distribuições das variáveis não foram normais e/ou as variâncias das amostras

foram heterocedásticas.

3.6.Estímativa de Biomassa de Macròfitas Aquáticas

Foram aplicadas análises de variância de duas vias tendo como fatores o

ciclo hidrológico (cheia e seca) e o tipo de macròfitas aquáticas (CF e MS). Como

variáveis respostas: profundidade, oxigênio, temperatura e pH. Foram realizadas

também ANOVAs simples tendo como fator o ciclo hidrológico e como variáveis

resposta as áreas dos lagos e áreas de cobertura de macròfitas, calculadas a

partir das imagens de satélite. O objetivo destas análises foi verificar se as

variáveis apresentavam diferenças entre os períodos e tipo de macròfitas para

estabelecer quais seriam utilizadas na regressão.

Um modelo de regressão múltipla (Zar, 1999) foi usado para estabelecer a

relação entre a área de cobertura de macròfitas nos lagos com aspectos da

morfologia dos lagos e variáveis físicas e químicas:

Y = f{X„X„X„X„X,)
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onde,

Y = Área de cobertura de macrófitas nos lagos;

Xi= Área do total dos lagos.

X2 = Profundidade nos pontos de coleta;

X3= Temperatura da água nos pontos de coleta;

X4= Oxigênio dissolvido nos pontos de coleta;

X5= pH nos pontos de coleta.

A biomassa de macrófitas aquáticas foi estimada segundo o modelo:

Y = Densidade de macrófitas (g/m^) x Coeficientes da regressão x Variáveis

A densidade de macrófitas (g/m^) nos lagos foi calculada segundo a

equação:

Biomassai^g
~  lOw'

A figura 2 mostra a seqüência de análises utilizadas para a estimativa da

biomassa de macrófitas nos lagos.
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Densidade de

Macrófitas: Biomassa

Média de Macrófitas
(10m^)/10

ANOVA One-way
Fator: Ciclo (Cheia e Seca)
Variáveis resposta: Área do
Lago e Área de Cobertura de
Macrófita

Estimativa de biomassa de macrófitas
nos lagos: Densidade de macrófitas x
Coeficientes da regressão x Variáveis
significativas.

ANOVA Two-way:
Fatores: Ciclo (Cheia e seca) e tipo
de Macrófitas (CF e MS)
Variáveis resposta: Temperatura,
pH, Oxigênio e Profundidade

Regressão (Stepwise)
Variável Dependente: Área de
Macrófitas

Variáveis Independentes: Área do lago,
temperatura, pH e Profundidade

Figura 2. Resumo das análises realizadas para estimar a biomassa de macrófitas aquáticas em

lagos de várzea nos períodos de cheia e seca.

3.7. Estimativas de biomassa de peixes associada às macrófitas aquáticas

Para estabelecer a relação entre a biomassa de macrófitas aquáticas e a

biomassa de peixes nos lagos foi realizada uma regressão segundo o modelo:

Y = f(X)

onde, Y=Biomassa de peixes (g/m^) e X=Biomassa de macrófitas aquática (g/m^)

A biomassa de peixes associada às macrófitas foi estimada segundo o

modelo:

Y = Coeficiente da regressão x Biomassa de macrófitas aquáticas (g/m^)
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A densidade de peixes (g/m^) foi calculada pela seguinte equação:

Biomassa de Peixes Estimada (g)
^PXs ~ Área do Lago (m^ ]

As análises realizadas para estimar a biomassa de peixes nos lagos são

mostradas de forma resumida na figura abaixo:

ANOVA two-way
Fatores: Ciclo (Cheia e Seca) e Tipo de
Macrófitas(CF e MS)
Variável resposta: Biomassa de peixes (g/m^)

Regressão (Stepwise)
Variável dependente: Biomassa de peixes (g/m^)
Variável Independente: Biomassa de macrófitas (g/m^)

Estimativa de biomassa de peixes
nos lagos: Densidade peixes (g/m2) x
Coefidente da regressão x área de
macrófitas

—\

Densidade de Peixes:

Biomassa Estimda/Área do
lago

Figura 3. Resumo das análises para estimar a biomassa de peixes associada as macrófitas

aquáticas em lagos de várzea.
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4. RESULTADOS

4.1. Macrófitas Aquáticas

As espécies registradas foram classificadas de acordo com o tipo ecológico

(Esteves, 1988) e modo de vida (Junk & Piedade, 1993). As plantas aquáticas

flutuantes livres corresponderam a 52% das espécies registradas (Tabela I).

Foram identificadas 19 espécies de macrófitas aquáticas distribuídas em

14 famílias (Anexo I). A família Poaceae foi representada por quatro espécies,

seguida da Pontederiaceae, com duas espécies. A espécie mais freqüente foi a

gramínea Paspaium repens BERG, que esteve presente em todos os lagos nos

dois períodos do ciclo hidrológico (Figuras 4 e 5).

O número de espécies variou entre os períodos e entre os lagos. Na cheia

foram registradas 19 espécies e na seca, 10. Dentre os lagos, o Ananá

apresentou o maior número de espécies de macrófitas (17 no total) (Tabela II).

A estimativa de riqueza de espécies, utilizando o estimador Jack-Knife, foi

de 24,5±2,45 espécies, com intervalo de confiança entre 16,7 e 32,3 (p=0,05).

As coletas foram realizadas em bancos de macrófitas com características

diferentes. Dos 16 bancos amostrados, oito foram somente de Paspaium repens

(CF) e os demais formados por associações de diferentes espécies (Anexo II).

A biomassa de macrófitas aquáticas em 10m^ (área dos bancos coletados)

não apresentou diferenças nos períodos de cheia e seca (F= 3,83; p=0,074), nem

entre os tipos de bancos coletados (F= 3,18; p=0,099) (Figura 6).
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Tabela I. Freqüência relativa (%), tipo ecológico e modo de vida das espécies de macrófitas

aquáticas registradas nas amostras.

&

a

Espécie
Freqüência
relativa (%)

Tipo ecológico Modo de vida

Paspaium repens 82,50 Emergente Aquática/ Aquática, com fase terrestre

Eichhomia crassipes 52,50 Flutuante livre Aquática

Pistia stratiotes 42,50 Flutuante livre Aquática

Salvinia aurículata 40,00 Flutuante livre Aquática

a Pontederia sp. 30,00 - Aquática/Palustre

n Echinochioa polystachya 30,00 Emergente Aquática, com fase terrestre

-íl
Ludwigia natans 11,25 Flutuante livre Aquática

Utricularia foliosa 10,0 Submersa livre Aquática

■3 Ipomoea aquática 8,75 - Aquática/Trepadeira

3
Ceratopteris pteridoldes 8,75 Flutuante livre Aquática

0 Paspaium fasciculatum 7,50 Emergente Terrestre/Sobrevive períodos submersa

3 Neptunia sp. 5,00 Flutuante livre Aquática

3 Azolla sp. 5,00 Flutuante livre Aquática

3 Limnobium sp. 3,75 Flutuante livre Aquática

3
3
3

Ricciocarpus natans 2,50 Flutuante livre Aquática

Polygonum sp. 2,50 - Aquática, com fase terrestre

3
3

3

Ceratophyilum sp. 2,50 Submersa livre Aquática

Phyllanthus flultans 1,25 Flutuante livre Aquática

■■) Hymenachne amplexicaulis 1,25 Emergente Aquática, com fase terrestre
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Tabela II. Número de espécies registradas nos lagos nos períodos de cheia e seca.

Número de espécies

Lago Cheia Seca Total

Iauara 6 5 8

Ananá 17 7 17

Campina 14 7 14

Maracá 8 6 8

TOTAL 19 10 19

120
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CHEIA

mni ILI
T—— 1 ' — ' ■ I

i i

Em iauara I Ananá B Campina □ Maracá

Figura 4. Freqüência relativa (%) das espécies de macrófitas identificadas nos lagos estudados no

período de cheia.
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Figura 5. Freqüência relativa (%) das espécies de macrófitas identificadas nos lagos estudados no

período de seca.
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Figura 6. Biomassa de macrófitas aquáticas (LN) nos dois períodos do ciclo hidrológico.
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4.2. Ictiofauna

4.2.1. Composição

Foram coletados 1340 indivíduos distribuídos em 50 espécies. Os

Characiformes foram o grupo dominante, representando 76,5% do total de

indivíduos capturados (com 8 famílias, 29 gêneros e 33 espécies), seguido dos

Perciformes (19,7%) representados apenas pela família Cichiidae, com 7

gêneros e 8 espécies. Siluriformes, Tetraodontiformes, Synbranchiforme e

Gymnotiformes corresponderam a 3,8% do total capturado (6 famílias, 9 gêneros

e 9 espécies).

As famílias Characidae, Anostomidae, Serrasalmidae e Cichiidae foram as

mais abundantes em todos os lagos (Figura 8). Na seca, além das famílias

citadas acima, Erythrinidae também apresentou elevada abundância. As espécies

mais abundantes na cheia foram Moenkhausia lepidura e Ctenobrycon

hauxwellianus, que corresponderam a 16,55 e 9,12% respectivamente, dos

indivíduos coletados neste período. Na seca, predominaram C. hauxwellianus,

Roeboides myersi e Mesonauta festivum (19,44; 14,37 e 12,4% respectivamente).

100%

00%

00%

70%

00%

90%

40%

30%

20%

10%

IINIIN

lauara AnanA

ca Characlformos (□ Silurtforman □Porcirormoa Q OymnoUformoa

Campina Maracò

a Synbrnnchlfonmos ■ Totraodontlformoa

Figura 7. Riqueza de espécies das ordens de peixes identificadas nos lagos estudados.
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4.2.2. Abundância e Bíomassa

A abundância e bíomassa de peixes variaram entre os períodos do ciclo

hidrológico (F=10,23; p=0,0008). Na cheia, foram capturados 296 espécimes com

bíomassa de 527,8g; enquanto que, na seca os 1044 indivíduos capturados

apresentaram bíomassa de 4897,6g (Figura 9). Em ambos os períodos, os

Characiformes foram responsáveis por mais da metade da abundância e

bíomassa total. O lago Campina apresentou a maior abundância (61% do total de

indivíduos) e bíomassa de peixes (54%) (Tabela III e IV). Excetuando o lago

Ananá, todos os outros apresentaram maior abundância e bíomassa no período

de seca. O número de indivíduos foi maior nos bancos de Paspaium repens (CF),

correspondendo a 62,76% do total coletado, do que nos bancos com associação

de diferentes espécies (MS). A bíomassa, entretanto, apresentou valores

semelhantes em ambos os tipos de macrófitas (F=2,17; p=0,16).

A estimativa de bíomassa dos peixes associados as macrófitas aquáticas

em lagos de várzea, considerando a bíomassa de peixes presente nos bancos de

macrófitas amostrados (lOm^) foi de 61,08g/m^ na seca e 7,60g/m^ no período de

cheia.

Os valores de Captura por Unidade de Área (CPUA), relacionando a

bíomassa de peixes com a área de coleta (lOm^ de macrófitas aquáticas) foram

maiores no período de seca (p=0,0008), mas não apresentaram diferenças

significativas entre os tipos de macrófitas aquáticas (p=0,16).
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Figura 8. Abundância relativa (%) das famílias de peixes coletadas na cheia e seca.
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Tabela III. Número de indivíduos e estatística descritiva da abundância de peixes nos lagos

amostrados.

Lagos Abundância (número de indivíduos)

Total Média + DP Mediana Mínima Máxima

lauara (11) 129 4,3014,48 2,00 1,00 19,00

Ananá (L2) 172 8,60 ± 14,35 5,00 1,00 50,00

Campina (L3) 818 27,26 ± 43,50 11,50 1,00 172,00

Maracá (L4) 221 8,84111,05 4,00 1,00 43,00

Tabela IV. Estatística descritiva da biomassa de peixes nos lagos amostrados.

Lagos Biomassa (g)

(1
Total Média + DP Mediana Mínima Máxima

9 lauara (LI) 784 26,11 152,10 9,00 0,50 266,00

9 Ananá (L2) 429,6 21,48135,23 6,25 0,50 138,00

0

9

9

Campina (L3) 2.928 97,621156,71 33,00 0,50 688,00

Maracá (L4) 1.284 51,341125,75 6,00 1,00 600,00
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Figura 9. Biomassa de peixes (g) nos dois períodos do ciclo hidrológico.
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4.2.2. Riqueza, Diversidade e Simiiaridade

A riqueza, a diversidade e a equitabilidade variaram entre os períodos.

Foram identificadas 31 espécies na cheia e 40 na seca. Em ambos os períodos,

os Characiformes predominaram, correspondendo a 74% na cheia e 60% na

seca, do total de espécies identificadas em cada período. A diversidade e

equitabilidade foram 2,95 e 0,85, respectivamente, na cheia, e 2,76 e 0,74 na

seca. O índice de similaridade qualitativa de Jaccard foi igual a 0,42 e o de

similaridade quantitativa de Morisita-Horn igual a 0,52.

O número de espécies foi maior no capim flutuante P. repens (45 espécies)

do que nos bancos mistos (associação de duas ou mais espécies de macrófitas),

que apresentaram 34 espécies. A diversidade foi 2,75 nos bancos mistos e 2,89

nos bancos de P. repens (Figura 10). A similaridade qualitativa entre as

assembléias de peixes dos tipos de macrófita apresentou valor baixo (0,26),

indicando poucas espécies em comum. Em termos quantitativos (índice de

Morisita-Horn), a similaridade foi de 0,67, indicando que abundância das espécies

mais comuns são razoavelmente similares em ambos os tipos de bancos

coletados.

Foram identificadas 30 espécies de peixes nos lagos lauara e Campina, 25

no Maracá e 20 no lago Ananá. As assembléias foram compostas principalmente

por espécies da ordem Characiformes. A riqueza de espécies dos lagos não

apresentou grandes variações entre os períodos. Dentre os lagos estudados,

lauara e Maracá apresentaram os maiores valores de diversidade (2,9 e 2,6,

respectivamente) assim como ocorreram nestes lagos maiores valores de

equitabilidade (0,87 e 0,81) (Tabela V). A similaridade qualitativa das assembléias

de peixes entre os pontos de coleta, calculadas pelo índice de Jaccard, mostrou
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que a composição específica das assembléias dos lagos Campina e Maracá

apresentam mais espécies em comum(Figüra 11). A similaridade em termos

quantitativos (índice de Morisita-Horn) apresentou maiores valores entre os lagos

Ananá e Maracá (Figura 12).

A diversidade variou entre os períodos nos lagos Ananá e Campina,

explicável pela diminuição na riqueza de espécies (Figura 13). O índice de

similaridade qualitativa calculada para cada lago entre os dois períodos

apresentou valores entre 0,12 (Ananá) e 0,33 (Campina), indicando poucas

espécies comuns nas assembléias capturadas em ambos os períodos.

O estimador de riqueza Jack-Knife estimou 66±4,97 para este esforço de

coleta. Assim, foram capturados, aproximadamente, 75% do total de espécies

deste habitat.

Tabela V. índice de Riqueza de Margalef, índice de Diversidade de Shannon e índice de

Equitabllldade nos pontos de coleta.

Lagos índices

o
Riqueza Diversidade Equitabilidade

lauara (LI) 5,96 2,99 0,87

Ananá (12) 3,69 2,20 0,73

Campina (L3) 4,32 2,57 0,75

Maracá (L4) 4,44 2,63 0,81
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Figura 10. Diversidade (índice de Shannon) nos dois tipos de bancos de macrófitas amostrados.

CF = Capim flutuante Paspalum repens e MS = Associação de diferentes espécies de macrófitas.
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Figura 11. Dendrograma mostrando a similaridade qualitativa (índice de Jaccard) entre as

assembléias de peixes coletadas em bancos de macrófitas aquáticas em lagos de várzea do rio

Solimões.
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Figura 12. Dendrograma mostrando a similaridade quantitativa (índice de Morisita-Horn) entre as

assembléias de peixes coletadas em bancos de macrófitas aquáticas em lagos de várzea do rio

Solimões.
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Figura 13. Diversidade (índice de Shannon) nos quatro lagos estudados (lauara, Ananá, Campina

e Maracá) nos dois períodos do ciclo hidrológico.
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4.3. Variáveis físicas e químicas

A temperatura da água na seca (31,6±1,63°C) foi significativamente maior

(F= 36,6; p=0,00005) que na cheia (28,0±0,66°C).Os vaiores de pH também

apresentaram diferenças entre os períodos, 6,75±0,26 na cheia e 5,52±0,48 na

seca (F=34,8; p=0,00007). A distribuição de oxigênio dissolvido não variou

significativamente entre os períodos estudados, com médias de 2,77±0,86, na

estação cheia e 2,61 ±0,97 na seca (F=0,12; p=0,73).

As variáveis físicas e químicas da água não apresentaram diferenças

significativas entre os tipos de macrófitas aquáticas, com médias de oxigênio

dissolvido, temperatura e pH de 2,42±1,01mg/i; 29,61±2,27°C e 6,16±0,72 na

cheia e 2,98±0,70mg/i; 30,11±2,23°C e 6,11 ±0,80 na seca.

Os vaiores de oxigênio dissolvido, temperatura e pH não variaram

significativamente entre os lagos estudados. As médias das profundidades e das

variáveis físicas e químicas da água nos pontos de coleta são apresentadas na

tabela VI.

Dentre os lagos estudados, o lauara apresentou as menores

profundidades, mínima de 0,80m na seca e máxima de 1,10 na cheia. O restante

apresentou vaiores semelhantes, sem grandes variações (Tabela VII).

Tabela VI. Média e Desvio Padrão das variáveis físicas e químicas da água e da profundidade nos

pontos de coleta.

Lago Oxigênio (mg/i) Temperatura (**0) pH Profundidade (m)

lauara 3,30 ± 0,24 29,12 ± 1,27 5,72 ± 0,84 0,80 ± 0,26

Ananá 2,08 ± 0,60 30,00 ± 2,60 6,10 ± 0,87 2,62 ± 1,79

Campina 2,87 ± 1,07 31,22 ±3,00 6,12 ±0,67 2,85 ± 2,20

Maracá 2,52 ±1,14 29,10 ±1,61 6,60 ± 0,51 3,10 ±2,55
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Tabela Vil. Estatística descritiva da profundidade nos lagos amostrados.

Lagos Profundidade (metros)

Média ± DP Mediana Mínima Máxima

lauara 0,80 ± 0,26 0,80 0,50 1,10

Ananá 2,62 ± 1,79 2,20 1,10 5,00

Campina 2,85 ± 2,20 2,75 0,90 5,00

Maracá 3,10 ±2,55 3,10 0,80 5,40

4.4. Modelagem

As variáveis profundidade, pH, temperatura e oxigênio não apresentaram

relação com a área de macrófitas nos lagos. Portanto, para estimativa da

biomassa de macrófitas foi considerada somente a variável área do lago (Tabela

VIII).

Tabela VIII. Resultados da regressão (Stepwise) relacionando área de cobertura de macrófitas

com área dos lagos nos períodos de cheia e seca.

Período B T P

Cheia 0,272 7,32 0,00016

Seca 0,123 2,30 0,04810

A biomassa de macrófitas aquáticas em 10m^ não apresentou diferença

entre os tipos de macrófitas. Assim, foi utilizada a média da biomassa entre os

dois tipos de bancos coletados para calcular a densidade de macrófitas nos lagos

para cada período. As estimativas de biomassa de macrófitas para ambos os

períodos foram calculadas utilizando os seguintes modelos:
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Ycheia = Densidade de macrófitas (g/m^) x 0,272 x Área do lago (m^)

Yseca = Densidade de macrófitas (g/m^) x 0,123 x Área do lago (m^)

A biomassa de peixes foi estimada a partir de uma regressão relacionando

a biomassa de peixes (g/m^) com a biomassa de macrófitas (g/m^). A biomassa

de peixes coletada nos bancos de macrófitas aquáticas apresentou diferenças

significativas entre os períodos do ciclo, assim as análises foram realizadas

separadamente para os períodos de cheia e seca. A regressão resultou em uma

relação positiva em ambos os períodos, como mostra a tabela IX.

Tabela IX. Resultados da regressão (stepwise) relacionando a biomassa de peixes com a

biomassa de macrófitas aquáticas nos lagos nos períodos de cheia e seca.

Período B T P

{% Cheia 0,212 5,68 0,000749

(% Seca 0,434 10,68 0,000014

A biomassa de peixes foi estimada, para ambos os períodos, segundo os

modelos abaixo:

Ycheia=0,212 X Densidade de Peixes (g/m^) x Área de cobertura de Macrófitas (m^)

Yseca=0,434 X Densidade de Peixes (g/m^) x Área de cobertura de Macrófitas (m^)

As estimativas de biomassa de macrófitas aquáticas e biomassa de peixes,

para ambos os períodos, estão expressas na tabela X.
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Tabela X. Estimativa de biomassa de macrófitas e biomassa peixes associada as macrófitas nos

lagos estudados nos períodos de cheia e seca.

CHEIA

Lago Area Total

(m^)
Area de

Macrófitas

(%)

Biomassa de

Macrófitas Estimada

(g)

Biomassa de

Peixes Estimada

(g)

Densidade de

Peixes Estimada

(g/m^)

lauara 63.591 70,0 207.689.825,4 102.400,30 1,61

Ananà 94.527 44,4 187.277.471,6 56.494,62 0,60

Campina 25.537 61,0 57.311.520 34.789,70 1,36

Maracá 43.956 65,2 131.307.787,5

X= 84.485.353,12

42.078,68

X = 58.940,83

0,96

X=1,13

SECA

Lago
Área Total

(m')

Área de
Macrófitas

(%)

Biomassa de

Macrófitas Estimada

(g)

Biomassa de

Peixes

Estimada (g)

Densidade de

Peixes Estimada

(g/m')

lauara 37.290 31,0 67.707.549,25 1.598.085,43 42,80

Ananá 68.579 30,0 75.318.795 1.309.987,77 19,10

Campina 11.153 52,7 31.542.546 3.576.941,20 320,71

Maracá 28.982 32,3 61.926.565

X = 29.244.853,6

2.325.135,47

X= 170.119,9

80,20

X= 115,7
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5. DISCUSSÃO

Os ecótonos são zonas nas quais os gradientes ambientais são

acentuados e as taxas de mudanças nos padrões de processos ecológicos são

relativamente altas em relação aos arredores. Os ecótonos têm atraído

considerável atenção na ecologia, devido aos importantes efeitos que podem ter

sobre a diversidade biológica, as interações bióticas e o fluxo de matéria, água ou

nutrientes em ecossistemas, no controle da poluição ou mudanças na paisagem

(Ward ScWiens, 2001).

Atualmente, a definição mais aceita é de que um ecótono constitui uma

zona de transição entre ecossistemas ecológicos adjacentes, com uma série de

características definidas exclusivamente por escalas espacial e temporal, pela

intensidade das interações entre sistemas ecológicos adjacentes (Holiand, 1988).

Os ecótonos, de acordo com seu tipo, podem servir de habitats para

muitas espécies, daí sua importância para a manutenção da biodiversidade; servir

como agentes modificadores dos efeitos de fatores abióticos, como vento e

temperatura; atuar como acumuladores/exportadores de nutrientes e matéria

orgânica; funcionar como "filtros" entre comunidades adjacentes e agir como

barreiras ou áreas de isolamento com os ecossistemas vizinhos (Henry, 2003).

As zonas litorâneas dos ambientes aquáticos são consideradas ecótonos

de grande importância ecológica, por apresentarem elevada produtividade e

diversidade de espécies (Camargo et a/., 2003). O perifíton, o fitoplâncton e as

macrófitas aquáticas presentes na região litorânea são responsáveis pela elevada

produtividade nesta região (WetzeI, 1993).

A presença das macrófitas aquáticas na zona litorânea deve-se às

características desta região, bem como as características ecológicas destas
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plantas (Camargo et ai, 2003). A origem terrestre das macrófitas e sua evolução

para colonizar os ambientes aquáticos permitiram sua adaptação aos ecótonos

terrestre-aquático (Esteves, 1988).

A várzea do rio Solimões/Amazonas é intensamente colonizada por

macrófitas aquáticas. Junk e Piedade (1993) consideraram os seguintes fatores

como os que favorecem a presença das macrófitas na várzea: a resistência dos

esporos e sementes aos períodos de cheia e seca; os ciclos reprodutivos curtos e

altas taxas de reprodução que permitem a rápida reposição das perdas sofridas

pela comunidade e a tolerância das plantas adultas aos períodos de inundação e

seca e as adaptações destas plantas às flutuações de nível da água.

Durante o período de cheia, com o aumento da disponibilidade de habitats,

as macrófitas aquáticas podem ocupar até 75% da área inundada de um lago

(Bayley, 1989), formando extensos bancos com diferentes espécies de plantas

flutuantes e capins semi-aquáticos. Na seca, com o aumento da competição

interespecífica, devido à diminuição da área, as populações sofrem reduções

drásticas e bancos são formados principalmente pelos capins flutuantes P. repens

e E. polystachya (Junk, 1980).

A alta diversidade de macrófitas nos lagos de várzea está relacionada a

disponibilidade de habitats, ao pulso de inundação e à redução da competição

devido a redução das populações devido aos períodos de cheia e seca (Junk &

Piedade, 1993; Junk, 1980). Santos &Thomaz (2003) sugerem que a riqueza de

espécies está relacionada positivamente com a profundidade, o que explicaria o

maior número de espécies identificadas nos lagos Campina e Ananá.

Paspaium repens, capim flutuante que cresce acompanhando o nível das

águas, é uma das espécies mais freqüentes nos lagos. Apresenta altas taxas de
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crescimento e é responsável, juntamente com E. polystachya pela maior

produção de biomassa das plantas herbáceas da várzea amazônica (Junk &

Piedade, 1993; Piedade etal., 1991).

Estas plantas influenciam as condições físicas e químicas da água e do

sedimento, participando ativamente da ciclagem de nutrientes e influenciando

ainda as interações bióticas e a estrutura das comunidades (Gasith & Hoyer,

1998), desempenhando importante papel ecológico como local de alimentação e

refúgio para muitos organismos. Neiff (1986) sugere que estas plantas assumam

um papel ainda mais importante em certos ambientes, como as planícies de

#  inundação, onde ocupam extensas áreas e apresentam elevada produção.

^  As macrófitas aquáticas compõem um dos biótopos mais importantes das

#  áreas inundáveis (Lowe-McConnell, 1999). Os bancos de macrófitas constituem

um importante habitat para a fauna, por formar uma interface entre as áreas

^  aquáticas e terrestres, o que permite que sejam colonizadas por uma grande

diversidade de organismos, como algas, invertebrados e peixes (Junk, 1973).

Diversos estudos confirmam o papel das macrófitas aquáticas como

importante habitat para diversas espécies de peixes (Goulding, 1980; Junk et a/.,

1983; Henderson & Hamilton, 1995; Araújo-Lima & Goulding, 1997; Meschiatti et

al., 2000; Petry et a/., 2003) por funcionarem como abrigo e por disponibilizarem

grande quantidade de alimento. Constituem ainda, um importante refúgio, pois

seus caules e raízes criam uma complexidade espacial importante para o

crescimento e sobrevivência dos peixes (Dibble & Killgore, 1994). Seddel et al.

(1990) consideram todos os habitats e fatores que proporcionam resistência e/ou

resiliência para as comunidades como refúgio. Assim, as macrófitas aquáticas
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podem ser consideradas como habitats fundamentais para o equilíbrio dentro dos

ecossistemas de várzea.

Randall et ai (1996) estudando a densidade de peixes em relação a

densidade de macrófitas nos Grandes Lagos dos Estados Unidos, encontraram

uma produção significativamente maior nos habitats litorâneos com maior

abundância de macrófitas, que foram estimadas pela porcentagem de cobertura,

do que em áreas adjacentes com menor abundância dessas plantas. Assim, as

macrófitas aquáticas são essenciais para a manutenção dos estoques naturais de

peixes, em certos ambientes, pois aumentam a sobrevivência e o recrutamento

de juvenis (Dibble & Killgore 1994).

A ictiofauna da Bacia Amazônica está distribuída, com relação ao total de

espécies, em 43% Characiformes; 36% Siluriformes; 12% Perciformes; 3%

Gymnotiformes e 6,4% para as ordens restantes (Lowe-McConnell, 1999).

Estudos realizados em lagos de várzea apresentaram valores semelhantes a

estes (Junk et ai, 1983; Santos, 1981; Siqueira-Souza & Freitas, 2004).

A composição da ictiofauna capturada neste estudo manteve as relações

de dominância, com exceção de Siluriformes, mas com proporções diferentes,

(Characiformes 66%; Siluriformes 12%; Perciformes 12% e Gymnotiformes 4%).

Outros estudos em macrófitas aquáticas mostram resultados semelhantes. No

lago Mamirauá, em bancos de P. repens e E. polystachya, Henderson & Hamilton

(1995) observaram predominância de indivíduos da ordem Characiformes. Em

três lagos de várzea da Amazônia Central, 58% das espécies coletadas em

quatro tipos de macrófitas pertenciam a esta ordem (Sánchez-Botero, 2000). O

mesmo resultado foi observado Petry et ai, (2003) que verificaram que 45% das

espécies capturadas em diferentes tipos de vegetação pertenciam à ordem
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Characiformes. Proporções semelhantes foram observadas na ictiofauna

associada a macrófitas aquáticas em lagos do rio Mogi-Guaçu (Meschiatti et al.,

2000). Estes resultados demonstram que uma alta diversidade de espécies da

ordem Characiformes pode ser considerada uma característica deste habitat.

O número de espécies de peixes capturadas foi relativamente baixo

quando comparado com outros estudos realizados neste mesmo tipo de habitat

(Tabela Xl).0 esforço de coleta e o tipo de apetrecho utilizado provavelmente

influenciaram este baixo número de espécies. Foram realizadas quatro amostras

por iago, duas em cada período, o que não foi suficiente para capturar grande

parte das espécies associadas às macrófitas aquáticas. O apetrecho utilizado

capturou principalmente os indivíduos que colonizam a camada superficial dos

bancos de macrófitas (até 2m de profundidade). Provavelmente, muitas espécies

que vivem nas camadas mais profundas não foram capturadas.

Tabela XI. Número de espécies de peixes capturadas em macrófitas aquáticas em outros

ambientes da bacia Amazônica.

Espécies Sistema Referência

56 Anavilhanas Goulding etal. (1988)

91 3 lagos de várzea do rio Solimões Sánchez-Botero & Araújo-Lima (2001)

139 Ilha da Marchantaria Petry et al. (2003)

50 4 lagos de várzea Presente estudo

Os lagos Ananá e Campina apresentaram os menores valores de

diversidade (2,6 e 2,5 respectivamente). Isto se deve a menores valores de

equitabilidade destes lagos, o que indica a presença de espécies dominantes. Os

lagos lauara e Maracá apresentaram maiores valores de equitabilidade (0,87 e
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0,81 respectivamente), o que significa que a alta diversidade resultou de uma

grande riqueza de espécies, sem dominância marcante de nenhuma delas. As

coletas realizadas nos bancos formados por associação de diferentes espécies de

macròfitas demonstram que a diversidade é maior naqueles constituídos por P.

repens.

A riqueza e a diversidade de espécies foram maiores no habitat formado

pelo capim flutuante (P. repens) do que nos bancos mistos. Estes resultados

corroboram com os de Petry et al. (2003), que sugerem que a diversidade de

espécies está associada com a complexidade de habitat formada pelos caules e

raízes das macròfitas aquáticas e, esses autores afirmam que a riqueza de

espécies é fortemente influenciada pela presença de P. repens nas amostras,

indicando que algumas espécies têm preferência por esta planta.

A pressão de predação também pode influenciar a seleção de habitats. Os

caules, raízes e folhas submersas das macròfitas proporcionam uma eficiente

barreira visual e física contra predadores, proporcionando a juvenis e peixes

pequenos maior proteção (Crowder & Cooper, 1979; Savino & Stein, 1989).

Araújo-Lima et al. (1986) sugerem que espécies mais susceptíveis a predação

procuram os ambientes mais complexos nas raízes das macròfitas para fugirem

de predadores. Foi demonstrado que, em regiões temperadas, as raízes das

macròfitas aquáticas diminuem a predação sobre peixes pequenos (Dielh & Eklov,

1995; Jacobsen & Perrow, 1998), sendo possível que situação semelhante ocorra

na várzea. Sánchez-Botero (2000), entretanto, não observou diferenças na

diversidade de peixes entre diferentes tipos de macròfitas, embora a riqueza

tenha sido menor na espécie flutuante Elchhornia crassipes. Esta menor riqueza
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nesta espécie de planta, em relação às emergentes P. repens e E. polystachya,

pode estar relacionada a uma menor oferta de aiimento para os peixes.

Os caules, folhas e raízes dos capins formam um habitat mais complexo

estruturalmente do que os formados por outras espécies de macrófítas, que

resuita em maior quantidade de organismos associados. Embora as macrófitas

aquáticas não sejam uma fonte de alimento significante para peixes da várzea

amazônica (Soares et ai, 1986; Forsberg et ai, 1993), seus cauies e raízes

funcionam como substrato para perifíton (Engie e Meiack, 1990; Caffrey, 1993) e

abrigam ainda, uma grande quantidade de invertebrados (Junk, 1973; Blanco-

Beimont, 1990; Junk & Robertson, 1997), que constituem importantes itens

aiimentares para juvenis de Characiformes migradores (Saint-Paul & Bayiey,

1979; Gouiding & Carvaiho, 1982).

As estimativas da biomassa de peixes associados ás macrófitas aquáticas,

efetuadas anteriormente exciusivamente para o período de cheia apresentam

vaiores bastante distintos (31,1g/m^ Henderson & Hamiiton, 1995 e; 93g/m^,

Sánchez-Botero, 2000). Neste estudo, apresentamos uma estimativa com base

na densidade efetivamente amostrada em lOm^, iguai a 7,6 g/m^. Podemos

teorizar que a maior disponibiiidade de habitas, p. ex. a fioresta inundada, além

de processos migratórios que ocorrem com a subida das águas podem expiicar

este resuitado. O valor de 61,0g/m^ medido para a seca, a partir das amostras de

lOm^, apresenta maior similaridade com o valores anteriormente estimados

(Henderson & Hamilton, 1995; Sánchez-Botero, 2000). O valor estimado a partir

do modeio para a o período de cheia (1,13g/m^) foi bastante inferior ás

estimativas anteriores, entretanto o valor obtido para o período de seca foi

superior aos vaiores encontrados por outros autores (115,7g/m^).
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Apesar da dificuldade em determinar quais vaiores estão mais próximos da

reaiidade, todas as estimativas de biomassa propostas neste trabaiho e por

®  outros autores, quando comparadas com a estimativa de biomassa íctica em
9

9  iagos de várzea proposta por Bayiey (1982) de 220g/m^, demonstram que as
H

macrófitas aquáticas abrigam elevada biomassa de peixes, desempenhando um

9  importante papel na produtividade dos lagos de várzea. Em trabalhos científicos,

^  principalmente os realizados em ambientes complexos, é necessário questionar o
9  quanto a metodologia utilizada é robusta para responder a questão proposta.

?  Talvez o número de amostra por lago tenha sido insuficiente para estabelecer a
9

9  relação existente entre a biomassa de peixes, a biomassa de macrófitas e as

^  variáveis ambientais. Embora, as variáveis físicas e químicas nao tenham

9  apresentado relação com a biomassa de peixes neste estudo, outros autores

afirmam que elas influenciam a distribuição da ictiofauna na várzea (Saint-Paul &

9  Soares, 1987). As dificuldades de acesso aos lagos e aos bancos de macrófitas
9

podem também ter influenciado os resultados. Na cheia, o acesso às regiõesf

9

9
^  que colonizam estas áreas.

9

%

9  provavelmente, decorrem da variação da disponibilidade de habitats ao longo do

9

9

^  na disponibilidade de habitats, fazendo com que os peixes fiquem mais dispersos

9

9

mais próximas à margem é muito difícil, impossibilitando a captura de espécies

As diferenças observadas na abundância e biomassa de peixes.

ciclo hidrológico. Na cheia, devido ao maior volume de água, ocorre um aumento

(Garcez, 2000).Na seca, a oferta de alimento e a disponibilidade de habitats

%

%

%

9  diminuem, ocorrendo maior concentração dos peixes, facilitando a captura. Como

citado anteriormente, as macrófitas aquáticas funcionam como substrato para

perifíton e como abrigo para diversos organismos aquáticos, semi-aquáticos e
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terrestres. Henderson & Hamilton (1995) observaram no lago Mamirauá, que

espécies de peixes que habitam preferencialmente a floresta alagada,

freqüentemente utilizam as macrófitas como refúgio e local de alimentação. A

abundância e biomassa podem, ainda, estar relacionadas com o tipo de planta e

a densidade de macrófitas. Estudos realizados em regiões temperadas

demonstraram que a abundância de peixes esteve relacionada com o tipo de

macrófita (Chick & Mcivor, 1994). Diehl & Kornijow (1998) mostraram que o

aumento da densidade de macrófitas gera um incremento na quantidade de

invertebrados perifíticos e que isto está, correlacionado a um aumento na

biomassa de peixes.

Os modelos para ambientes complexos tendem a ser simplificações da

realidade; entretanto, a validade do modelo não deve ser verificada por suas

simplificações (Gomes & Varriale, 2001), pois, embora estes modelos apresentem

pouco ou médio valor de precisão (Whippie et ai, 2000), servem de base para

maiores investigações que possam ajudar na compreensão dos ecossistemas e

suas interações (Souza, 2003).

Considerando a complexidade da várzea amazônica, é difícil estabelecer

um modelo que mostre claramente quais variáveis influenciariam a biomassa de

macrófitas. Alguns fatores podem ser considerados, em estudos futuros, para

tentar estabelecer uma relação mais forte: como o grau de conectividade dos

lagos com rios e a declividade da zona litorânea, além disso, limitações do

desenho experimental; como o aumento das áreas de coleta e o número de

amostras, devem ser superadas.

41



6. CONCLUSÃO

A diversidade e biomassa da ictiofauna associada as macrófitas aquáticas,

ainda que não tenham apresentado diferenças estatísticas, tendem a ser mais

eievada em bancos compostos por Paspaium repens, provavelmente devido a

maior complexidade estruturai formada pelos caules e raízes dessas plantas, que

resultam em uma maior oferta de alimento e melhor refúgio contra predadores.

A área de cobertura de macrófitas nos lagos está relacionada

positivamente com a área do lago, mas não com as variáveis físicas e químicas.

A biomassa de peixes associada as macrófitas mostrou uma relação

positiva com a biomassa de macrófitas nos lagos, em ambos os períodos do ciclo.
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8. ANEXOS

Anexo I

Anexo I. Lista de famílias e espécies de macrófitas aquáticas Identificadas nos lagos.

Família/ Espécies

Azollaceae

Azolla sp.

Salvinaceae

Salvinia auriculata

Ceratophyllaceae
Cerathophylium demersum

Ceratopteridaceae
Ceratopteris pterídoiedes

Poaceae

Echinochioa polystachya
Hymenachne amplexicaulis
Paspaium fasciculatum
Paspaium repens

Pontederiaceae

Eichhomia crassipes
Pontedería sp.

Convolvulaceae

Ipomoea aquatica

Hydrocharitaceae
Limnobium sp.

Onagraceae = Oenotheraceae
Ludwigia natans

Leguminosae
Neptunia sp.

Araceae

Pistia stratiotes

Polygonaceaea
Polygonum sp.

Ricciaceae

Ricciocarpus natans

Lentibulariaceae

Utricularia foliosa
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Anexo II

Anexo II. Caracterização dos bancos de macrófitas amostrados nos quatro lagos estudados nos

períodos de cheia e seca.

CHEIA

Lago Emergente
(Capim Flutuante)

Multiespecifico Tipo ecológico

lauara Paspaium repens Paspaium repens E

Pistia stratiotes FL

Paspaium repens E

Ananá Paspaium repens Eíchhomia crassipes FL

PIstIa stratiotes FL

Ipomoea aquática -

Campina Paspaium repens Pontederia sp. FL

Utricularia foliosa SL

Maracá Paspaium repens Paspaium repens E

Eichhomia crassipes FL

SECA

Lago Emergente Multiespecifico Tipo ecológico
(Capim Flutuante)

lauara Paspaium repens Echynochioa E

polystachya FL

Eichhomia crassipes
Paspaium repens E

Ananá Paspaium repens Eichhomia crassipes FL

Pistia stratiotes FL

Campina Paspaium repens Paspaium repens E

Utricularia foliosa SL

Maracá Paspaium repens Paspaium repens E

Pontederia sp. FL

E = Emergente; FL = Flutuante Livre; S = Submersa Livre

54



Anexo II - Cont.

Anexo II. Lista das espécies de peixes coletadas nas macrófitas aquáticas nos lagos nos períodos

de cheia e seca.

Ordem, Família, Gênero e Espécie

Characiformes

Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Anostomidae

Leporinus fasciatus (Bloch, 1794^
Leporinus fr/der/c/(Bloch, 1794)
Schizodon fasciatus (Agassiz, 1829)

Rhytiodus microlepis (Kner, 1859)
Anostomoldes laticeps (Eigenmann, 1912)
Laemolyta sp.
Anostomus sp.

Abramítes hypselonotus (Gunther, 1868)

Prochilodontidae

Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841)
Prochilodus nigrícans (Agassiz, 1829)

Curimatidae

Curímata Inornata (Vari, 1989)

Serrasalmidae

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
Myleus sp.

Mylossoma duriventrí (Cuvier, 1817)
Mylossoma aureum (Agassiz, 1829)
Metynnis sp.

Serrasaimus sp.

Serrasaimus spl

Serrasaimus sp2

Characidae

Roeboides myersl (Gill, 1870)
Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870)
Moenkhausia intermédia (Eigenmann, 1908)
Chalceus macroiepidotus (Cuvier, 1817)
Triportheus eiongatus (Gunther, 1864)
Aphyochrax sp.

Hemigrammus sp.

Agoniates anchovia
Paragoniates cf. alburus

Tetragonopterus argenteous (Cuvier, 1816)
Anostomus unifasciatus
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Anexo II - Cont.

Ordem, Família, Gênero e Espécie

Lebislanídae

Copella sp.

Gasteropelicidae

Carnegiella strígata (Gunther, 1864)

Gymnotiformes

Apteronoditae

Adontostemachus balaenops (Cope, 1878)

Aperonotus albifrans (ünnaeus, 1766)

Synbranchiformes

Synbranchidae
Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795)

Slíuriformes

Auchenipteridae

Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)

Loricarildae

Faríowella sp.

Hypoptopoma sp.

Pimelodidae

Sorubim lima (Bloch & Schnelder, 1801)
Pimelodus blochií (Schomburgki, 1841)

Perciformes

CIchIidae

Mesonauta festivum (Heckel, 1840)

Acaronia nassa (Heckel, 1840)
Cichiassoma amazonarum (Kullander, 1983)
Pterophylium scalare (Lichtenstein, 1823)
Apistograma sp.

Heros cf. severum

Crenicichia spl

Crenicichia sp2

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Colomesus aselius (Muller eTroschel, 1848)
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