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1. INTRODUÇÃO
Planícies alagáveis são áreas periodicamente inundadas
devido ao aumento do nível de água dos rios e/ou pelo
aumento da pluviosidade (Junk, 1997). Planícies inundadas
por grandes rios, como os da bacia amazônica, são
caracterizadas por um pulso de inundação monomodal
previsível e de grande amplitude (Junk, 1997; Junk et al.,
1989). Nessa região, o pulso de inundação altera a paisagem
do sistema e mantém uma grande diversidade de habitats,
como os bancos de macrófitas aquáticas (Junk et al., 1989).
As macrófitas aquáticas dominam as zonas marginais dos
lagos de várzea e a elas estão associadas fontes ricas em
alimento para muitos invertebrados e vertebrados,
constituindo o habitat preferencial de vários organismos
(Tonn & Magnusson, 1982; Henderson & Hamilton,1995;
Junk et al., 1997). Juvenis de muitas espécies de peixes, por
exemplo, ocupam preferencialmente os bancos de macrófitas
aquáticas, pois eles oferecem abrigo, proteção contra
predadores e uma grande variedade de alimentos, como
detritos e invertebrados (Junk et al., 1997).
Após o rápido crescimento dos bancos de macrófitas
aquáticas durante o período de enchente dos rios, as raízes
das plantas que formam esses bancos tornam-se fracas e se
rompem. Ilhas de vegetação flutuante de tamanhos variados
se separam dos bancos de macrófitas e ficam a deriva, indo
em direção ao canal do rio, levadas pelos ventos e correntes
de água (Junk & Piedade, 1997). O isolamento dessas porções
do banco de macrófitas pode ocasionar alterações na
disponibilidade de alimento e na dinâmica das interações
entre os organismos que vivem nas macrófitas como, por
exemplo, aumento na taxa de predação e diminuição da
riqueza e da abundância de peixes nas ilhas de macrófitas à
deriva nos canais dos rios (J. Zuanon, com. pess.).
Neste contexto, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a
riqueza e a abundância de peixes em macrófitas aquáticas
sob diferentes condições de estabilidade ambiental e
continuidade de habitat. A nossa hipótese foi de que a riqueza
e a abundância de peixes seriam maiores nos bancos de
macrófitas próximos a margens e barrancos, e que os menores
valores destas variáveis seriam registrados nas macrófitas à
deriva no canal principal do rio Solimões.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDO
O estudo foi realizado na várzea da Ilha da Marchantaria
(03o14’S, 59o57'), próximo a Manaus, Amazonas. A ilha está
localizada no rio Solimões, aproximadamente a 15 km a
montante do encontro deste com o rio Negro.

2.2. COLETA DE DADOS
Foram coletados peixes presentes em bancos de macrófitas
aquáticas encontrados em três condições distintas: (A)
ancorados ao substrato, em regiões abrigadas no interior
dos lagos; (B) destacados do fundo, a borda de bancos
contínuos de capim nas margens dos lagos; e (C) à deriva no
canal principal do rio Solimões. Todos os bancos de
macrófitas estudados eram dominados por Paspaluns repens,
uma erva da família Poaceae, vulgarmente conhecida como
capim-membeca (Figura 1).
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Figura 1: Esquema das três condições de distribuição dos
bancos de macrófitas analisadas: (A) ancorado ao fundo,
próximo às margens dos lagos; (B) destacado do fundo,
mas preso ao banco; e (C) à deriva no canal.
Em cada uma das condições foram coletadas três amostras
de macrófitas de aproximadamente 8-12 m2, utilizando uma
rede de lance de 6 m x 3,5 m (malha 6 mm). Como a vegetação
não era compacta, foi possível circundar completamente as
ilhas de vegetação cujo perímetro excedesse o comprimento
da rede (6 m). Cada amostra foi trazida para o barco, onde
toda a vegetação foi retirada e os peixes aprisionados foram
coletados e preservados em formol 10%. No laboratório os
peixes foram triados e em seguida identificados. Indivíduos
coletados foram classificados como juvenis quando
apresentavam tamanhos correspondentes a metade do
comprimento máximo conhecido para cada espécie.
2.3. ANÁLISE DOS DADOS
Das amostras coletadas, foram registrados os valores de
riqueza e abundância de peixes coletados e foi calculada a
proporção de juvenis em cada amostra. Também foram
calculados os valores totais (cumulativos) dessas variáveis
para cada condição de bancos de macrófitas. Como forma de
avaliar os possíveis efeitos da predação sobre a ictiofauna
dos bancos de macrófitas, calculou-se a porcentagem de
espécies que incluem peixes em sua dieta (doravante
denominados piscívoros). Para comparar a composição e

abundância relativa das espécies entre as amostras foi
feita uma análise de agrupamento utilizando distância
euclidiana simples e o método de ligação UPGMA (Krebs,
1999).

3. RESULTADOS
Foram coletados 594 peixes distribuídos em 8 ordens, 20
famílias e 57 espécies (Tabela 1). As amostras coletadas a
deriva no canal do rio apresentaram os mais baixos valores
de riqueza e abundância, com pouca variação entre elas. Já
as amostras coletadas na borda de bancos de macrófitas
apresentaram valores de riqueza e abundância maiores, porém
com grande variação. Nas amostras de macrófitas presas ao
substrato foram observados valores intermediários de
riqueza, mas os valores de abundância foram muito variáveis
(Figura 2a e 2b). Foi observado que independente da condição
do banco de macrófitas analisado, a porcentagem de jovens
foi bastante expressiva, sempre apresentando valores maiores
que 60% (Figura 2c).
Quando analisamos a riqueza total, as condições A e B
apresentaram valores idênticos sensivelmente maiores que
aquele encontrado na condição C (Tabela 2). A maior
abundância total foi observada em B, a menor em C e um
valor intermediário em A (Tabela 2). Os valores totais de
porcentagem de juvenis foram elevados em todas as
condições (Tabela 2), e a porcentagem de espécies que
utilizam peixe em sua alimentação é gradualmente crescente
nas amostras no sentido do interior dos lagos para o canal
do rio (Tabela 2).
Tabela 2: Valores totais de riqueza, abundância,
porcentagem de juvenis e porcentagem de piscívoros para
cada condição (A, B e C) dos bancos de macrófitas (ver
Figura1).
A

B

C

Riqueza

30

30

18

Abundância

195

352

37

Juvenis (%)

84

94

89

Piscívoros (%)

20

33

44

4. DISCUSSÃO
Os resultados relacionados à riqueza total de espécies
corroboraram parcialmente a hipótese do trabalho, pois os
de macrófitas na condição C (canal do rio) apresentaram o
menor valor de riqueza total; entretanto, as condições A
(ancorado) e B (intermediátio) apresentaram valores maiores,
porém idênticos, não havendo portanto uma perda gradual
de espécies como era esperado.
Os altos valores de riqueza observados na condição B

podem ser explicados pela maior abundância de indivíduos
em duas dessas, dado que a probabilidade de captura de
espécies raras ou pouco abundantes aumenta com o número
de indivíduos coletados (Begon et aI., 1990). Por outro lado,
essa maior abundância de indivíduos pode ser reflexo de
melhores condições ambientais. Apesar de muitas espécies
de peixes amazônicos possuírem adaptações à situação de
hipóxia (Esteves, 1988), a aparente maior disponibilidade de
oxigênio dissolvido na condição intermediária em relação à
condição A pode estar determinando a maior abundância de
indivíduos.
Quanto as amostras coletadas no canal do rio, é possível
que um dos fatores limitantes seja a disponibilidade de
alimento, pois o aporte de recursos alimentares aos bancos à
deriva torna-se praticamente nulo (J. Zuanon, com. pess.).
Conseqüentemente, a pressão de predação nessas condições
deve aumentar, como pode ser evidenciado pela maior
proporção de espécies que utilizam peixes como alimento
nos bancos de macrófitas do canal. Esse aumento na pressão
de predação, associado a condições físicas mais adversas
(por exemplo, aumento da correnteza e desagregação
crescente das ilhas de macrófitas), possivelmente levou à
diminuição da riqueza e abundância de indivíduos.
A maior similaridade entre as amostras coletadas
no canal do rio indica que processos não estocásticos
influenciam a composição da ictiofauna de bancos de
macrófitas à deriva no canal. É importante ressaltar que das
espécies encontradas nos bancos flutuantes, nenhuma delas
é característica do canal, indicando que as espécies
encontradas nestas condições representam sub-conjuntos
depauperados da ictiofauna que coloniza os grandes bancos
de macrófitas nos lagos. Por outro lado, a composição da
ictiofauna dos bancos à deriva provavelmente reflete as
abundâncias relativas das espécies nas macrófitas nos lagos,
como é indicado por espécies como Mylossoma duriventre,
que está entre as mais representativas em termos totais e foi
encontrada em quase todas as amostras. É possível que a
composição dos bancos de macrófitas à deriva seja, então,
uma combinação de processos não estocásticos, decorrente
do aumento da predação, e também reflexo das abundâncias
relativas das espécies nas condições anteriores ao
desprendimento das ilhas de macrófitas.
Finalmente, a grande proporção de indivíduos juvenis
sugere que esses bancos de macrófitas são verdadeiros
berçários para a ictiofauna, independente da condição
amostrada, o que corrobora diversos estudos anteriores
(Sánchez-Botero et al. 2001; Petry et al. 2003; Schiesari et al.
2003).
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Tabela 1 - Quadro taxonômico, abundância das espécies por amostra e abundância total (T). P: espécies que utilizam
peixes como alimento.
ORDEM/ Família
CHARACIFORMES
Acestrorhynchidae
Anostomidae

Characidae

Crenuchidae
Curimatidae
Erythrinidae
Lebiasinidae
Serrasalmidae

GYMNOTIFORMES
Apteronotidae
Hypopomidae
Sternopygidae
SILURIFORMES
Auchenipteridae

Espécie
Acestrorhynchus nasutus
Leporinus fasciatus
Rhytiodus microlepis
Schizodon fasciatum
Agoniates anchovia
Aphyocharax alburnus
Astyanax sp.
Charax sp1
Ctenobrycon hauxwellianus
Cynopotamus amazonus
Hemigrammus marginatus
Hemigrammus levis
Hemmigramus pulcher
Hyphessobrycon eques
Moenkhausia collettii
Moenkhausia intermedia
Moenkhausia lepidura
Odontostilbe sp1.
Prionobrama filigera
Tetragonopterus chalceus
Triportheus flavus
Crenuchus spilurus
Cyphocharax plumbeus
Cyphocharax spiluropsis
Hoplias malabaricus
Pyrrhulina cf. brevis
Metynnnis sp.
Mylossoma aureum
Mylossoma duriventre
Pygocentrus nattereri
Serrasalmus cf. rhombeus
Serrasalmus compressus
Serrasalmus elongatus
Serrasalmus spilopleura

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

1
2
2
1

1

2
1

1
1
2
7

1
3

9
2

1
1

1

4
63
8
1
2
8

12
2
6

3
12

1

1

7

33
2
5

2

2
3
23

1
1
20

62

5
1

8
2

2

2

1
18

2
1

1

1
1

1

1
3
7
1
2

1
2
3

1

2
2

3

2
1
9
5

1
1
1
7
1

3

9

6

2
1
1
9

Apteronotus bonapartii
Apteronotus hasemani
Brachyhypopomus pinnicaudatus
Brachyhypopomus sp.
4
Eigenmania virescens
2

2
1

P

1
2
3
6
1
5
1
78
46
1
11
14
33
3
8
110
1
33
5
1
6
1
1
7
13
1
5
2
38
6
2
1
1
9

x

2
1
1
4
3

1
1

Auchenipterus sp1.
Parauchenipterus galeatus “longo”

T

1

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

1

2

2

x
Callichthyidae
Doradidae
Loricariidae
PERCIFORMES
Cichlidae

Parauchenipterus galeatus “curto”
Corydoras hastatus
16
Megalechis personata
Doras eigenmanni
Hypostomus sp.

Apistogramma agassizi
Astronotus ocellatus
Cichla monoculus
Cichlasoma amazonarum
Crenicichla cincta
Mesonauta insignis
SYNBRANCHIFORMES
Synbranchidae
Synbranchus sp1.
LEPIDOSIRENIFORMES
Lepidosirenidae
Lepidosiren paradoxa
CYPRINODONTIFORMES
Rivulidae
Rivulus ornatus
TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae
Colomesus asellus

1

1

1
1
2
1
1

1
1 x
1 x
20
1 x
70

1
16

3

20

6

1
1

1

7

22

15

2

1
2

1
1

2 x
16
1
1
2

4

x

2

x

1
1

25

a
20

Quanto à composição de espécies, as amostras da
condição C foram bastante similares, agrupando-se no
dendrograma (Figura 3). Não há um padrão claro de
similaridade entre as amostras das condições A e B.
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Figura 3: Dendrograma de dissimilaridade (distância
euclidiana) entre a amostras das três condições dos bancos
de macrófitas.
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Figura2: Riqueza (a), abundância (b) e porcentagem de
juvenis (c) de peixes nas três amostras em cada condição
dos bancos de macrófitas (ver Figura 1).
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