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heterogeneidade
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A
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de
e
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no
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do

hábitat

proporcionada pelas macrófitas são
responsáveis

pela

alta

riqueza

de

determina os chamados padrões de

espécies

diversidade. Esses padrões têm sido

(Padial et al. 2009, Petry et al. 2003,

comumente decompostos em três níveis:

Thomaz et al. 2008). Com relação a

diversidade local (alfa), diversidade

peixes, muitas espécies utilizam bancos

entre

de macrófitas como locais de abrigo e

locais

(beta)

e

diversidade

animais

nesses

ambientes

regional (gama) (Whittaker 1960). Em

reprodução

particular, a diversidade beta representa

2003), pois os indivíduos juvenis ou

a variação na composição de espécies

espécies de pequeno porte são menos

entre locais em uma determinada área

suscetíveis a predação nos emaranhados

geográfica. Esta variação pode ser

de raízes (Padial et al. 2009).

conseqüência de processos estocásticos

(Sanchéz-Botero

et

al.

Uma vez que peixes dependem

de distribuição dos organismos (Hubbell

das

2001). Alternativamente, ela pode ser

alimentação, é possível que variações

resultado de variações ambientais que

nos bancos de macrófitas afetem as

determinam a composição local devido

comunidades de peixes. Nesse sentido,

ao requerimento ambiental de cada

nossa hipótese é que a heterogeneidade

espécie (Harrison et al. 1992).

ambiental proporcionada pela mudança

macrófitas

para

reprodução

e

Em rios e lagos, agregações de

na estrutura dos bancos de macrófitas é

herbáceas aquáticas que ocorrem nas

determinante da diversidade beta de

margens (daqui em diante chamadas de

peixes associados. Assim, prevemos que

bancos de macrófitas) são ocupadas por

a dissimilaridade entre as assembléias

diversos organismos, dentre os quais

de peixes está correlacionada com a

invertebrados, peixes e anfíbios (Junk

dissimilaridade

entre

bancos

de

1973). A estrutura das raízes e a
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macrófitas nos quais cada assembléia de

pontos de cada banco, e posteriormente,

peixes ocorre.

somamos os valores de abundância das
plantas

nas

três

medidas

para

calcularmos a cobertura relativa de cada

Métodos
Realizamos este estudo na região

espécie para cada um dos locais. Para a

do lago Catalão (3º09' S - 59º54' O), no

amostragem de peixes, utilizamos uma

município de Iranduba, próximo a

rede de cerco (15 m x 4 m, malha 0,5

Manaus, AM, Brasil. O lago situa-se na

cm entre nós opostos) para circundar a

região de confluência dos rios Solimões

área do banco de macrófitas avaliado e

e Negro. Nesse local há influência de

capturar os peixes associados conforme

águas

de

Schiesari et al. (2003). Morfotipamos os

nutrientes devido à grande quantidade

indivíduos capturados que não pudemos

de sedimentos em suspensão presentes

identificar até o nível de espécie.

com

alta

concentração

no rio Solimões e de águas ácidas e

Para avaliar a dissimilaridade

pouco nutritivas, características do rio

entre as áreas avaliadas em termos da

Negro.

composição de macrófitas e de peixes,
Amostramos peixes em sete

construímos duas matrizes de distância,

áreas cobertas por bancos de macrófitas

sendo

uma

para

cada

distantes pelo menos 100 m entre si.

organismos.

Para

a

Como as macrófitas formavam bancos

macrófitas,

extensos

relativa de cada táxon em relação à

ao

escolhemos

longo

das

pequenas

margens,

áreas

dentro

cobertura

utilizamos

total

de

grupo
matriz

a

cada

de
das

proporção

banco

e

desses locais para determinar os bancos

calculamos a dissimilaridade entre os

a serem amostrados. Em cada área

bancos utilizando distância euclidiana.

amostrada, utilizamos um quadrado de

Para a matriz de peixes, padronizamos

50 cm x 50 cm (dividido em 100

os dados em cada banco amostrado ao

quadrados

a

dividir a abundância de cada espécie

proporção de cobertura de cada espécie

pela abundância total de cada amostra.

de macrófita. Para essa estimativa,

Calculamos a dissimilaridade entre os

contamos o número de quadrados

bancos utilizando a distância de Bray-

ocupados por cada espécie de macrófita.

Curtis.

Repetimos esse procedimento em três

correlação entre as duas matrizes de

iguais)

para

estimar

Em

seguida,

testamos

a

2

dissimilaridade com um teste de Mantel

encontramos 27 taxa (293 indivíduos).

usando 1000 aleatorizações.

Os mais abundantes foram Pygocentrus
nattereri (27%), Mesonauta festivus
(23%) e Hyphessobrycon sp. (18%).

Resultados
Encontramos

17

taxa

de

Não

houve

correlação

entre

a

macrófitas. As mais comuns foram

dissimilaridade entre pares de bancos de

Salvinia auriculata (31%), Nepluria

macrófitas e pares de assembléias de

oleraceae (21%) e Paspalum repens

peixes associados aos bancos (r =-

(15%).

0,013; p=0,49; Figura 1).

Em

relação

aos

peixes,

Figura 1. Correlação entre a dissimilaridade de macrófitas e dissimilaridade de peixes na região do lago
Catalão, AM, Brasil. Cada ponto representa o valor de dissimilaridade entre um par de banco de
macrófitas (distância euclidiana) e um par de assembléia de peixes (distância de Bray-Curtis) coletados
nos bancos.

mudança

Discussão

no

ambiente

(banco

de

Como cada espécie de macrófita

macrófitas) não determinou uma maior

apresenta uma estrutura característica, a

mudança nos organismos associados

mudança na abundância relativa das

(assembléias de peixes). Assim, a

espécies que formam os bancos de

diversidade beta de peixes associados

macrófitas reflete uma mudança na

aos bancos de macrófitas não responde

estrutura

à estrutura do hábitat.

do

ambiente.

Nossos

resultados indicam que uma maior
3

Processos de fragmentação dos
bancos de macrófitas podem contribuir
para

o

entendimento

de

distribuição das espécies de peixe
associados a macrófitas.

nossos

resultados. Nesse ambientes, quando
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