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OBJETIVO

O presente relatório da Campanha de Monitoramento visa apresentar a estrutura das comunidades de peixes
que ocorrem na área da PCH Pedra do Garrafão, Rio Itabapoana/RJ. São apresentadas as seguintes avaliações:


Avaliação das interferências na ictiocenose do trecho do Rio Itabapoana em que há o barramento e
suas imediações;



Avaliação dos locais do Rio Itabapoana e reservatório da PCH Pedra do Garrafão susceptíveis à
concentração de peixes;



Avaliação da estrutura da ictiofauna em relação à quantidade e tipos de espécies, abundância,
biomassa e ordenação das comunidades de peixes;


2

Avaliação do mecanismo de transposição de peixes.

ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA

A área de estudo está localizada nos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Mimoso do Sul/ES. A PCH
Pedra do Garrafão, com potência instalada de 19 MW, possui arranjo geral de derivação, com estruturas do
barramento alinhadas em um mesmo eixo e adução em canal/conduto forçado na margem direita. O trecho de
vazão reduzida (TVR) da PCH tem a extensão de aproximadamente 1.6km, sem nenhum tributário entre a
barragem e a casa de força.
A campanha foi realizada entre os dias 27 e 31 de julho de 2014; correspondendo, portanto, ao período seco.
As amostragens consistiram na coleta de exemplares da ictiofauna presentes em trechos do rio Itabapoana e do
reservatório da PCH Pedra do Garrafão, de modo a prover uma amostragem representativa e significativa da
assembleia de peixes da região.
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Localização dos pontos de amostragem

A localização dos pontos de coleta e suas respectivas coordenadas estão indicadas na Tabela 1 e na Figura 1.

Tabela 1 - Coordenadas dos pontos de monitoramento da PCH de Pedra do Garrafão (GMS-SAD69)

Ponto

Latitude

Longitude

PGA-01 21°12'38.05"S
PGA-02 21°12'15.58"S
PGA-03 21°11'45.91"S

41°27'07.67"O
41°25'19.84"O
41°22'38.14"O

PGA-04
PGA-05
PGA-06
PGA-07
PGA-08

41°22'17.26"O
41°22'05.33"O
41°21'41.24"O
41°20'51.68"O
41°20'04.62"O

21°12'12.79"S
21°12'09.77"S
21°12'17.43"S
21°12'24.61"S
21°12'32.55"S

Os pontos foram acessados com o auxílio de um barco de alumínio do tipo “voadeira”, utilizando o motor Yamaha
25hp e remos. Em pontos inacessíveis a barco, as redes foram colocadas a nado.
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Figura 1 – Distribuição dos pontos de coleta ictiológica na área de influência da PCH de P edra do Garrafão.
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Ilustrativamente, foram selecionadas duas fotos de cada ponto, conforme as Figuras 2,3 e 4.
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Figura 2 - Vista parcial dos pontos PGA 01, 02, 03 e 04.

Figura 3 - Vista parcial dos pontos PGA 05, 06, 07 e 08.
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Figura 4 - Mecanismo de transposição

Planilhas de Informações Ambientais foram preenchidas em campo e completadas em laboratório, com
informações qualitativas sobre largura do trecho de rio, cobertura vegetal, tempo de exposição, substrato,
poluição, turbidez, profundidade, correnteza, cor e odor da água.

Para garantir a validade científica dos dados, os pontos foram delimitados em laboratório e transferidos a um
GPS de mão GARMIN GPS map 78, que possui a função de gravar percurso. Desta forma, obtivemos grande
precisão nos locais de armação de redes. Adicionalmente foi feito um registro contínuo de todo o esforço de
coleta e tempo de exposição das redes. Os trajetos parciais se encontram nas fotos de satélite a seguir,
exportadas do GPS para o software GPS TrackMaker v.13.9, e por último para o ArcGIS ArcMAP v 10.2. (Figura
5).
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Figura 5 - Pontos vermelhos indicam os trajetos realizados pela equipe e os pontos azuis ciano representam as localizações
dos pontos indicadas pelas coordenadas. As redes nos pontos 4 e 5, do TVR, foram armadas a nado.
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Procedimentos de amostragem

Para as amostragens quantitativas foram utilizadas, primariamente, redes de espera de variadas dimensões que
totalizaram 530 m2 de área amostral (Tabela 2). Essas redes foram estendidas e mantidas por aproximadamente
doze horas na água em cada um dos pontos. Complementarmente, foram realizados arremessos de tarrafa nos
Pontos 5, 7 e 8, com malhas de 12mm, 15mm e 20mm. Na escada de peixes foram realizados quarenta e dois
lances de tarrafa e o puçá foi passado também quarenta e dois vezes. Uma vez por semana, durante um ano,
serão realizados três lances de tarrafa no mecanismo de transposição, em que os peixes capturados serão
devolvidos ao reservatório. Do mesmo modo, uma vez por semana durante um ano, serão realizados também
três lances no canal de adução do referido reservatório e no seu trecho de vazão reduzida.
Tabela 2 - Malhas e área amostral das redes de espera

Tipo de malha (mm)
Malha de 15
Malha de 30
Malha de 40
Malha de 50
Malha de 80
Malha de 100
2.3

Área utilizada
30 m2
50 m2
70 m2
80 m2
120 m2
180 m2

Fixação e triagem

Os organismos capturados foram sacrificados com Eugenol e colocados em sacos plásticos identificados para
posterior triagem. Foram conservados em formol 10% até que a triagem pudesse ser realizada. A identificação
foi feita tendo como base o manual de identificação de espécies da NP Consultoria e Bi zerril & Primo (2008).
Em virtude do tipo de hábitat que foi escolhido para a definição da localização dos oito pontos, convencionou-se
chamá-los, para algumas análises, com prefixos Up- indicando que o ponto está à montante do barramento,
TVR- indicando que o ponto está no trecho de vazão reduzida (TVR) e sem prefixo, indicando que está após a
restituição da vazão do Rio Itabapoana. O sufixo PGA e o número após o sufixo, indicando o número do ponto,
foram utilizados em todos os pontos. O prefixo TVR- foi utilizado também no ponto 6, que está localizado
exatamente no ponto de restituição da vazão, conservando ainda as características do TVR e se assemelhando
mais aos pontos 4 e 5 do que aos pontos 7 e 8.
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Análise de dados

A análise quantitativa de dados foi executada conforme indicado pelo fluxograma da Figura 6.

Figura 6–Fluxograma de análise de dados com as respectivas figuras/tabelas explicativas.
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Unidade de captura em número e biomassa

As quantidades relativas à pesca experimental foram determinadas através da captura por unidade de esforço
(CPUE), definida como o somatório do número (CPUEn) ou biomassa (CPUEb em Kg) de peixes/100 m 2 das
redes empregadas/horas. Este procedimento possibilita comparações quantitativas entre espécies e estações
amostradas, sendo obtido da seguinte forma:
𝑛

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑛 = ∑
𝑖=1

𝑁
100
𝐸
Equação 1

𝑛

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑏 = ∑
𝑖=1

𝐵
0.1
𝐸
Equação 2

Onde:
CPUEn = captura em número em 100 m 2 por unidade de esforço;
CPUEb = captura em biomassa (kg) em 100 m 2 por unidade de esforço;
N = nº de peixes capturados para um determinado tamanho de malha;
N = tamanhos de malha empregados;
B = biomassa (g) dos peixes capturados para um determinado tamanho de malha;
E = esforço de pesca para um dado tamanho de malha (área de rede empregada) durante o tempo de exposição.

2.4.2

Curva de acumulação de espécies

A finalidade desta análise é de mensurar a qualidade e quantidade das amostras. Utilizando os métodos de
reamostragem, testou-se a precisão das amostras estatisticamente, ou seja, se a amostra realizada atende
estatisticamente a modelos de validação de subconjuntos ale atórios, em que são retirados, permutados,
substituídos, aleatorizados e validados os dados da amostra original para verificar se as tendências continuam
as mesmas. Para tal utilizou-se o software PRIMER v-6, a ferramenta de “curva de acumulação de espécies”,
com os testes de Jacknife 1 e 2, Chao 1 e 2, Bootstrap, Michaelis Menton, UGE e S.
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Avaliações quantitativas

A abundância relativa é dada pela relação entre a abundância total de uma espécie e o número total de indivíduos
coletados. Espécies dominantes apresentam valores de mais de 50%, abundantes apresentam valores entre
50% e 25% e raras apresentam valores menores que 25%. (Hubbell, 2001).
O índice Ponderal de Dominância integra valores de biomassa e de abundância, pela expressão:
𝑁𝑖. 𝑃𝑖
𝐼𝐷% = [
] . 100
∑(𝑁𝑖. 𝑃𝑖 )
Equação 3

Onde:
ID = Índice Ponderal de Dominância
Ni = número de indivíduos da espécie i
Pi = Biomassa (g) da espécies i.

2.4.4

Riqueza específica e biodiversidade

O número total de espécies capturadas com o conjunto de redes foi utilizado como indicador da riqueza na
comparação entre as estações amostradas, a partir dos índices (Pielou, 1975):
Índice de Shannon
𝐻 ′ = − ∑ [(

𝑁𝑖
𝑁𝑖
) . ln ( ).]
𝑁
𝑁
Equação 4

Onde:
H' = Índice de Shannon
Ni= número de peixes da espécie i contido nas amostragens;
N = número total de peixes capturados nas amostragens;

Este índice considera igual peso entre espécies raras e abundantes (Magurran 1988), quanto maior o valor de
H', maior será a diversidade.
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Índice de Margalef
𝑑=

(𝑆 − 1)
ln 𝑁
Equação 5

Onde:
d = Índice de Margalef
S = número de espécies
N = número total de peixes capturados nas amostragens

Medida de diversidade que tem como base a distribuição numérica das espécies em função do número total de
indivíduos. Valores inferiores a 2 são considerados de áreas de baixa diversidade ao passo que valores
superiores a 5 são considerados indicativos de grande diversidade.

a) Equabilidade de Pielou
𝐽′ =

𝐻′
ln 𝑆
Equação 6

Onde:
J’ = Equabilidade de Pielou
H’ = Índice de Shannon
S = Número de espécies

O valor de1 representa a equabilidade máxima (todas espécies são igualmente abundantes).

b) Índice de Simpson
1 − 𝜆′ = 1 −

{∑𝑖 𝑁𝑖(𝑁𝑖 − 1)}
{𝑁(𝑁 − 1)}
Equação 7

Onde:
1-λ’ = Simpson
Ni= número de peixes da espécie i contido nas amostragens;
N = número total de peixes capturados nas amostragens;

21 | P á g i n a

Relatório do Programa de Monitoramento Ictiológico da Pequena Central
Hidrelétrica de Pedra do Garrafão. Campanha do Período Seco

REL-01

Out-2014

rev.: 01

Índice de dominância que mede a probabilidade de dois indivíduos, selecionados ao acaso na amostra,
pertencerem à mesma espécie (Brower & Zarr, 1984). Valores próximos de 1 indicam maior diversidade.

2.4.5

Diagrama de dominância

Diagrama de dominância é o nome genérico para uma família de curvas também conhecidas como "diagramas
ranqueados de abundância de espécies", que pode ser computado para abundância e biomassa, dentre outros.
O programa utilizado para a realização destes diagramas é o PRIMER v -6.
Para cada amostra ou grupo de amostras, espécies são categorizadas, em classes e em ordem decrescente de
abundância, ou seja, a representação gráfica dá o número de espécies presentes na amostra por um único
indivíduo (classe 1), 2 ou 3 indivíduos (classe 2), 4-7 indivíduos (classe 3), 8-15 e assim sucessivamente. Isto é
chamado de "distribuição da abundância de espécie s".
A abundância relativa das espécies (porcentagem da abundância total da amostra) é representada em um gráfico
em função do aumento de categoria (rank) em escala logarítmica (eixo X). Este gráfico pode ser construído de
forma cumulativa, sendo que o eixo Y consiste na abundância relativa cumulativa em X, com curvas sempre
ascendentes. Pode também ser construído em forma de dominância parcial, em que o eixo Y é a abundância de
cada espécie relativa ao total da sua própria abundância mais aquela de todas as outras espécies menos
abundantes. A ideia da representação parcial é de evitar que as curvas de dominância cumulativa sejam ditadas
pelas espécies mais abundantes, por olhar para os padrões de dominância dos grupos remanescentes tendo
removido as espécies mais abundantes, e depois a próxima mais abundante, e assim sucessivamente (Clarke
& Gorley, 2006).

Estas curvas demonstram equabilidade e riqueza de uma forma mais fluida do que se observarmos apenas um
índice e, no caso das curvas ABC (do inglês, Comparação Abundância-Biomassa), incorporam tanto os
componentes de abundância quanto os de biomassa da amo stras. Essas curvas ABC se baseiam na substituição
gradativa, em ambientes impactados, de espécies k-estrategistas por espécies r-estrategistas, sendo que as restrategistas apresentam maior número de indivíduos para um investimento menor em massa, já que os
distúrbios abrem novos nichos e promovem as espécies de crescimento rápido.
Em ambientes sem perturbação, as curvas de abundância ficam abaixo das curvas de biomassa, invertendo
progressivamente sua posição relativa à medida que o ambiente se torna mais impactado, culminando nas curvas
de abundância ficando acima das curvas de biomassa. A disposição relativa das curvas, representada pelo W,
mede o quanto a curva de biomassa está acima da curva de abundancia, sendo positivos para locais "não
22 | P á g i n a

Relatório do Programa de Monitoramento Ictiológico da Pequena Central
Hidrelétrica de Pedra do Garrafão. Campanha do Período Seco

REL-01

Out-2014

rev.: 01

impactados" e negativos para locais "impactados", onde a curva fica abaixo (Clarke & Warwick, 1994; Lambshed
et al, 1983, Casatti et al., 2006b; Otero et al., 2006; Galves et al., 2007; Dias e Tejerina-Garro, 2010).

2.5

Análises de similaridade

Os próximos métodos seguem o recomendado por Clarke & Gorley (2006) e pelos trabalhos de Keith
McGuinness, da Charles Darwin University (Salgado Kent & McGuinness, 2006; tutoriais online).
2.5.1

Método de transformação

Matrizes de similaridade necessitam de dados transformados para que as espécies mais abundantes não
mascarem completamente as espécies mais raras. Para definir qual método de transfo rmação melhor se
adequaria foram realizadas transformações do tipo raiz quadrada, raiz quarta, logarítmica e de
presença/ausência. Destas, foi feita uma análise de segundo estágio, que consiste na elaboração de uma matriz
de similaridade dos métodos de transformação utilizando o método de correlação de Spearman (2 stage analysis
- PRIMER). As melhores configurações 3D e 2D de representação gráfica desta matriz indicaram qual tipo de
transformação utilizar, representando impactos menos drásticos nos dados. Os eixos não possuem unidade,
sendo a configuração e as distâncias os fatores a serem analisados (Figura 7).

Figura 7–Análise de segundo estágio, distribuição em representação gráfica de similaridade para as quatro transformações
possíveis, a saber: ST - sem transformação; RQ- com transformação de raiz quadrada; LOG- com transformação
logarítmica; R4- com transformação de raiz quarta; PA- com transformação de Presença/Ausência.
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Matriz de similaridade

Para realizar as análises multivariadas foi realizado o estudo de similaridade entre todos os pares amostras
possíveis (comparação entre o ponto 1 e o ponto 2, entre o p onto 1 e o ponto 3, assim por diante), tomando
valores similares e dissimilares. A similaridade foi tomada numa gama de zero (máxima dissimilaridade) até cem
(similaridade perfeita), e seus valores são apresentados numa matriz triangular. A matriz de simil aridade foi
calculada a partir do coeficiente de Bray-Curtis (BC), o mais comumente utilizado para dados biológicos, é
definido entre as amostras como:
𝑆 = 100 ∗ (1 −

∑𝑖 |𝑦𝑖1 − 𝑦𝑖2|
∑𝑖 min {𝑦𝑖1, 𝑦𝑖2}
) ≡ 100 ∗
∑𝑖 𝑦𝑖1 + ∑𝑖 𝑦𝑖2
(∑𝑖 𝑦𝑖1 + ∑𝑖 𝑦𝑖2)/2
Equação 8

Onde: yi1: é a contagem (abundância) para o iº (de p) espécies da amostra 1, e somatório de i denota o somatório
sobre estas espécies. As referências originais para as definições do coeficiente podem ser encontradas em
Legendre & Legendre (1998).
O coeficiente de BC utilizado foi ajustado para o zero, ou seja, a variável falsa 1 foi incluída em todos os
tratamentos para evitar que o índice retorne valores muito discrepantes para locais similares (discutido com
detalhes em Clarke et al 2006). Dois tipos principais de análises foram feitas no PRIMER v-6: uma com o MDS
(Escalonamento Multidimensional), o PCO (Diagrama de Coordenadas Principais) e o CAP (Análise Canônica
de Coordenadas Principais) (visual e estrutural) + PERMANOVA (teste estatístico); e outra com análise de
agrupamento, dendogramas (visual e estrutural) + SIMPROF (teste estatístico).
A partir da matriz de similaridade, foi construído o diagrama de MDS, o de CAP e o de PCO. O propósito destes,
de forma geral, é oferecer uma representação visual de padrões d e proximidade, sejam de similaridades ou
dissimilaridades, em um conjunto de dados. Esses dados são representados em “p” dimensões, onde são
computadas as distâncias euclidianas para todos os pontos. Para o MDS, o valor de stress indica o número de
dimensões necessárias para uma representação fiel das distribuições, bem como o ajuste da representação em
relação ao real. De acordo com Clarke (1993), valores maiores que 0,3 são aleatórios, 0,2 são adequados, 0,15
são bons e 0,1 são ideais, com configuração muito próxima das dissimilaridades reais.
Adicionalmente, uma técnica pode ser utilizada para julgar a adequação do MDS, o diagrama de Shepard, que
mostra a relação entre proximidades e as distâncias da configuração de ponto, quanto menos espalhados os
pontos no diagrama, melhor o ajuste (Wickelmaier, 2003).
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A análise estatística PERMANOVA funciona como um ANOVA “melhorado”, enquanto que o ANOVA/MANOVA
assume distribuição normal e, implicitamente, distância Euclidiana, o PERMANOVA trabalha com qualquer
medida de distância que é apropriada ao dado e usa permutações para não haver necessidade de encaixe em
distribuições. Ele carrega essa generalização para incluir a maioria das opções que poderiam ser esperadas de
ANOVA/MANOVA modernos. O teste ANOSIM também foi utilizado para observação das diferenças estatísticas.
Notar que consideramos valores menores de 5% como estatisticamente significativos. Valores de R variam de 1 a 1, sendo que 1 indica perfeita similaridade e -1 perfeita dissimilaridade.
Para atestar as diferenças das assembleias de peixes entre os grupos, o teste SIMPER (PRIMER v-6) foi utilizado
para determinar quais espécies contribuem mais para os valores de similaridade utilizados nos cálculos.
Outra abordagem, a análise hierárquica de agrupamento, trata cada ponto amostral como um elemento único, e
então realiza sucessivas uniões, baseadas na similaridade, até que todos os pontos tenham sido unidos em um
único grupo. Este tipo de análise é representada por um dendograma, que pode ser confeccionado utilizando os
métodos de encadeamento completo e de média do grupo (PRIMER-v6) (Manning 1999) (Branco 2004).

Encadeamento completo - Define a distância entre dois grupos como sendo a distância máxima entre dois
elementos de grupos distintos.
𝐷𝑎𝑏 = max 𝑑𝑖𝑗
𝑖𝜖𝐴𝑗𝜖𝐵

Equação 9

Média do grupo - Define a distância entre dois grupos pela média de distância entre todos os pares de pontos
possíveis, sendo o par constituído por um elemento do grupo A e outro do grupo B.
𝐷𝑎𝑏 =

𝑛𝐵
∑𝑛𝐴
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑑𝑖𝑗

𝑛𝐴𝑛𝐵
Equação 10

Onde:
Dab = distância entre os grupos A e B
dij = dissemelhança entre os elementos i e j.
A = elementos do grupo A
B = elementos do grupo B
n = número de elementos
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O teste SIMPROF (PRIMER v-6) indica se o encadeamento de grupos apresenta valores estatisticamente
significativos.

2.5.3

Guildas tróficas

As guildas tróficas foram divididas conforme Agostinho et AL (1997), Tabela 3.
Tabela 3 – Nomenclatura de guildas tróficas e relação ao tipo de alimento, conforme Agostinho et al (1997)

Guilda Trófica
Iliófago nectônico
Insetívoro bentônico
Onívoro bentônico
Onívoro nectônico
Piscívoro nectônico
Raspador bentônico

2.5.4

Principal alimento
Lodo e matéria orgânica em decomposição, microrganismos
Insetos em fase adulta e larval
Dieta abrangente, desde fitoplâncton até peixes, vivem junto ao fundo
Dieta abrangente, desde fitoplâncton até peixes, vivem na coluna d'água
Peixes e crustáceos
Raspam o substrato, ingerindo lodo e algas filamentosas

Classificação do estágio Gonadal e Guildas reprodutivas

Segundo a metodologia de Vazzoler (1996), os estágios gonadais foram divididos conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Estágios de maturação gonadais, código do estágio utilizado neste trabalho e suas respectivas características

Estágio de
maturação
Imaturo
Repouso

Numeração
do estágio
F1
F2

Início de
maturação
Maturação

F3

Reprodução

F5

Esgotado
Recuperação

E
R

F4

Características
Ovários incolores ou de coloração clara, translúcidos e pouco irrigados
Ovários apresentam tonalidades róseas, maiores que os do estágio
anterior e apresentam irrigação
Presença de ovócitos pequenos, esbranquiçados e visíveis a olho nu. Um
incremento no volume e na irrigação
Acúmulo de vitelo nos ovócitos leva a um grande incremento de tamanho,
coloração varia entre amarelo, cinza, esverdeado e alaranjado. Irrigação
intensa
Ovários túrgidos repletos de ovócitos, ocupando quase todo o espaço livre
na cavidade abdominal. Irrigação intensa. Coloração variável
Ovários flácidos, poucos ovócitos. Irrigação rompida, aspecto hemorrágico
Folículos atrésicos em absorção, em processo degenerativos. Retorno ao
aspecto róseo e com fina irrigação.

As estratégias reprodutivas foram classificadas de acordo com Balon (1975, 1981, 1984), a saber: carregadores,
litófilos, pelagófilos migradores, pelagófilos sedentários, polífilos e marinhos.
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RESULTADOS

3.1

Informações Ambientais

As informações ambientais (Tabela 5) são utilizadas como variáveis explicativas para o tipo de composição ictiofaunística encontrada, onde se analisa a influência
destas nas amostras coletadas.
Tabela 5 - Informações ambientais
Ponto

Data

Tempo de
exposição (h)

Largura
(m)

Correnteza

Margem
Direita

Margem
Esquerda

Poluição no
leito

Cor da água

Odor da
água

Turbidez

1

28/07/2014

15:35

38

calma

gramínea

árvore

não

s/coloração

s/ odor

média

2

28/07/2014

15:10

78

sem

árvore

gramínea

não

s/coloração

s/ odor

sem

3

28/07/2014

16:00

240

sem

gramínea

gramínea

não

s/coloração

s/ odor

sem

4

29/07/2014

14:30

8

forte

árvore

árvore

Rocha

não

s/coloração

s/ odor

sem

5

29/07/2014

14:50

18

forte

árvore

árvore

Rocha

não

s/coloração

s/ odor

sem

6

31/07/2014

14:30

62

forte

árvore

árvore

Rocha

não

s/coloração

s/ odor

sem

7

30/07/2014

12:35

67

calma

árvore

árvore

Arenoso/Roc
hoso

não

s/coloração

s/ odor

sem

8

30/07/2014

14:40

60

Turbulência

árvore

gramínea

Arenoso

não

s/coloração

s/ odor

sem

Substrato
Plantas e
rocha
Plantas e
rocha
Macrófitas e
argila

O substrato, apesar de variado, normalmente é de natureza rochosa e a vegetação ripária é relativamente conservada.
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A Figura 8 mostra a presença de uma grande quantidade de macrófitas na porção do reservatório próxima à
barragem, correspondente ao ponto 3. O ponto 2 também apresentava macrófitas, mas em menores
quantidades. Macrófitas são grande fonte de heterogeneidade de habitats, alimento e proteção, o que faz delas
excelentes recrutadoras de indivíduos e espécies (Casatti et al 2003).

Figura 8–Presença de macrófitas na porção próxima à barragem da PCH de Pedra do Garrafão. O ponto 3 está logo à
direita.
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Espécies capturadas

As espécies capturadas estão listados na Tabela 6. Características mais detalhadas de cada espécie são
apresentadas no Anexo I.
Tabela 6 - Nome popular e família das espécies capturadas

Espécie
Astyanax bimaculatus
Australoheros facetus
Brycon opalinus
Centropomus Sp.
Crenicichla lacustris
Geophagus brasiliensis
Harttia loricariformes
Hoplias malabaricus
Hoplosternum littorale
Hypostomus affinis
Hypostomus luetkeni
Leporinus conirostris
Leporinus copelandii
Loricariichthys castaneus
Mugil curema
Oligosarcus hepsetus
Pimelodella lateristriga
Prochilodus lineatus
Prochilodus vimboides
Rhamdia quelen
Salminus maxillosus

Nome Popular
Lambari
Pirapetinga
Robalo
Jacundá
Acará
Caximbau
Traira
Tamoatá
Cascudo
Cascudo
Piau
Piau
Jotoxi
tainha/parati
Cachorra
Mandizinho
Corimba
Curimbatá
Bagre
Dourado

Família
Characiformes
Perciformes
Characiformes
Perciformes
Perciformes
Perciformes
Siluriformes
Characiformes
Siluriformes
Siluriformes
Siluriformes
Characiformes
Characiformes
Siluriformes
Mugiliformes
Characiformes
Siluriformes
Characiformes
Characiformes
Siluriformes
Characiformes
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A Figura 09 ilustra as principais espécies de peixes capturadas neste estudo.
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Figura 9 - Painel fotográfico contendo algumas das espécies capturadas na área de influência da PCH de Pedra do
Garrafão.
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Análise dos dados obtidos

Em redes de espera, foram coletados 153 espécimes de peixes, pertencentes a 21 espécies distintas. A Tabela
7 apresenta a Presença/Ausência dos organismos em cada um dos pontos (incluindo dados de tarrafa).
Tabela 7 - Presença/ausência de espécies de peixe em trecho amostrado do Rio Itabapoana.
Espécie

PGA 1

PGA 2

PGA 3

PGA 4

Astyanax bimaculatus

x

x

Australoheros facetus

x

x

Brycon opalinus

x

x

PGA 5

Centropomus sp

PGA 7

PGA 8

x

X

Crenicichla lacustris

x
x

x

Harttia loricariformis

x

Hoplias malabaricus

x

Hoplosternum littorale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hypostomus affinis
X

x

x

X

Leporinus conirostris

x

Leporinus copelandii
Loricariichthys castaneus

x
X

x
x

Oligosarcus hepsetus

x

Pimelodella lateristriga

x

Prochilodus lineatus

X

Prochilodus vimboides

X

Rhamdia quelen

X

x

Mugil curema

Salminus maxillosus

Escada peixes

x

Geophagus brasiliensis

Hypostomus luetkeni

PGA 6

x

X
x
x

x

x

x

X

x
x
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Índices ponderais de dominância

No conjunto amostral, as espécies mais dominantes foram H.luetkeni e P. lineatus, correspondendo a 87% dos
valores de índice ponderal de dominância. Os dois foram também os mais abundantes, mas com valores menos
discrepantes do restante (aproximadamente 45%, somados), seguidos das espécies L. castaneus e P.
lateristriga. Os Índices Ponderais de Dominância (IPD), bem como as guildas tróficas e reprodutivas podem ser
vistos na Tabela 8.
Tabela 8 – Guildas e IPD das espécies capturadas na área de influência da PCH de Pedra do Garrafão

Pelagófilos sedentários

Índice ponderal
de dominância
0.04

Abundância
relativa
2.92%

Omnívoro nectônico

Ovíparo

0.21

5.83%

Brycon opalinus

Omnívoro nectônico

Pelagófilos migradores

0.82

1.72%

Centropomus sp

Piscívoro nectônico

Marinho

1.63

2.88%

Crenicichla lacustris

Piscívoro nectônico

Polífilos

0.03

1.46%

Geophagus brasiliensis

Omnívoro nectônico

Polífilos

0.04

0.62%

Harttia loricariformis

Raspador bentônico

Litófilos

0.48

5.54%

Hoplias malabaricus

Piscívoro nectônico

Polífilos

0.04

0.63%

Hoplosternum littorale

Omnívoro bentônico

Aerófilo

0.08

0.88%

Hypostomus affinis

Raspador bentônico

Litófilos

2.91

5.46%

Hypostomus luetkeni

Raspador bentônico

Litófilos

53.08

29.19%

Leporinus conirostris

Iliófago nectônico

Pelagófilos migradores

0.00

0.00%

Leporinus copelandii

Omnívoro nectônico

Pelagófilos migradores

3.13

4.71%

Loricariichthys castaneus

Raspador bentônico

Carregadores

1.79

8.54%

Mugil curema

Iliófago nectônico

Marinho

0.31

0.62%

Espécie

Guilda trófica

Guilda reprodutiva

Astyanax bimaculatus

Omnívoro nectônico

Australoheros facetus

Oligosarcus hepsetus

Piscívoro nectônico

Pelagófilos sedentários

0.42

3.54%

Pimelodella lateristriga

Omnívoro bentônico

Litófilos

0.59

7.29%

Prochilodus lineatus

Iliófago nectônico

Pelagófilos migradores

34.06

15.89%

Prochilodus vimboides

Iliófago nectônico

Pelagófilos migradores

0.15

0.88%

Rhamdia quelen

Insetívoro bentônico

Litófilos

0.12

0.88%

Salminus maxillosus

Piscívoro nectônico

Pelagófilos migradores

0.06

0.55%
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Abundância por ponto

Figura 10 - Gráficos de abundância, em CPUE, de peixes por ponto de coleta ictiológica, em Pedra do Garrafão. Notar que nos
gráficos os valores máximos do eixo X não foram padronizados.
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Biomassa por ponto

Figura 11 - Gráficos de biomassa, em CPUE, de peixes por ponto de coleta ictiológica, em Pedra do Garrafão. . Notar que nos
gráficos os valores máximos do eixo X não foram padronizados.
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Curva de acumulação de espécies

Figura 12 – Curva de acumulação de espécies de peixes da amostragem realizada na zona de influência da PCH Pedra
do Garrafão, Rio Itabapoana (RJ/ES).

Após a substituição, complementação, validação cruzada e testes realizados nos dados, obteve-se o início da
formação de um plateau no número de amostras versus contagem de espécies para todos os testes executados
(Figura 12), ou seja, a curva de acumulação de espécies sugere que há uma estabilização do número de
espécies ao redor de S=25 (maior que o S máximo) após 8 unidades de amostragem. Isso indica que as amostras
foram suficientes para traçar o instantâneo local no Rio Itabapoana, entretanto podem ter sido subestimadas em
número de espécies e abundância.
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Índices ecológicos

Os resultados dos índices ecológicos utilizados são listados na Tabela 9.
Tabela 9 - Índices ecológicos, por ponto, na área de influência da PCH de Pedra do Garrafão

Amostra
Up-PGA 1
Up-PGA 2
Up-PGA 3
TVR-PGA 4
TVR-PGA 5
TVR-PGA 6
PGA 7
PGA 8

Riqueza(S)
4
2
11
7
3
6
4
5

Abundância(N)
22
7
49
63
25
42
7
14

Margalef(d)
0.97
0.52
2.55
1.45
0.62
1.33
1.54
1.50

Pielou(J')
0.76
1.00
0.87
0.73
0.69
0.87
0.95
0.93

Shannon (H') Simpson (1-λ’)
1.05
0.59
0.69
0.58
2.09
0.86
1.43
0.70
0.76
0.44
1.56
0.77
1.32
0.83
1.49
0.81

O número total de espécies, representado por S, varia de 2 a 11 e foi maior no ponto 3 (11), seguido do ponto 4
(7) e do 6 (6). A abundância (N) foi maior nos pontos 4 (63), 3 (49) e 6 (42), sendo que o último apresenta o
dobro de indivíduos do próximo mais abundante, havendo assim uma discrepância entre os pontos próximos à
barragem do restante. O ponto de maior diversidade (Margalef, d) foi o ponto 3, seguido distantemente pelos
pontos 7, 8 e 4.
Se analisarmos o reservatório por partes, a partir do ponto 8, veremos uma certa constância no trecho menos
impactado, mais longe do barramento. Ao se aproximar no barramento, no ponto 6, o ambiente alterado exerce
influência na biota até se aproximar da escada de peixes, que exerce atração nos peixes pela sua corrente forte,
atraindo também predadores e assim aumentando a diversidade de peixes logo após a escada de peixes (ponto
3).
Vale notar que as redes de espera são armadas próximas às margens, região preferencial de peixes de rios
neotropicais. Já no ponto 2, a riqueza, abundância e diversidade são as mais baixas, provavelmente em
decorrência do grande trecho pelágico que separa o ponto 3 do ponto 2. Os organismos podem estar se
acumulando e ficando aprisionados em uma armadilha ecológica nos trechos superiores do TVR e na região da
barragem.
A alta equabilidade em pontos que tiveram baixos N deve ser desconsiderada, já que não indica um equilíbrio
ambiental, e sim ou uma tendência de captura de certas espécies quando há baixa densidade de peixes ou a
um ambiente com baixa diversidade e poucas espécies.
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De acordo com o gráfico da Figura 13, a equabilidade se apresenta alta nos pontos de montante, em que há
poucos indivíduos de poucas espécies, e nos pontos mais de jusante, o que mostra que há uma boa restituição
das qualidades ambientais.
Para os índices de diversidade, os valores não foram muito expressivos devido à reduzida captura em boa parte
dos pontos, em decorrência da época do ano, seca, em que caracteristicamente há menos indivíduos ativos
susceptíveis à captura. Entretanto devemos analisar comparativamente os pontos, e nesta análise observa-se
valores mais elevados para os pontos 3 e 4, seguidos dos pontos 6 e 8. O ponto 5 se encontra numa porção de
águas mais calmas logo após uma corredeira, sendo o segundo mais provável de acumul ar biota do que o
primeiro.
O que deve ser entendido, de forma geral, dos índices é que porções da barragem longe da escada de peixe
possuem qualidade inferior se comparadas às porções mais próximas à barragem, esta que cria diferentes tipos
de habitats e condições para suportar uma população mais diversa.
Nas porções de rio restituído, pontos 7 e 8, há uma estabilização na estrutura da comunidade em um patamar
ligeiramente abaixo do visto na região da barragem. A presença da escada de peixes representa, muito
provavelmente, o fator preponderante para esta maior diversidade.
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Figura 13 – Representação gráfica contínua dos índices ecológicos estudados, normalizada para reduzir as
discrepâncias e possibilitar a representação em um só gráfico.
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Curvas de dominância

Nestas curvas, há uma menor dominância, maior equabilidade, quando os valores no eixo Y são menores,
quando as linhas estão postas em porções mais baixas do eixo. A maior riqueza é dada por maior alcance no
eixo X, antes da abundância de 100% ser conseguida. O impacto, em grupos, muda as formas características
desta distribuição de abundância de espécies, sendo que algumas espécies se tornam muito abundantes e
algumas mais raras desaparecem.

Figura 14 – Curva de k-dominância cumulativa para as assembleias de peixes capturados na zona de influência da PCH
de Pedra do Garrafão, rio Itabapoana (RJ/ES).

A curva de dominância cumulativa (Figura 14) indica que o ponto com melhor qualidade é o ponto 3, com
dominância muito baixa e boa riqueza (alcance no eixo X). Os únicos pontos que apresentaram dominância
superior a 60% foram os pontos 1 e 5, que apresentaram valores superiores a 60%. O comportamento das curvas
é muito similar nos pontos 6, 7 e 8, indicando uma estabilização da composição da biota nos trechos pós
restituição da vazão, com dominância inferior a 40%. Entender que estes resultados não contrariam os resultados
dos índices ecológicos, apenas são mais abrangentes do que a leitura de um único índice (no caso, Pielou, que
atribui igual peso a espécies com abundâncias diferentes). O fato de o ponto 3 apresentar uma biota mais diversa
e rica do que o restante indica que o reservatório está acumulando espécies e indivíduos que ou descem o rio
ou sobem a escada de peixes, além das espécies tipicamente lacustres lá encontradas, e que elas estão ficando
naquela região, já que os pontos 4 e 2 se mostram menos diversos e ricos. Notar que a curva do ponto 4 é muito
similar à curva do ponto 3, diferindo apenas por apresentar menos espécies. Esta similaridade faunística indica
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que os peixes do ponto 4 são mais similares aos do ponto 3 do que os do ponto 2, ou seja, provavelmente os
peixes estão subindo o rio até a região do reservatório pela escada de peixes.

Figura 15 – Gráfico de k-dominância parcial. Quanto mais alto no gráfico, maior a dominância. Quanto maior o alcance da
linha no eixo X, maior a riqueza.

No gráfico de k-dominância parcial (Figura 15) observa-se o quão constante a equabilidade nos pontos é,
conforme são retiradas as espécies mais abundantes as restantes continuam com dominância similar àquela
que considerava todas as espécies, especialmente no ponto 3 e no ponto 4, com formatos de curva similares.
Os pontos 6 e 8 apresentam curvas ascendentes, indicando que haviam duas espécies muito abundantes, sendo
que as alterações menos abruptas no ponto 8 demonstram uma maior estabilidade nas assembleias (no ponto
8 as espécies mais abundantes forma L. copelandii e P. lineatus).
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Curvas ABC
As Figuras 16 e 17, a seguir, demonstram as curvas ABC. Notar a localização relativa da curva de abundância, em verde, em relação à curva de biomassa, em azul.
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Figura 16 – Curvas ABC. O W indica a relação de uma curva com a outra, valores positivos indicam que a curva de biomassa está sobre a de abundância. Valores negativos
indicam que a curva abundância está sobre a de biomassa.

Em relação às curvas ABC por ponto (Figura 16), as curvas dos pontos 2 e 5 não são muito informativas devido ao diminuto número amostral, e ntretanto pode-se
notar em ambas valores de W muito positivos, maiores que os demais. Considerando que nos outros pontos as primeiras categorias (ranks) apresentam relações
similares de abundância e biomassa com as demais categorias, as curvas dos pontos 2 e 5 ainda ser consideradas, mas com cautela. Os pontos 2, 3, 5, 6 e 8
apresentaram valores positivos de W (Tabela 10), ao passo que os pontos 1 e 4 apresentaram valores negativos, entretanto apenas o ponto 1 apresentou valores
negativos mais distantes de zero. Considerando apenas as relações das curvas ABC, o ambiente pode ser considerado moderadamente para levemente impactado.
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Figura 17 – Curvas ABC por zona. Observar que os únicos valores negativos de W são os do TVR, entretanto se encontram
próximos de zero. O alcance das curvas no eixo X indica a riqueza, que reduz à medida que se afasta da barragem.
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Observando as curvas ABC agrupadas por zona, vemos um decréscimo na riqueza à medida que se afasta da
barragem (menor alcance no eixo X), um aumento da dominância nos pontos do TVR em relação aos outros de
montante e jusante e uma relação que tende mais às espécies k-estrategistas no trecho após a restituição da
vazão, com W=0,225 e no trecho de montante, com W=0,130. O trecho do TVR, com valor de W próximo de zero
(-0.023) pode ser considerado como moderadamente impactado, ao passo que o restante aprese nta pouco
impacto.
Tabela 10 – Valores de W por ponto

Ponto
Valor de W
Up-PGA 1
-0.383
Up-PGA 2
0.597
Up-PGA 3
0.215
TVR-PGA 4
-0.139
TVR-PGA 5
0.328
TVR-PGA 6
0.112
PGA 7
-0.010
PGA 8
0.215

A ferramenta estatística do software PRIMER, DOMDIS+ANOSIM, realizada da mesma forma que a curva de kdominância, foi feita para testar diferenças entre:


Zonas 1: considerando PGA 1, 2 e 3 a zona Up-, de montante; PGA 4, 5 e 6 a zona TVR-, do trecho de
vazão reduzida; e PGA 7 e 8, para o trecho de restituição de vazão. O teste ANOSIM atestou que não
há separação estatística entre os pontos, sendo o valor de R=-0,034 e nível de significância de 57,5%.



Zonas 2: considerando PGA 1, 2 e 3 a zona Up-, de montante; PGA 4 e 5 a zona TVR-, do trecho de
vazão reduzida; e PGA 6, 7 e 8, para o trecho de restituição de vazão. O teste ANOSIM atestou que não
há separação estatística entre os pontos, sendo o valor de R=0,224 e nível de significância de 12,5%.
Foi o menor nível de significância obtido e o valor de R mais alto, que, mesmo não estatisticamente
válidos, indica uma certa dissimilaridade entre os pontos após a restituição do restante.
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3.10 Relações entre biomassa, espécies e pontos amostrais
Foram representados graficamente os resultados de massa média dos indivíduos em cada ponto, para
comparações relativas à biomassa dos organismos de uma mesma espécie em cada um dos pontos. Os dados
foram ordenados, da esquerda para a direita, das espécies com maior biomassa para as espéci es com menor
biomassa. Observando a Figura 18, podemos ver que P. lineatus, a espécie mais abundante, possui distribuição
de biomassa similar nos pontos em que foi coletada (6 dos 8), sendo a maior biomassa encontrada no ponto 3.
H. luetkeni, L. copelandii e H. affinis, três das quatro próximas espécies com maior biomassa, apresentaram
maiores valores no ponto 4. Da espécie Centropomus sp. foram capturados apenas três espécimes, sendo
grande biomassa encontrada atribuída a dois indivíduos adultos. De todas as espécies capturadas no ponto 4,
apenas uma, P. lineatus, não apresentava maior biomassa em comparação aos outros pontos.
100%
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Figura 18 - Variação na massa dos indivíduos da mesma espécie nos diferentes pontos.
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Leporinus copelandii
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Loricariichthys castaneus
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Figura 19 - Proporção da massa total de cada ponto em relação às espécies

Na Figura 19 é possível perceber quais foram as espécies que mais contribuíram para a massa coletada em
cada um dos pontos, a dominância em relação à massa. O ponto 1 possui boa distribuição entre as 4 espécies
encontradas, P lineatus, H. luetkeni, L. castaneus e P. vimboides. O ponto 2 apresenta grande dominância de H.
luetkeni. Apesar da grande equabilidade do ponto 3, em se tratando de biomassa as espécies de P. lineatus e
Mugil sp. foram dominantes. Já o ponto 4 teve sua dominância mais distribuída pelas 4 espécies com maior
biomassa, P. lineatus, H. luetkeni, L. copelandii e H. affinis. No ponto 5 há uma dominância por biomassa muito
alta por H. luetkeni. Centropomus sp, H. luetkenie e P. lineatus dominaram o ponto 6. O ponto 7 teve também a
dominância por biomassa mais bem distribuída dentre as quatro espécies mais dominantes P. lineatus, H. affinis,
L. castaneus e S. maxillosus. Finalmente, o ponto 8 é dominado por P. lineatus e B. opalinus. H. luetkeni só não
figurou nos dois pontos mais profundos com substrato menos favorável.
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3.11 Análises de similaridade
O entendimento da estrutura de assembleias de organismos pode ser obtido a partir de análises comparativas
entre os pontos de amostragem, desde que sejam suficientemente diversificados e espalhados no campo. Estas
análises nos permitem observar a similaridade dentre os grupos e, em próximos relatórios, as similaridades
dentre as campanhas. Os dados de abundância foram utilizados para a construção da matriz de similaridade
(Tabela 11) que foi utilizada para as análises da seção 3.11.
Nas análises a seguir convencionou-se a representação dos pontos individualmente e os símbolos iguais
representam suas zonas em relação ao barramento e ao TVR.
Como resultado da análise de dois estágios e considerando o fato de as amostragens não terem retornado
espécies abundantes em demasia em comparação às outras, o método de transformação escolhido foi o
logarítmico - log (X+1) - por ser o mais similar aos dados sem tratamento (94% de similaridade) e assim modificar
menos as relações de riqueza e abundância. Foi inserida a variável postiça de 1 (modificação do Bray-Curtis
para fazer com que os dados se comportem adequadamente para amostras muito esparsas). Na Tabela 11
pode-se ver a matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis resultante da transformação logarítmica utilizada como
base para as análises a seguir.

Tabela 11 - Matriz de dissimilaridade dentre as unidades amostrais.

Up-PGA 1
Up-PGA 1
Up-PGA 2
Up-PGA 3
TVR-PGA 4
TVR-PGA 5
TVR-PGA 6
PGA 7
PGA 8

62.22
21.31
34.99
29.12
35.63
51.91
34.71

Up-PGA 2 Up-PGA 3

9.33
27.52
45.56
30.24
53.01
17.62

25.86
15.45
26.20
16.81
41.53

TVR-PGA 4 TVRPGA 5

59.72
58.32
29.27
40.10

49.57
31.89
46.87

TVRPGA 6

31.99
33.68

PGA 7

PGA 8

44.83

3.11.1 Análises multidimensionais, de coordenadas principais e canônicas
A primeira abordagem utilizada foi a construção de um diagrama MDS, em que os eixos não significam nada e
que a orientação da figura é arbitrária. Então o que deve ser analisado são os agrupamentos e as dimensões,
em que agrupamentos indicam afinidades dos itens e as dimensões indicam fatores de ordenamento. Os valores
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baixos de stress no MDS (Figura 20) e pouca dispersão em Shepard (Figura 21) indicam que a representação
de distâncias é fiel aos dados, com pouca deformação. Esta representação separa os pontos de TVR do restante
(lembrar que o ponto 6 está logo depois do TVR, mas não propriamente nele), e separa o ponto 3 e o 8 do
restante. O ponto 3 apresentou um maior número de organismos e de espécies, bem como valores de W (das
curvas ABC) mais positivos. O ponto 8, apesar de possuir N não muito alto (14 indivíduos), apresenta bons
valores nos índices ecológicos. O agrupamento dos pontos 1, 2 e 7 corresponde aos pontos com menor número
de indivíduos, sendo que dentre eles o ponto 7 apresenta valores bons para os índices ecológicos.

Figura 20 – Representação gráfica da matriz de dissimilaridade, MDS.

Figura 21 – Diagrama de Sheperd. Quanto mais agrupados estiverem os pontos, melhor o ajuste do MDS.
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Outra forma de visualização dos dados utilizada foi o Diagrama de Coordenadas Principais – PCO (Figura 22).
O MDS é baseado apenas nas ordens de classificação das similaridades, já o PCO não usa a classificação, usa
as distâncias de fato para cálculo. Uma vantagem do PCO é que há uma indicação de quanto da variação está
sendo explicada pelas dimensões, sendo que o eixo X explicou 39,1% da variação e o eixo Y 28,4% da variação.
Foi sobreposto uma bolha com variáveis ambientais explicativas, para indicar as tendências de cada ponto de
acordo com o ambiente. O ponto 3 foi o de maior tempo de exposição, o que pode explicar parcialmente sua
grande abundância. O substrato e a profundidade influenciaram nos pontos 7 e 1, assim como a presença de
correnteza fez com que os organismos dos pontos do TVR e do ponto 6 fossem mais similares que o restante.
Neste caso, aparentemente, o fator ambiental mais impactante foi se o rio tem as características de uma
corredeira ou se se porta como um lago.

Figura 22 – Diagrama de PCO para a região de influência da PCH de Pedra do Garrafão. Ao centro, em azul, foram
representadas as condições ambientais como variáveis explicativas. As porcentagens nos eixos indicam o quanto da
variação pode ser explicada pelo mesmo.
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Observando os dados de uma outra forma, pela Análise Canônica das Principais Coordenadas (CAP), que tenta
ordenar as amostras levando em conta a estrutura dos dados, pode-se comparar por zona, onde observa-se a
formação de agrupamentos de similaridade bem distintos para as três zonas (Figura 23). O CAP por localidade
(Figura 24), obtido agrupando os pontos 2 a 2 demonstra uma mesma tendência de agrupamento, com a
diferença que os pontos encontram-se agrupados de forma mais esparsa.

Figura 23 – CAP por zona da região de influência da PCH de Pedra do Garrafão.
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Figura 24 - CAP por localidade da região de influência da PCH de Pedra do Garrafão.

Para atestar as diferenças de forma estatística, foi empre gado o teste ANOSIM de similaridade por zona –
agrupados os pontos 1, 2 e 3, os pontos 4, 5 e 6 o os pontos 7 e 8 - retornou um nível de significância global de
5% e um R global de 0.38, sendo os dados de cada zona, individualmente, resumidos na Tabela 12. Ao passo
que o valor global de R indica que os ambientes são diferentes entre si, se analisarmos os valores individuais,
para cada dupla de zonas, observaremos que quando compara-se montante com jusante (TVR) do barramento,
praticamente não há diferença, dado o valor de zero do R e de 50% de significância, demonstrando que a escada
de peixes está em pleno funcionamento e sendo utilizada pela biota.
Ao comparar a população da região após a restituição da vazão com a população do TVR e da região de
montante há valores de R maiores (0,914 e 0,370, respectivamente) a níveis de significância de 10%, ou seja,
as diferenças das zonas tomadas pareadas, de dois a dois, não são significativas, entretanto as diferenças
globais entre as três são. Como o TVR apresenta corredeiras e regiões turbulentas, seu ambiente difere da
região de montante e de jusante e, portanto, suas espécies.
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Tabela 12 - Teste ANOSIM por zona

Grupos
Up-PGA, TVR-PGA
Up-PGA, PGA
TVR-PGA, PGA

Nível de
Estatística R significância %
0.370
10
0.000
50
0.917
10

Permutações
Possíveis
10
10
10

Permutações
realizadas
10
10
10

Número
observado
1
5
1

O teste PERMANOVA para significância da separação por zonas e por localidades foi realizado, retornando
valores mostrados na Tabela 13. Não houve separação entre as localidades (p. perm12%) nem entre as zonas
(p.perm 7,2%), entretanto ficando bem próximo ao valor de significância, 5%. O teste ANOSIM é mais sensível
à heterogeneidade nas dispersões, ao passo que o PERMANOVA é largamente não afetados por este fator.
Como, de acordo com Anderson e Walsh (2013), o PERMANOVA se comporta melhor com dados biológicos,
este teste será considerado e as zonas serão tidas como similares entre si.
Tabela 13 – Teste PERMANOVA por zona e localidade

Localidade
Zona
Res
Total

df
2
1
3
7

SS
5261.7
2747.9
3206.2
15040

MS
2630.8
2747.9
1168.7

Pseudo-F
2.251
2.351

P (perm)
0.127
0.072

Permutações únicas
827
221

3.11.2 Análise de agrupamento - Dendogramas
Outra forma de demonstrar a similaridade é através de análises aglomerativas hierárquicas, na forma de
dendogramas. A significância destes dendogramas, ou seja, a evidência estatística da genuinidade dos
aglomerados foi testada por meio de uma série de perfis de similaridade - teste de permutação SIMPROF. Onde
se vê as amostras ligadas por linhas vermelhas, elas não puderam ser diferenciadas estatisticamente. O método
SIMPROF é um teste de permutação da hipótese nula de que um conjunto específico de amostras, que não são
divididas a priori em grupos, não diferem uns dos outros na estrutura multivariada. Entender a diferença entre
esse e o teste ANOSIM. O ANOSIM testa a estrutura de grupos pré-definidos, o SIMPROF testa a hipótese nula.
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Figura 25 – Dendograma dos pontos da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão, método de encadeamento
completo

Figura 26 - Dendograma dos pontos da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão, método de média do grupo

A linha tracejada no histograma do SIMPROF nos dendogramas (Figuras 27 e 28) mostra que não houve
diferenciação da estrutura das comunidades ictiofaunísticas entre as regiões de montante do barramento , de
jusante pós restituição e TVR (Estatística da amostra Pi de 2,12, nível de significância da estatística da amostra
de 46%) para o método de análise de Encadeamento Completo (Figura 26). Os dois dendogramas são muito
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similares, demonstrando a adequação do teste às amostras. A análise de agrupamento mostra a união dos
pontos 3 e 8, que possuem características ambientais similares: regiões mais profundas, hábitats que misturam
terrenos de areia/argila com pedras e rochas. Estes se diferenciam do restante, apresentando índices ecológicos
melhores que a maioria dos outros pontos. Os pontos 4 e 5, os dois do TVR, se assemelham, também
provavelmente pelo tipo de hábitat, apresentando o ponto 6, pós restituição da vazão, como grupo externo. O
ponto 6 apresenta características ambientais do TVR e do trecho de rio com vazão restituída, porém se
assemelha mais aos pontos do TVR do que os de vazão restituída. Os pontos 1 e 2 se assemelham por estarem
à montante do reservatório em si, que funciona como uma grande barreira ecológica para os peixes que são
adaptados a regiões lóticas e apresentam o ponto 7 como grupo externo por sua baixa riqueza, entretanto as
estruturas das suas assembleias diferem das dos pontos 1 e 2. O ponto 7 está localizado em uma área impactada
pela extração de areia do leito do rio.
3.11.3 Contribuição das espécies para a similaridade dos pontos
Para interpretar as diferenças entre os grupos, podemos observar o papel de espécies ind ividuais na contribuição
para a separação destes grupos de amostras, ou a similaridade de amostras dentro de um grupo. Isto pode ser
alcançado pela utilização da ferramenta de "porcentagens de similaridades" - SIMPER (Primer v6), que
decompõe as dissimilaridades médias de Bray-Curtis entre todos os pares de amostras, uma de cada grupo, em
porcentagens de contribuição de cada espécie.
De acordo com os resultados dos dendogramas de similaridade, a análise por nós denominada Simper 1 agrupou
as duplas de pontos 3 e 8; 4 e 5; e 1 e 2. A análise por nós denominada Simper 2 agrupou os pontos 3 e 8; 4, 5
e 6; e 7, 1 e 2, incluindo os grupos externos das duplas de pontos mais similares, conforme a Tabela 1 4.
Tabela 14 - Arranjo dos pontos em grupos, para análise SIMPER

Amostra Simper 1 Simper 2
Up-PGA 1 Grupo 1 Grupo 1
Up-PGA 2 Grupo 1 Grupo 1
Up-PGA 3 Grupo 2 Grupo 2
TVR-PGA 4 Grupo 3 Grupo 3
TVR-PGA 5 Grupo 3 Grupo 3
TVR-PGA 6
Grupo 3
PGA 7
Grupo 1
PGA 8
Grupo 2 Grupo 2
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Simper 1
A Tabela 15 resume a similaridade intrínseca de cada grupo, listando as espécies com maior contribuição para
a similaridade de cada grupo.
Tabela 15 – Similaridade intrínseca de cada grupo do Simper 1, com contribuição de cada espécie para tal

Grupo e
similaridad
e
intrínseca
Grupo 1
54.24
Grupo 2
36.43

Grupo 3
55.46

Espécie
Loricariichthys
castaneus
Hypostomus
luetkeni
Prochilodus lineatus
Leporinus
copelandii
Oligosarcus
hepsetus
Brycon opalinus
Hypostomus
luetkeni
Hypostomus affinis
Leporinus
copelandii

Abundância
Média
2.06

Similaridade
média
31

Contribuição
%
57.16

Cumulativo
%
57.16

1.28

23.24

42.84

100

1.93
1.32

13.91
7.72

38.19
21.18

38.19
59.38

1.46

7.72

21.18

80.56

1.06
3.19

7.08
31.33

19.44
56.49

100
56.49

1.57
1.14

15.53
8.6

28.01
15.5

84.5
100

Os grupos 1 e 3, dos quais seus pontos componentes são justapostos, apresentam boa similaridade interna, ao
passo que o agrupamento dos pontos 3 e 8 (grupo 2), distantes geograficamente, foi o menos similar dentre os
considerados, indicando que o seu agrupamento no dendograma anterior foi mais devido a uma dissimilaridade
do restante do que uma similaridade intrínseca. É interessante notar que as espécies nectônicas foram
responsáveis por grande parte desta similaridade, já no grupo 3 e no grupo 1 há maior presença de bentônicas.
O valor de dissimilaridade dos grupos 1 e 2, quando comparados, foi de 90.23% (grupos 1 e 3 apresentaram
dissimilaridade média de 75.58% e os grupos 2 e 3 apresentaram dissimilaridade média de 74.77%). Das
espécies que compuseram as assembleias dos pontos 1 e 2, apenas P. lineatus esteve presente em ambos os
grupos na dissimilaridade máxima cumulativa de 92%, o que indica que menos de 10% das espécies destes dois
grupos de 2 pontos cada são similares.
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Simper 2
Da mesma forma que no Simper 1, a Tabela 16 resume a similaridade intrínseca de cada grupo, listando as
espécies com maior contribuição para a similaridade de cada grupo.
Tabela 16 - Similaridade intrínseca de cada grupo do Simper 2, com contribuição de cada espécie para tal

Grupo e
similaridad
e
intrinseca
Grupo 1
45.42
Grupo 2
36.43

Grupo 3
51.37

Espécie
Loricariichthys
castaneus
Hypostomus luetkeni
Prochilodus lineatus
Prochilodus lineatus
Leporinus copelandii
Oligosarcus hepsetus
Brycon opalinus
Hypostomus luetkeni
Hypostomus affinis
Harttia loricariformis
Prochilodus lineatus

Abundância
Média
1.83

Similaridade
média
32.04

Contribuição
%
70.53

Cumulativo
%
70.53

0.85
0.85
1.93
1.32
1.46
1.06
3.02
1.41
1.27
1.4

7.75
5.64
13.91
7.72
7.72
7.08
28.1
12.43
4.01
3.96

17.05
12.41
38.19
21.18
21.18
19.44
54.71
24.2
7.81
7.71

87.59
100
38.19
59.38
80.56
100
54.71
78.9
86.71
94.42

O grupo 1, ao incluir o ponto 7, tornou-se menos similar, mas incluiu a espécie P. lineatus à contribuição à
similaridade, com 12% de contribuição. O grupo 2 permaneceu o mesmo e o grupo 3, ao incluir o ponto 6, pouco
modificou sua similaridade, caindo apenas 4% em relação à análise anterior, Simper 1. Nele, P. copelandii teve
sua importância na similaridade reduzida, não figurando dentre as 94% principais, dando lugar a H. loricariformis
e P. lineatus, com aproximadamente 8% de contribuição cada.
A maior dissimilaridade foi, novamente, entre os grupos 1 e 2 (86.35%), entretanto a inserção do ponto 7 tornou
os grupos mais similares, com a espécie H. affinis figurando nos dois grupos, além da P. lineatus. Estes dados
mostram que o que antes pareceu unir os pontos 3 e 8 não pode ser validado e estes pontos são, de fato,
dissimilares.
Ao agruparmos os ponto 1, 2 e 3 (Tabela 17), de montante, observamos que a similaridade intrínseca diminui
muito, chegando aos 23%, indicando que a montante apresenta ambientes e assembleias de peixes muito
distintas, principalmente quando se compara o ponto 3 com os demais , sendo a abundância de L. castaneus
responsável por quase 50% da similaridade. Os dois pontos de jusante (Tabela 18) também não foram muito
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similares entre si, com similaridade intrínseca de 34%, sendo as espécies de H. affinis e P. lineatus igualmente
responsáveis pela similaridade dos pontos, 50% cada.
Tabela 17 - Grupo de montante

Grupo de
montante
Similaridade
22.9

Abundância
Média
1.38

Similaridade
média
10.33

Contribuição
%
45.12

Cumulativo %
45.12

0.85
1.31

7.75
4.82

33.82
21.06

78.94
100

Abundância
Média
0.89
1.24

Similaridade
média
17.09
17.09

Contribuição
%
50
50

Cumulativo %
50
100

Espécies
Loricariichthys
castaneus
Hypostomus luetkeni
Prochiloduslineatus

Tabela 18 - Grupo de jusante

Grupo de
jusante
Similaridade
34.17

Espécies
Hypostomus affinis
Prochilodus lineatus

Comparando os grupos de pontos de dois a dois e analisando suas dissimilaridades (Tabela 19), observamos
que, entre montante e TVR, a diferença reside na abundância de H. luetkeni (mais abundante no TVR) e na
presença ou ausência de L. castaneus (exclusiva de montante) e H. affinis (exclusiva de TVR). Entre montante
e jusante as dissimilaridades foram de acordo à abundância de L. castaneus (mais abundante à montante) e de
P. lineatus (mais abundante à montante) e de acordo à presença de H. luetkeni, exclusivo de montante. Entre
TVR e jusante, as diferenças foram devido à presença de H. luetkeni e H. loricariformes apenas no TVR e à
abundância de P. lineatus, mais abundante no TVR.
Tabela 19 – Comparação entre grupos de pontos e contribuição de espécies para dissimilaridade

Espécies
Hypostomus luetkeni
Loricariichthys
castaneus
Hypostomus affinis
Loricariichthys
castaneus
Hypostomus luetkeni

Abundância
média
Montante
0.85
1.38

Abundância
média
TVR
3.02
0

Dissimilaridade
média
78.19
11.97
9.56

Cumulativo
%

0
Montante
1.38

1.41
Jusante
0.67

8.6
74.71
9.52

38.54

0.85

0

9.34

25.25

15.31
27.54

12.75
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Prochilodus lineatus
Hypostomus luetkeni
Harttia loricariformis
Prochilodus lineatus

1.31
TVR
3.02
1.27
1.4

1.24
Jusante
0
0
1.24
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7.93
73.26
20.76
7.28
7.27

35.87
28.33
38.26
48.18
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3.12 Guildas Tróficas
Para entender melhor a estruturação e as diferenças dentre os pontos, analisamos os gráficos de setor da Figura
27. Nestes gráficos, os dados sofreram a transformação de raiz quadrada para reduzir o impacto das espécies
muito abundantes e reduzir a diferença entre as abundâncias dos pontos, para que desta forma fosse possível
representar o tamanho dos gráficos proporcional à abundância. Optou-se por não utilizar o índice ponderal de
dominância nesta representação gráfica por haver uma grande dominância (neste índice) de duas espécies, o
que mascararia o restante dos dados.
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Figura 27 – Pontos de coleta
na região de influência da
PCH de Pedra do Garrafão. O
tamanho dos círculos é
proporcional à raiz quadrada
da abundância de peixes de
cada ponto. As espécies mais
abundantes tiveram seus
nomes destacados e a escala
de cores corresponde à
legenda.
Para
mais
informações quanto às
abundâncias, checar tabelas
de CPUE.
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Percebe-se que há tendência a uma maior abundância na região do TVR e imediatamente à sua montante, no
reservatório, provavelmente ligada ao tipo de hábitat, havendo presença majoritária de raspadores no TVR e de
onívoros no ponto 3. H. luetkeni contribui muito para a dominância de onívoros nos pontos e no geral, dado seu
elevado índice ponderal de dominância. O que parece ter ocorrido foi uma tendência preferencial à captura deste
organismos em detrimento de outros, em regiões mais densamente povoadas por peixes, seja pelo
favorecimento do tipo de petrecho seja por sua alta densidade. No ponto 4, H. luetkeni representou quase 50%
das espécies capturadas com rede de espera. Já utilizando tarrafas, este percentual caiu para 10% , no mesmo
ponto. Dentre as capturas utilizando tarrafas, a riqueza e a abundância do ponto 4 foram as maiores (Tabela 20).

Tabela 20 - Captura de tarrafa

TVR-PGA 4
TVR-PGA 5
PGA 7

Astyanax
bimaculatu
s
3

Australohero
s facetus
2

Brycon
opalinu
s
1

Harttia
loricariformi
s
6
1

Hypostomu
s luetkeni

Prochilodu
s lineatus

2

5
3

2

Apesar da constância de P. lineatus e de H. luetkeni, a dominância em cada um dos pontos varia, mas é
representada principalmente pelas três espécies mais dominantes globalmente. Observar o baixo número de
indivíduos nos pontos periféricos do estudo.

Tabela 21 – Guildas tróficas e seus respectivos índices ponderais de dominância

Guildas tróficas
Iliófago nectônico
Insetívoro bentônico
Onívoro bentônico
Onívoro nectônico
Piscívoro nectônico
Raspador bentônico

Abundância relativa
13.35%
1.46%
6.16%
36.14%
24.70%
18.18%

Considerando as guildas tróficas (Tabela 21), a prevalência de onívoros (42% da biota), seguida de piscívoros
(25%), de raspadores (18%) e de iliófagos (13%) indica que organismos generalistas tendem a sobreviver bem
neste tipo de hábitat.
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Figura 28 - Abundância relativa de Guildas tróficas de peixes por ponto de amostragem.

Nos gráficos de setor da Figura 28 não há proporcionalidade de tamanho dos círculos com o número de
indivíduos/massa, tendo sido mantidos os gráficos do mesmo tamanho para comparação relativa. A dominância
das guildas tróficas é heterogênea, sendo que nos pontos 1 e 2 há grande dominância de raspadores, já no
ponto 3 há ausência deste grupo, sendo dominado por iliófagos, onívoros e piscívoros, todos nectônicos. Isso
indica que a assembleia de peixes do reservatório não só difere do restante, mas também apresenta espécies
de peixes adaptadas a ambientes mais pelágicos e alterados. Já no ponto 4 a estrutura das guildas volta a se
assemelhar à estrutura dos pontos 1 e 2, com dominância de raspadores bentônicos e iliófagos . No ponto 5,
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dominância com raspadores bentônicos e onívoros. No ponto 6, que se assemelha estatisticamente aos pontos
do TVR, há o início do declínio da dominância de raspadores, dando lugar aos ainda bentônicos onívoros, a
piscívoros e iliófagos nectônicos. Já no ponto 7 há total ausência de bentônicos, com dominância de ilió fagos e
piscívoros. Já no ponto 8 houve presença de bentônicos, mesmo que de forma tímida, sendo que a dominância
neste ponto se deu por onívoros e iliófagos – ambos nectônicos. A redução de raspadores à medida que se
desce o rio provavelmente ocorre devido a um acúmulo de areia e material particulado fino à jusante da
restituição da vazão, atestado pelo aparato de sucção, coleta e venda de areia justaposto ao local do ponto 7.
Inclusive o lance de tarrafa no ponto 7 foi em uma região arenosa já bastante as soreada, capturando apenas
dois exemplares de B. opalinus, espécie onívora. A retirada de areia parece ajudar o rio a se recuperar, já que
no ponto 8 já se observa a presença de raspadores, pois há substrato exposto. No geral (Figura 29), veremos
que onívoros e piscívoros contribuem mais para as assembleias do que os raspadores, mesmo que estes tenham
sido a guilda dominante em cinco dos oito pontos.

Figura 29 - Guildas tróficas de peixes em toda a área de amostragem.
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3.13 Aspectos reprodutivos e mecanismo de transposição
Dos 153 indivíduos coletados, 61 eram fêmeas com estágios gonadais definidos, conforme Tabela 22. Não foram
encontrados indivíduos nos estágios esgotados ou de recuperação.

Tabela 22 - Aspectos reprodutivos da comunidade ictiofaunística, conforme Vazzoler (1996)

Estágio de maturação
Imaturo
Repouso
Início de maturação
Maturação
Reprodução

Código do estágio
F1
F2
F3
F4
F5

Número de indivíduos
49
26
9
4
2

Em estágio reprodutivo, com gônadas maduras, foram encontrados espécimes de H. loricariformes e H. luetkeni.
Estas espécies também foram encontradas em estágio de maturação, juntamente com B. opalinus. Em início de
maturação, houve a presença das mesmas espécies, apenas substituindo B. opalinus por A. facetus. Nota-se a
constância das duas espécies de cascudos mencionadas, para fases de reprodução mais avançadas, denotando
a não sazonalidade e a relação da maior abundância, de H. luetkeni, com sua plasticidade reprodutiva.
Exemplares de P. lineatus, segunda espécie mais abundante, foram encontrados nos estágios imaturo e de
repouso apenas.
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3.13.1 Estágios gonadais
A Figura 30 apresenta imagens ilustrativas de como foram separados e considerados os estágio gonadais em
nossa análise, de acordo com Vazzoler (1996). A correspondência da numeração está de acordo com a Tabela
22.

Figura 30 - Estágios gonadais da ictiofauna do Rio Itabapoana. Estágio gonadal M são os machos. As fêmeas tiveram os
estágios gonadais numerados de F1 a F5.
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Nas análises próximas, utilizou-se os resultados da Análise Canônica das Principais Coordenadas como base e
os estágios gonadais por espécie como variáveis explicativas, para identificar tendências de localização
preferencial das espécies, ou seja, qual região do reservatório apresenta fêmeas mais imaturas e qual região
apresenta fêmeas mais maduras reprodutivamente. Os estágios mais imaturos foram agrupados em 1 e 2,
imaturo e em repouso. Os estágios mais maduros foram agrupados em 3, 4 e 5, início de maturação, maturação
e reprodução.

Figura 31 – CAP com variáveis explicativas de estágios gonadais imaturos1 e 2.

Na Figura 31 pode-se observar que os organismos mais imaturos tendem a se localizar principalmente na região
do TVR. Apesar de ilegíveis os nomes exatos das espécies, elas são espécimes de A. facetus, Centropomus sp,
H. loricariformes, H. affinis, H. luetkeni, L. copelandii, P. lateristriga e P. lineatus. Apenas as espécies de A.
bimaculatuse de L. castaneus tenderam a se acumular nos pontos de montante da barragem, quando em estágio
imaturo gonadal.
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Figura 32 - CAP com variáveis explicativas de estágios gonadais mais maduros, 3, 4 e 5.

Na Figura 32, os organismos em estágios mais maduros de desenvolvimento gonadal também tenderam a se
acumular na região do TVR, excetuando-se duas espécies apenas. Tendeu à região de montante o peixe A.
bimaculatus, que também tendeu a este ponto em seus estágios mais imaturos. B. Opalinus tendeu à região de
pós restituição da vazão (com dados de maturação gonadal baseados na liberação de ovócitos por dois
indivíduos, quando capturados). As outras três espécies com representantes mais maduros gonadalmente foram
H. loricariformes, H. luetkenie H affinis, que tenderam a se distribuir pelo TVR. Considerando suas guildas
tróficas, todas as três espécies encontradas no TVR com estágio reprodutivo avançado são litófilas e raspadoras
bentônicas. Astyanax pode ser considerado um migrador de curta distância ou um pelagófilo sedentário (Rizzo
et al, 2002), e suas populações podem ser mantidas acima e abaixo da represa sem necessidade de passagem
pela escada, já que se adaptam muito bem a ambientes represados (Silva et al 2010).
Daremos atenção especial à espécie B. opalinus, considerada vulnerável pela The World Conservation Union e
ameaçada de extinção pelo Diário Oficial da União de 21 de maio de 2004, com hábitos reprodutivos que a
enquadram na guilda pelagófila migradora, sendo sua movimentação reofílica (mas não necessita de longas
migrações para desova). O gênero a qual esta espécie pertence, Bycon, é altamente dependente do bom estado
de conservação dos rios em que vive, sendo sensível a perda de ambientes ripários, assoreamento, poluição e
barramento (Hilsdorf & Petrere, 2002). A Tabela 23 mostra os pontos de captura destes organismos, tanto à
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jusante quanto à montante do barramento, onde foram capturados e prontamente libertados. Apesar de não ter
sido possível observar o sexo dos animais, presume-se que já teria tido ao menos um ciclo reprodutivo (devido
ao tamanho).
Tabela 23 – Captura de Brycon opalinus na campanha de seca do Monitoramento de Ictiofauna da PCH de Pedra do
Garrafão. Os espécimes foram pesados e soltos imediatamente.

Amostra
Up-PGA 3
TVR-PGA 4
PGA 7
PGA 7
PGA 8
PGA 8

Espécie
Brycon opalinus
Brycon opalinus
Brycon opalinus
Brycon opalinus
Brycon opalinus
Brycon opalinus

Peso (g)
766
46
153
100
573
376

Para a conservação desta espécies, é importante que haja a proteção e recuperação dos hábitats em que se
encontram (Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção – peixes pp 52).
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Figura 33 - Comparação das proporções de fêmeas que estavam nos estágios iniciais de maturação gonadal com as que
estavam nos finais (por ponto).

De acordo com a Figura 33, os organismos mais maduros reprodutivamente são encontrados principalmente na
porção do TVR (lembrando que a escada se localiza entre os pontos 3 e 4) e à jusante do barramento. Grande
contribuição para o relativo equilíbrio entre os estágios mais maduros e os imaturos vem das abundantes
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espécies de cascudos, litófilos não migradores que se reproduzem durante todo o ano. Interessante notar que à
montante do reservatório não foram encontrados indivíduos em maturação gonadal.
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Figura 34 – Comparação das proporções de fêmeas que estavam nos estágios iniciais de maturação gonadal com as que
estava nos finais (por espécie).

Comparando os estágios dentro de cada espécie (Tabela 34), observamos que P. lineatus não estava em sua
fase reprodutiva no momento da coleta. Mais uma vez, de forma clara nota-se que os cascudos e que o pequeno
migrador A. bimaculatus se reproduzem na época seca.

Tabela 24 – Lances de tarrafa na escada de peixes

Malha
10
15
20

Crenicichla lacustris
7.62%

Harttia loricariformis
66.84%
1.23%
19.17%

Leporinus conirostris

5.13%

Foram realizados quarenta e dois lances de tarrafa e passado o puçá em todos os degraus do mecanismos de
transposição utilizado na barragem da PCH de Pedra do Garrafão, não havendo sido coletado nenhum
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organismo com o puçá e tendo sido coletados quinze indivíduos pertencentes a três espécies de peixes,
conforme Tabela 24, que apresenta os índices ponderais de dominância de cada um deles. Das espécies
coletadas na escada, apenas L. conistris é migradora, sendo que possivelmente H. loricariformis utiliza-a como
área de vida. Não foi possível realizar identificação sexual de L. conistris nem de C. lacustres, já que ambas
foram enviadas para museu. Dos treze espécimes de H. loricariformes, seis eram fêmeas e quatro delas estavam
em estágio avançado de reprodução.

Figura 35 – Índice ponderal de dominância e abundância para as guildas reprodutivas de peixes.

Tanto para índices ponderais de dominância quanto para abundância, os litófilos dominam o ambiente, seguidos
de pelagófilos migradores (Figura 35).
Complementarmente a estes dados, estão sendo realizados três lances de tarrafa, uma vez por semana, no
mecanismo de transposição; três lances de tarrafa, uma vez por semana, no canal de adução; e três lances de
tarrafa, uma vez por semana, na parte próxima ao barramento do TVR. Esses lances irão compor o relatório 2
do PMI de Pedra do Garrafão, em que analisaremos a utilização da escada ao longo do tempo e de acordo com
as condições ambientais.
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CONCLUSÕES

Na área de estudo de Pedra do Garrafão, as espécies mais dominantes foram H. luetkeni e P. lineatus, sendo
que os pontos com maior abundância e riqueza foram os pontos 4 e 3. Já no ponto 2, a riqueza, abundância e
diversidade são as mais baixas, provavelmente em decorrência do grande trecho pelágico que separa o ponto 3
do ponto 2 e não permite que os indivíduos migrem para montante. O ponto 8 possui assembleias mais estáveis,
com dominância parcial menor.
Para a relação abundância e biomassa (curvas ABC), o ponto três apresentou valores de W positivos (que
indicam uma tendência à k-estratégia), ao passo que o ponto 4 apresentou valores de W negativos (que indicam
uma tendência à r-estratégia), indicando a qualidade do habitat do ponto 3. Os pontos com valores de W mais
positivos se situaram nas partes extremas, ponto 8 e ponto 3 (excetuando os pontos com dominância muito alta,
o que mascara os resultados). No TVR os valores ficaram próximos de zero, indicando um certo grau de impacto,
sendo de um modo geral o ambiente caracterizado por um moderado grau de impacto, devido ao predomínio de
r-estrategistas.
O diagrama de MDS mostra uma estruturação do ambiente que isola os pontos 3 e 8 dos demais, agrupa os
pontos 1, 2 e 7 em um lado e agrupa os pontos do TVR em outro. Esta estrutura pode ser observada pelo valor
estatisticamente significativo que, globalmente, indica que os grupos de pontos diferem entre si, entretanto ao
comparar grupo com grupo veremos que não há distinção. Considerando também o valor de R de zero (na
comparação de TVR com montante) e o nível de significância de 50%, podemos inferir que a escada de peixes
está sendo utilizada prontamente e que, por sua existência, os pontos de jusante e montante não são diferentes
em estrutura. Dos testes estatísticos - a saber ANOSIM, PERMANOVA e SIMPROF - apenas o ANOSIM
reconheceu diferenças entre as zonas e os pontos tomados pareados foram todos dissimilares.
As análises de agrupamento e MDS mostram a união dos pontos 3 e 8, que possuem características ambie ntais
similares: regiões mais profundas, habitats que misturam terrenos de areia/argila com pedras e rochas. Estes se
diferenciam do restante, apresentando índices ecológicos melhores que a maioria dos outros pontos.
As regiões de TVR e montante são dominadas por raspadores e que o ponto da barragem (ponto 3) e o ponto
mais de jusante (ponto 8) são dominados por nectônicos. Entretanto estes apresentam grupos de espécies
dissimilares, indicando que são dois ambientes distintos, com composições distintas. A p resença expressiva de
macrófitas no ponto 3 pode contribuir para a elevada abundância e riqueza. Observando os gráficos de setor de
guildas tróficas é fácil ver a que o ponto 3 destoa do restante, indicando que a assembleia de peixes do
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reservatório não só difere do restante, mas também apresenta espécies de peixes adaptadas a ambientes mais
pelágicos e alterados.
A redução de raspadores à medida que se desce o rio provavelmente ocorre devido a um acúmulo de areia e
material particulado fino à jusante da restituição da vazão, atestado pelo aparato de sucção, coleta e venda de
areia justaposto ao local do ponto 7.
Algumas espécies tenderam à montante, como L. casteneus, enquanto outras ao TVR, como H. affinis e H.
loricariformes e outras ao trecho de jusante com rio estabelecido, como P. lineatus.
Nota-se a constância das duas espécies de cascudos mencionadas, para fases de reprodução mais avançadas,
denotando a não sazonalidade e a relação da maior abundância, de H. luetkeni, com sua plasticidade reprodutiva.
Exemplares de P. lineatus, segunda espécie mais abundante, foram encontrados nos estágios imaturo e de
repouso apenas.
A presença de B. opalinus tanto à montante quanto à jusante do reservatório deve ser destacada, já que esta
espécie está em risco de extinção e não sobrevive bem em ambientes impactados que possuam baixa
concentração de oxigênio dissolvido.
Ao compararmos os estágios imaturos de reprodução com os maduros, observa-se que os pontos de TVR
apresentam maior quantidade de organismos em estágios mais maduros, dada a dominância de raspadores nãosazonais.
A escada de peixes, nesta época seca, apresentou apenas uma espécie migradora e duas não migradoras, algo
esperado, já que nesta época a migração não é o fator que mobiliza os organismos para a escada.
A escada de peixes pode estar atuando como acumuladora de organismos no diverso ambiente da barragem,
com macrófitas, pedras, lama e nutrientes.
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ANEXOS

Abundância (CPUE)
Espécie

PGA 1

PGA 2

PGA 3

PGA 4

PGA 5

PGA 6

PGA 7

PGA 8

Astyanax bimaculatus

0

0

6.66

0

0

0

0

0

Australoheros facetus

0

0

13.33

0

0

0

0

0

Brycon opalinus

0

0

1.25

0

0

0

0

2.68

Centropomus sp

0

0

0

0

0

6.58

0

0

Crenicichla lacustris

0

0

3.33

0

0

0

0

0

Geophagus brasiliensis

0

0

1.42

0

0

0

0

0

Harttia loricariformis

0

0

0

9.33

0

3.33

0

0

Hoplias malabaricus

0

0

0

1.43

0

0

0

0

Hoplosternum littorale

0

0

2

0

0

0

0

0

Hypostomus affinis

0

0

0

4.29

3.33

2

1.42

1.43

Hypostomus luetkeni

2

3.33

0

29.62

18.21

13.52

0

0

Leporinus conirostris

0

0

0

0

0

0

0

0

Leporinus copelandii

0

0

1.42

1.25

3.33

0

0

4.76

13.33

3.33

0

0

0

0

2.85

0

Mugil curema

0

0

1.42

0

0

0

0

0

Oligosarcus hepsetus

0

0

6.66

0

0

0

0

1.42

Pimelodella lateristriga

0

0

3.33

0

0

13.33

0

0

4.28

0

8.57

14.85

0

3.25

1.42

3.92

Prochilodus vimboides

2

0

0

0

0

0

0

0

Rhamdia quelen

0

0

0

2

0

0

0

0

Salminus maxillosus

0

0

0

0

0

0

1.25

0

Loricariichthys castaneus

Prochilodus lineatus
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Biomassa (CPUE)
Espécie

PGA 1

PGA 2

PGA 3

PGA 4

PGA 5

PGA 6

PGA 7

PGA 8

Astyanax bimaculatus

0

0

0.07

0

0

0

0

0

Australoheros facetus

0

0

0.16

0

0

0

0

0

Brycon opalinus

0

0

0.96

0

0

0

0

1.25

Centropomus sp

0

0

0

0

0

2.61

0

0

Crenicichla lacustris

0

0

0.11

0

0

0

0

0

Geophagus brasiliensis

0

0

0.27

0

0

0

0

0

Harttia loricariformis

0

0

0

0.29

0

0.11

0

0

Hoplias malabaricus

0

0

0

0.28

0

0

0

0

Hoplosternum littorale

0

0

0.43

0

0

0

0

0

Hypostomus affinis

0

0

0

1.31

0.06

0.32

0.38

0.39

Hypostomus luetkeni

0.37

0.42

0

3.62

2.54

1.44

0

0

Leporinus conirostris

0

0

0

0

0

0

0

0

Leporinus copelandii

0

0

0.38

2.24

0.07

0

0

0.38

0.65

0.11

0

0

0

0

0.21

0

Mugil curema

0

0

2.32

0

0

0

0

0

Oligosarcus hepsetus

0

0

0.45

0

0

0

0

0.10

Pimelodella lateristriga

0

0

0.07

0

0

0.31

0

0

Prochilodus lineatus

0.75

0

3.85

1.76

0

1.48

0.32

1.74

Prochilodus vimboides

0.78

0

0

0

0

0

0

0

Rhamdia quelen

0

0

0

0.65

0

0

0

0

Salminus maxillosus

0

0

0

0

0

0

0.51

0

Loricariichthys castaneus
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Espécie

Guilda Reprodutiva

Astyanax bimaculatus

Pelagófilos sedentários

Australoheros facetum
(facetus)
Brycon opalinus

Litopelagófilos
sedentários
Pelagófilos migradores

Centropomus Sp.

Pelagófilos migradores

Crenicichla lacustris

Polífilos

Geophagus brasiliensis

Polífilos

Harttia loricariformes

Litófilos

Hoplias malabaricus

Polífilos

Hoplosternum littorale

Aerofilos

Guilda
trófica
Omnívoro
nectônico
Omnívoro
nectônico
Omnívoro
nectônico
Piscívoro
nectônico

Piscívoro
nectônico
Omnívoro
bentônico
Raspador
bentônico
Piscívoro
nectônico

Omnívoro
bentônico
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Habito

Bentopelágico, habita rios largos e abertos com fluxo livre, pequenos
canais, valas de drenagem, lagos e represas.
Bentopelágico, comum em riachos, rios, pantanos e lagos.
Bentopelágico
De águas salobras, demersal. Adultos habitam baías e estuários.
Encontrados a grandes altitudes de 250m e a distâncias que ultrapassam
20km da costa. Também ocorrem em águas costeiras, mas são mais
abundantes em estuários de qualquer tamanho. Entra em água doce,
principalmente em grandes rios.
Bentopelágico
De água salobras, bentopelágico, migra apenas em água doce (nasce
montante cresce jusante).

Bentopelágico, migrador de água doce. Ocorre em diversos hábitats de
águas claras e de fluxo livre a águas lentas e túrbidas, cursos d'água,
canais de irrigação e de drenagem e poços em planícies. Descansa na
vegetação durante o dia e é ativo durante a noite.
Demersal, habita pantanos
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Hypostomus affinis

Litófilos

Raspador
bentônico

Demersal, encontrados em corpos d'água grandes e pequenos, em
seções lênticas e lóticas de rios, em fundos rochosos ou arenosorochoso. Espécimes juvenis habitam vegetação ripária ao longo destes
hábitats.

Hypostomus luetkeni

Litófilos

Demersal

Leporinus conirostris

Pelagófilos migradores

Leporinus copelandii

Pelagófilos migradores

Loricariichthys
castaneus
Mugil curema

Carregadores

Raspador
bentônico
Omnívoro
nectônico
Omnívoro
nectônico
Raspador
bentônico
Iliógafo
nectônico

Oligosarcus hepsetus

Pelagófilos sedentários

Piscívoro
nectônico
Omnívoro
bentônico
Iliógafo
nectônico

Bentopelágico

Pelagófilos sedentários

Pimelodella lateristriga Litófilos
Prochilodus lineatus

Pelagófilos migradores

Bentopelágico
Benopleágico
Demersal
De água salobra, associados a corais, nasce em água salgada e migra
para doce. Habitam costas arenosas e piscinas litorâneas, ams também
ocorrem em fundo lamacento de lagunas salobras e estuários. Penetra
em rios, pode ser encontrado em recifes de corais. Jovens são comuns
em águas costeiras e encontram seu caminho a estuários e lagunas.
Crescimento de juvenis é moderado (30-40cm em 4 anos). Adultos
formam cardumes.

Demersal
Bentopelágico, migrador de água doce (nasce montante cresce jusante)
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Prochilodus vimboides

Pelagófilos migradores

Rhamdia quelen

Litófilos

Salminus maxillosus

Migrador de água doce

Iliógafo
nectônico
Insetívoro
bentônico

Bentopelágico

Piscívoro
nectônico

Bentopelágico
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Bentopelágicos, ocorrem em riachos de litoral, sobre fundos arenosos
cobertos de folhas mortas. Habitam também rios e lagos, mas parecem
preferir rios com correntes fracas. Preferem fundos lamacentos cobertos
com folhas e madeira em decomposição, o último provendo locais de
abrigo durante o dia, já que são noturnos.
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