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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório é parte do Programa de Monitoramento Ictiológico da PCH de Pedra do garrafão, 

correspondente à segunda campanha realizada na estação chuvosa do ano de 2015, em atendimento às 

Condicionantes 2.1, 2.11 e 2.20 da Licença de Operação nº 813/2009 da Rio PCH I S.A., a contratante.  

O presente estudo está focado em um trecho do Rio Itabapoana, que faz a divisa entre os Estados do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo, considerado a área de influência da PCH de Pedra do Garrafão. 

No decorrer do presente relatório, são mencionados os resultados obtidos na primeira campanha do 

supracitado Programa de Monitoramento Ictiológico, que podem ser revisados no documento “Relatório do 

Programa de Monitoramento Ictiológico da Pequena Central Hidrelétrica de Pedra do Garrafão - Campanha 

Período Seco”, entregues à contratante em novembro de 2014. 

 

2 OBJETIVO 

São apresentadas as seguintes avaliações:  

 Inventário da estrutura da ictiofauna em relação à quantidade e tipos de espécies, abundância, 

biomassa e ordenação das comunidades de peixes; 

 Avaliação das possíveis interferências ambientais sobre a ictiofauna do trecho em estudo do Rio 

Itabapoana, com enfoque principal no impacto do barramento e no desvio de parte da vazão do rio 

para a geração hidrelétrica sobre esta ictiocenose; 

 Avaliação dos locais do Rio Itabapoana e reservatório da PCH Pedra do Garrafão susceptíveis à 

concentração de peixes; 

 Avaliação das guidas tróficas e do estágio gonadal; 

 Avaliação do mecanismo de transposição de peixes. 
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3 ÁREA DE ESTUDO E METODOLOGIA 

3.1 Área de Estudo 

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. 

 

3.2 Localização dos pontos de amostragem 

Esta campanha foi realizada entre os dias 13 a 23 de janeiro de 2015 que correspondeu, respectivamente, ao 

período de chuvas 2014-2015. 

As amostragens consistiram na coleta de exemplares da ictiofauna presentes em pontos de coletas 

previamente demarcados. Esses locais de coletas garantiram uma amostragem representativa das 

assembleias de peixes da região.  
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A localização dos pontos de coleta e suas respectivas coordenadas está indicada 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 41°27'07.67"O 

PGA-02 21°12'15.58"S 41°25'19.84"O 

PGA-03 21°11'45.91"S 41°22'38.14"O 

PGA-04 21°12'12.79"S 41°22'17.26"O 

PGA-05 21°12'09.77"S 41°22'05.33"O 

PGA-06 21°12'17.43"S 41°21'41.24"O 

PGA-07 21°12'24.61"S 41°20'51.68"O 

PGA-08 21°12'32.55"S 41°20'04.62"O 
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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. 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos pontos de coleta ictiológica na área de influência da PCH de Pedra do Garrafão. 
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Foram selecionadas duas fotos de cada ponto, conforme a Figura 2, Figura 3 e Figura 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, substrato, poluição, turbidez, 

profundidade, correnteza, cor e odor da água. 

 

Os pontos de coleta foram identificados à mesma maneira da Campanha 1, conforme Figura 5. Para confecção 

desta figura foi utilizado um GPS de mão GARMIN GPSmap 78, com os pontos previamente delimitados. Os 

trajetos parciais foram exportados do GPS para o software GPS TrackMaker v.13.9, e por último para o Google 

Earth versão 7.1.2.2041 (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 indicados pelas coordenadas. As redes nos pontos 4 e 5, do TVR, foram armadas a nado. 
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3.3 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. Entre os meses de setembro de 2014 a janeiro 

de 2015 foi avaliado o mecanismo de transposição, sendo realizados toda semana três lances de tarrafa no 

TVR, três na escada de peixes e três no canal de adução. Todos os peixes capturados foram devolvidos ao 

reservatório. Os relatórios desta avaliação foram disponibilizados para a Neoenergia semanalmente e foram 

agrupados e analisados no presente relatório. 

Tabela 2 - Malhas e área amostral das redes de espera 

Tipo de malha (mm) Área utilizada 

Malha de 15 30 m2 

Malha de 30 50 m2 

Malha de 40 70 m2 

Malha de 50 80 m2 

Malha de 80 120 m2 

Malha de 100 180 m2 

 

3.4 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 Bizerril & Primo (2008). 

Em virtude do tipo de hábitat que foi escolhido para a definição da localização dos oito pontos, convencionou-

se chamá-los com prefixos Up- indicando que o ponto está à montante do barramento, TVR- indicando que o 

ponto está no trecho de vazão reduzida 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. 
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3.5 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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3.5.1 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 em número de indivíduos) ou biomassa (CPUEb em 

Kg, peso fresco) de peixes/100 m2 das redes empregadas/12 horas. Este procedimento possibilita 

comparações quantitativas entre espécies e estações amostradas, sendo obtido conforme as equações 1 e 2: 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑛 = ∑
𝑁

𝐸
100

𝑛

𝑖=1

 

Equação 1 

𝐶𝑃𝑈𝐸𝑏 = ∑
𝐵

𝐸

𝑛

𝑖=1

0,1 

Equação 2 

Onde:  

CPUEn = captura em número em 100 m2 por unidade de esforço;  

CPUEb = captura em biomassa (kg) em 100 m2 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.  

 

3.5.2 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 aleatórios, 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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3.5.3 Avaliações quantitativas – Abundância relativa e Índice Ponderal de Dominância 

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: 

𝐼𝐷% = [
𝑁𝑖. 𝑃𝑖

∑(𝑁𝑖. 𝑃𝑖)
] . 100 

Equação 3 

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

 

3.5.4 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

𝑁
) . ln (

𝑁𝑖

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 de 1 representa a equabilidade máxima (todas espécies são igualmente abundantes). 

Termo “equabilidade” em português conforme visto em Melo (2008). 

 

b) Índice de Simpson 

1 − 𝜆′ = 1 −
{∑ 𝑁𝑖(𝑁𝑖 − 1)}𝑖

{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;  
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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. 

 

3.5.5 Diagrama de dominância 

O diagrama de dominância é o nome genérico dado para uma família de curvas também conhecidas como 

"diagramas ranqueados de abundância de espécies". Esse diagrama pode ser computado para abundância e 

biomassa, dentre outros versus sequência das espécies (species rank). O programa utilizado para a confecção 

dos diagramas de k-dominância cumulativa e curvas ABC foi o PRIMER v-6. 

 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 (Clarke & Gorley, 2006). 

 

3.6 Análises de similaridade 

As análises de similaridade tem a função de auxiliar na determinação da estrutura e organização da 

ictiocenose no ambiente de estudo. 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). 

 

3.6.1 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 transformação 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 

(2stageanalysis - PRIMER). As melhores configurações 2D de representação gráfica desta matriz indicaram 

qual tipo de transformação utilizar, representando impactos menos drásticos nos dados.  
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3.6.2 Matriz de similaridade 

A matriz de similaridade (Equação 8) foi calculada a partir do coeficiente de Bray-Curtis (BC), o mais 

comumente utilizado para dados biológicos. Este coeficiente 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).  O coeficiente Bray-Curtis é definido entre as 

amostras como: 

 

𝑆𝑗𝑘 = 100
∑ 2min (𝑦𝑖𝑗, 𝑦𝑖𝑘)𝑝

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖𝑗 + 𝑦𝑖𝑘)𝑝
𝑖=1

 

   

Onde: yij: representa a entrada na iº linha e jº coluna da matriz de dados, a saber, a abundância (ou biomassa) 

para a iº espécie na jº amostra (i=1,2,...,p; j=1,2,..., n). Similarmente, yik é a contagem para a iº espécie da kº 

amostra. O termo min (.,.) é o mínimo de 2 contagens. Os somatórios separados no numerador e no 

denominador são ambos sobre todas as linhas (espécies) na matriz (Somerfield 2008). 

 

3.6.3 Análises estruturais e testes estatísticos 

A partir da matriz de similaridade, as seguintes análises foram realizadas no PRIMER v-6: CAP (Análise 

Canônica de Coordenadas Principais) (análise visual e estrutural) + ANOSIM/PERMANOVA (testes 

estatísticos) 

O objetivo da Análise Canônica de Coordenadas Principais - CAP foi oferecer uma representação visual de 

padrões de proximidade entre os pontos de coletas em um espaço n-dimensional a partir das similaridades ou 

dissimilaridades, em um conjunto de dados.  

Os testes da PERMANOVA e ANOSIM: utilizados para aferição da estrutura das comunidades observada no 

diagrama CAP.  

O teste PERMANOVA trabalha com qualquer medida de distância que é apropriada ao dado e usa 

permutações para não haver necessidade de encaixe em distribuições normais, por isso ele é mais indicado 

para amostras biológicas (Anderson & Walsh, 2013).  
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3.6.4 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 Principal alimento 

Iliófago nectônico Lodo e matéria orgânica em decomposição, microrganismos 

Insetívoro bentônico Insetos em fase adulta e larval 

Onívoro bentônico Dieta abrangente, desde fitoplâncton até peixes, vivem junto ao fundo 

Onívoro nectônico Dieta abrangente, desde fitoplâncton até peixes, vivem na coluna d'água 

Piscívoro nectônico Peixes e crustáceos 

Raspador bentônico Raspam o substrato, ingerindo lodo e algas filamentosas 

 

3.6.5 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 

Numeração 
do estágio 

Características 

Imaturo F1 Ovários incolores ou de coloração clara, translúcidos e pouco irrigados 

Repouso F2 Ovários apresentam tonalidades róseas, maiores que os do estágio anterior 
e apresentam irrigação 

Início de 
maturação 

F3 Presença de ovócitos pequenos, esbranquiçados e visíveis a olho nu. Um 
incremento no volume e na irrigação 

Maturação F4 Acúmulo de vitelo nos ovócitos leva a um grande incremento de tamanho, 
coloração varia entre amarelo, cinza, esverdeado e alaranjado. Irrigação 
intensa 

Reprodução F5 Ovários túrgidos repletos de ovócitos, ocupando quase todo o espaço livre 
na cavidade abdominal. Irrigação intensa. Coloração variável 

Esgotado E Ovários flácidos, poucos ovócitos. Irrigação rompida, aspecto hemorrágico 

Recuperação R 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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4 RESULTADOS 

4.1 Informações Ambientais 

As seguintes informações ambientais (Tabela 5) foram 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 
Largura 

(m) 
Correnteza 

Margem 
Direita 

Margem 
Esquerda 

Substrato 
Poluição no 

leito 
Poluição na 

margem 
Cor da água 

Odor da 
água 

Turbidez 

1 38 Calma Gramínea Árvore Plantas e rocha Ausente Ausente S/coloração S/ odor Média 

2 78 Ausente Árvore Gramínea Plantas e rocha Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

3 240 Ausente Gramínea Gramínea Macrófitas e argila Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

4 8 Forte Árvore Árvore Rocha Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

5 18 Forte Árvore Árvore Rocha Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

6 62 Forte Árvore Árvore Rocha Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

7 67 Calma Árvore Árvore Arenoso/Rochoso Ausente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

8 60 Turbulência Árvore Gramínea Arenoso Presente Ausente S/coloração S/ odor Ausente 

 

O substrato, apesar de variado, normalmente é de natureza rochosa e a vegetação ripária é relativamente conservada. No ponto 8 havia óleo na água decorrente 

do maquinário de sucção e retirada de areia do leito do rio. 
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No período de estudo, referente à época chuvosa de 2014/2015, houve uma escassez de precipitações nos 

meses precedentes. De acordo com dados do INMET da estação de Itaperuna (RJ), que é a estação mais 

próxima do reservatório (Tabela 6; Figura 8), durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, a 

precipitação total dos nos anos de 2014-2015 foi a menor dos últimos cinco anos, somando apenas 382 mm, 

contra os 498 mm dos próximos anos mais secos, 2012-2013. 

Índices pluviométricos menores provavelmente exercem efeito direto sobre o comportamento da ictiofauna. A 

diminuição das vazões fluviais afeta o comportamento e a biologia reprodutiva dos peixes reofílicos. Pode-se 

esperar alterações portanto nas taxas de reprodução e alterações importantes na disponibilidade de alimentos 

e presas, dentre outros diversos fatores. 

 

 

Tabela 6 – Precipitação acumulada entre 

novembro e janeiro – estação chuvosa (em 

mm) 

Anos 
Precipitação de novembro a 

janeiro 

2010-2011 816 mm 

2011-2012 675 mm 

2012-2013 498 mm 

2013-2014 616 mm 

2014-2015 382 mm 

Fonte: Inmet. Estação 83695 Itaperuna/RJ. 

 

                                    Figura 7. Totais pluviométricos (mm) na estação do Inmet de 
Itaperuna/RJ, anos 2010 a 2014. 
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4.2 Espécies capturadas 

As espécies capturadas estão listadas na Tabela 7. A maior representatividade foi da Ordem Siluriformes 

(55,20%) e Characiformes (35,80%), o que é esperado para sistemas fluviais sul-americanos, onde as duas 

ordens supracitadas são as mais comuns (AGOSTINHO et al., 1997; LOWE-MCCONNELL ,1999).  

Tabela 7 – Informações gerais das espécies capturadas na área de influência da PCH de Pedra do Garrafão, campanha 
2 (chuvosa) 

Ordem Família Espécie Nome comum 
Abundância 
total (CPUE) 

Abundância 
relativa 

Characiformes 

Anostomidae 
Leporinus copelandii Piau 12,770 3,8% 

Leporinus conirostris Piau 5,330 1,7% 

Characidae 

Astyanax bimaculatus Lambari 3,330 1,1% 

Astyanax fasciatus Lambari 13,330 4,0% 

Oligosarcus hepsetus Cachorro 20,000 5,9% 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra 3,330 1,1% 

Prochilodontidae 
Prochilodus lineatus Corimba 43,429 12,8% 

Prochilodus vimboides Curimbatá 5,357 1,7% 

Bryconidae Brycon opalinus Pirapetinga 8,556 2,6% 

Curimatidae Cyphocharax gilbert  Sairu 3,330 1,1% 

Siluriformes 

Loricariidae 

Hypostomus affinis Cascudo 19,544 5,8% 

Hypostomus luetkeni  Cascudo 107,262 31,4% 

Loricariichthys castaneus Jotoxi 51,993 15,3% 

Claridae Clarias Gariepinus Bagre africano 2,857 0,9% 

Auchenipteridae Parauchenipterus striatulus Bagre 4,000 1,3% 

 Heptapteridae Rhamdia quelen Bagre, jundiá 1,429 0,5% 

Gymnotiformes Sternopygidae Eigenmannia verescens Enguia/sarapó 3,330 1,0% 

Perciformes 
Cichlidae 

Crenicichla lacustris Jacundá 10,660 3,1% 

Australoheros facetum Ferreirinha 9,990 2,9% 

Geophagus brasiliensis Acará 6,857 2,0% 

 Centropomidae Centropomus sp. Robalo 0,556 0,2% 

Totais 342,569 100,00% 
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As Figura 8 e 10 ilustram as principais espécies de peixes capturadas neste estudo. 

 
(continua) 

Figura 8. Painel fotográfico contendo algumas das espécies capturadas na área de influência da PCH de Pedra do 
Garrafão. 
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(continuação)

 

Figura 9 – Continuação do painel fotográfico contendo algumas das espécies capturadas na área de influência da PCH 
de Pedra do Garrafão. 
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4.3 Análise dos dados obtidos 

Em redes de espera, foram coletados 162 espécimes de peixes, pertencentes a 21 espécies distintas. A Tabela 

8 apresenta a lista “Presença/Ausência” das espécies capturadas em cada um dos pontos. 

 

Tabela 8 - Presença/ausência de espécies de peixe em trecho amostrado do Rio Itabapoana. O (X) indica que a espécie 
estava presente no ponto. 

 
Espécie 

Ponto 
1 

Ponto 
2 

Ponto 
3 

Ponto 
4 

Ponto 
5 

Ponto 
6 

Ponto 
7 

Ponto 
8 

1 Astyanax bimaculatus 
   

X 
    

2 Astyanax fasciatus 
 

X 
      

3 Australoheros facetus 
 

X X 
     

4 Brycon opalinus 
  

X 
   

X 
 

5 Clarias Gariepinus 
       

X 

6 Centropomus sp 
      

X 
 

7 Crenicichla lacustris 
 

X X 
     

8 Cyphocharax gilbert  
 

X 
      

9 Eigenmannia verescens 
       

X 

10 Geophagus brasiliensis X 
  

X X 
 

X 
 

11 Hoplias malabaricus X 
       

12 Hypostomus affinis 
 

X X X X 
  

X 

13 Hypostomus luetkeni  X X X X X X 
 

X 

14 Leporinus conirostris X 
     

X 
 

15 Leporinus copelandii X X X X 
    

16 Loricariichthys castaneus X 
    

X X X 

17 Oligosarcus hepsetus 
  

X 
     

18 Parauchenipterus striatulus X X 
      

19 Prochilodus lineatus X 
 

X X 
 

X X X 

20 Prochilodus vimboides 
  

X 
   

X 
 

21 Rhamdia quelen 
 

X 
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4.4 Índices ponderais de dominância 

No conjunto amostral, as espécies mais dominantes foram H. luetkeni e P. lineatus, correspondendo a 84,40% 

dos valores de índice ponderal de dominância. Já as espécies mais abundantes foram H. luetkeni e L. 

castaneus, considerando que os últimos são normalmente pequenos e leves. Os Índices Ponderais de 

Dominância (IPD), bem como as guildas tróficas e guildas reprodutivas podem ser vistos na Tabela 9. 

Tabela 9 – Guildas, abundância, biomassa e IPD das espécies capturadas na área de influência da PCH de Pedra do 
Garrafão 

 
Espécies 

Abundância 
(CPUE N) 

Biomassa 
(CPUE kg) 

IPD 
% 

Guilda Trófica Guilda reprodutiva 

1 Hypostomus luetkeni  107,3 13,972 60,85 Raspador bentônico Litófilos 

2 Prochilodus lineatus 43,4 13,355 23,55 Iliófago nectônico Pelagófilos migradores 

3 Loricariichthys 
castaneus 

52,0 3,019 6,37 Raspador bentônico Carregadores 

4 Hypostomus affinis 19,5 4,980 3,95 Raspador bentônico Litófilos 

5 Leporinus copelandii 12,8 3,970 2,06 Omnívoro nectônico Pelagófilos migradores 

6 Brycon opalinus 8,6 2,283 0,79 Omnívoro nectônico Pelagófilos migradores 

7 Prochilodus 
vimboides 

5,4 2,616 0,57 Iliófago nectônico Pelagófilos migradores 

8 Crenicichla lacustris 10,7 1,150 0,50 Piscívoro nectônico Polifílicos 

9 Oligosarcus hepsetus 20,0 0,490 0,40 Piscívoro nectônico Pelagófilos sedentários 

10 Clarias Gariepinus 2,9 1,869 0,22 Omnívoro nectônico Polifílicos 

11 Geophagus 
brasiliensis 

6,9 0,744 0,21 Omnívoro nectônico Polifílicos 

12 Leporinus conirostris 5,3 0,618 0,13 Omnívoro nectônico Pelagófilos migradores 

13 Astyanax fasciatus 13,3 0,213 0,12 Omnívoro nectônico Pelagófilos sedentários 

14 Parauchenipterus 
striatulus 

4,0 0,514 0,08 Insetívoro bentônico 

15 Australoheros facetus 10,0 0,123 0,05 Omnívoro nectônico Litófilos 

16 Hoplias malabaricus 3,3 0,267 0,04 Piscívoro nectônico Polifílicos 

17 Rhamdia quelen 1,4 0,559 0,03 Insetívoro bentônico Litófilos 

18 Centropomus sp 0,6 0,697 0,02 Piscívoro nectônico Marinho 

19 Astyanax bimaculatus 3,3 0,073 0,01 Omnívoro nectônico Pelagófilos sedentários 

20 Eigenmannia 
verescens 

3,3 0,053 0,01 Insetívoro bentônico Pelagófilos sedentários 

21 Cyphocharax gilbert  3,3 0,046 0,01 Iliófago nectônico Pelagófilos migradores 

 

Para entender melhor a estruturação e as diferenças dentre os pontos, analisamos os gráficos de setor da 

Figura 10. Eles foram construídos utilizando os Índices Ponderais de Dominância de cada ponto e seus raios 

são proporcionais às abundâncias absolutas de cada ponto (com transformação de raiz quadrada para 

normatizar os dados e permitir uma representação de todos os gráficos de uma vez). 
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Percebe-se que houve tendência a uma maior riqueza na região do TVR e imediatamente à sua montante, no 

reservatório, da mesma forma que na campanha anterior. Entretanto as espécies presentes nos pontos 1 e 3 

diferiram do restante, principalmente pela expressiva presença de P. lineatus. 

Comparando o ponto 4 com o ponto 5, há uma redução da riqueza em espécies da ictiofauna, que se 

recuperou gradativamente à medida que se move à jusante. Entretanto a estrutura das comunidades diferiu um 

pouco dos pontos de montante. Nesses locais, L. castaneus, H. affinis e B. opalinus figuram de forma mais 

representativa. 
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Figura 10. Índices de abundância das espécies em cada ponto 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. A linha azul representa o curso do rio Itabapoana, que corre de oeste para leste. Para maiores informações quanto às 
abundâncias, verificar as tabelas de CPUE.
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Figura 11 - Soma dos Índices Ponderais de Dominância de cada espécie coletada na área de influência da PCH de 
Pedra do Garrafão 

 

 

Aproximadamente 43% dos índices ponderais dos indivíduos coletados pertenceram a uma espécie, H. 

luetkeni, seguidos de 23% de P. lineatus, 13% de L. castaneus, 6% de H. affinis e 5% de B. opalinus (Figura 

11).  

 

4.5 Abundância por ponto 

As maiores abundâncias foram observadas nas estações limnéticas do reservatório de Pedra do Garrafão. O 

ponto 3, localizado na barragem, apresentou a maior abundância dentre todos os pontos amostrados, seguido 

do ponto 2, também localizado no reservatório, mas em uma porção mais à montante (Tabela 10).  

As menores abundâncias foram vistas nos pontos 5 (TVR), 6 e 7 (restituição). De um modo geral, existiram 

duas tendências ao aumento do número de indivíduos, uma do ponto 1 até o ponto 3, com decréscimo de 

indivíduos no ponto 4 novo aumento do ponto 5 até o ponto 8.  

Soma dos Índices Ponderais de 
Dominância

Hypostomus luetkeni
Prochilodus lineatus
Loricariichthys castaneus
Hypostomus affinis
Brycon opalinus
Leporinus copelandii
Prochilodus vimboides
Clarias Gariepinus
Oligosarcus hepsetus
Leporinus conirostris
Geophagus brasiliensis
Crenicichla lacustris
Parauchenipterus striatulus
Astyanax fasciatus
Centropomus sp
Rhamdia quelen
Eigenmannia verescens
Astyanax bimaculatus
Cyphocharax gilbert
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Na região da barragem, o ponto de maior abundância (ponto 3) estava povoado de macrófitas e apresentava 

vastas porções alagadas, formando ambientes propícios à acumulação de peixes, que podem irradiar para as 

adjacências (observado similarmente na campanha 1). 

As abundâncias dos peixes coletados podem ser vistas na Tab. 10 e Figs.12 a 19. 

 

Tabela 10. Abundância das espécies por ponto de coleta da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão. 

 Espécie Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

1 Astyanax bimaculatus    3,3     

2 Astyanax fasciatus  13,3       

3 Australoheros facetus  3,3 6,66      

4 Brycon opalinus   2,0    6,6  

5 Clarias Gariepinus        2,9 

6 Centropomus sp       0,6  

7 Crenicichla lacustris  4,0 6,7      

8 Cyphocharax gilbert   3,3       

9 Eigenmannia verescens        3,3 

10 Geophagus brasiliensis 2,0   1,4 2,0  1,4  

11 Hoplias malabaricus 3,3        

12 Hypostomus affinis  3,3 2,0 1,4 1,3   11,5 

13 Hypostomus luetkeni  4,7 36,0 9,3 35,9 11,1 8,3  2,0 

14 Leporinus conirostris 3,3      2,0  

15 Leporinus copelandii 3,4 3,3 4,8 1,3     

16 Loricariichthys castaneus 6,7     13,3 8,7 23,3 

17 Oligosarcus hepsetus   20,0      

18 Parauchenipterus striatulus 2,0 2,0       

19 Prochilodus lineatus 10,4  20,8 1,4  4,0 4,1 2,7 

20 Prochilodus vimboides   3,9    1,4  

21 Rhamdia quelen  1,4       

 Totais 35,8 70,1 76,1 44,8 14,4 25,6 28,1 47,7 
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Figura 12. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 1, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 13. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 2, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 14. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 3, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 15. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 4, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 16. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 5, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 17. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 6, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 18. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 7, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 19. Comparação da abundância de espécies em CPUE no ponto PGA 8, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 
2 (C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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O quadro 1 sumariza os principais pontos observados nas comparações de abundâncias entre as duas 

campanhas, seca e chuvosa. 

 

Quadro 1: Comparação das abundâncias observadas nos pontos amostrais entre as campanhas “seca” e “chuvosa” na 
PCH Pedra do Garrafão.  

 

Aspectos notáveis dos pontos amostrais - comparação entre as duas campanhas 

Ponto 1:  Aumento da densidade de migradores em comparação aos sedentários, aumento no número de 
espécies. 

Ponto 2:  Aumento no número de espécies, presença expressiva de H. luetkeni 

Ponto 3:  Presença de aproximadamente os mesmos táxons, mas com aumento no número em P. lineatus, 
O. hepsetus e C. lacustris. Redução no número de A. facetus. 

Ponto 4:  Redução no número de P. lineatus, H. affinis e leve aumento de H. luetkeni. 

Ponto 5:  Escassez de ictiofauna nas duas campanhas, com redução no número de espécimes capturados. 

Ponto 6:  Redução no número de espécies capturadas, redução no número de H. luetkeni (entretanto a 
biomassa foi similar). 

Ponto 7:  Aumento geral de espécimes e espécies capturados, aumento no número de L. castaneus e P. 
lineatus. 

Ponto 8:  Aumento expressivo no número de H. affinis e leve redução no número de P. lineatus. Restante 
das espécies foram diferentes entre as duas campanhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

REL-02 

rev.: 01 
Mar-2015 

 

    P á g i n a  40 | 79 

 

4.6 Biomassa por ponto 

A distribuição da biomassa (Tabela 11 e Figuras 20 a 27), de modo diferenciado em relação aos padrões de 

abundância, mostrou o maior valor de biomassa de ictiofauna no ponto 8. Esse padrão deve-se à contribuição 

de H. affinis e de C. Gariepinus. Os pontos que mais se destacaram, a seguir, foram os pontos 3 (contribuição 

principal de P. lineatus e P. vimboides), ponto 2 (contribuição principal de H. luetkeni) e ponto 4 (contribuição 

principal de H. luetkeni).  

A presença de espécies do Gênero Prochilodus pode ser vista também nos lances de tarrafa realizados no 

TVR, escada de peixes e canal de adução, em pontos próximos ao ponto de coleta número 3 (Discutido com 

detalhes na secção 5 deste documento). Entretanto, a dominância desta espécie não foi vista nos pontos 

adjacentes. Nestes locais (ponto 2 e ponto 4), a presença da espécie H. luetkeni tornou-se mais expressiva, 

devido aos hábitats propícios a raspadores (fundo rochoso) em comparação ao hábitat do ponto 3 propício a 

iliófagos (fundo arenoso com detritos). 

Tabela 11. Valores de massa corporal por espécie em cada ponto amostral da PCH Pedra do Garrafão na campanha 
chuvosa (jan/2015). 

Espécies Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Astyanax bimaculatus 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 

Astyanax fasciatus 0,000 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Australoheros facetus 0,000 0,040 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Brycon opalinus 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 0,000 1,763 0,000 

Clarias Gariepinus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,869 

Centropomus sp 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,697 0,000 

Crenicichla lacustris 0,000 0,930 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cyphocharax gilbert  0,000 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Eigenmannia verescens 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 

Geophagus brasiliensis 0,126 0,000 0,000 0,200 0,144 0,000 0,274 0,000 

Hoplias malabaricus 0,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hypostomus affinis 0,000 0,767 0,356 0,246 0,580 0,000 0,000 3,032 

Hypostomus luetkeni  0,619 4,821 1,152 4,099 1,422 1,450 0,000 0,408 

Leporinus conirostris 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,508 0,000 

Leporinus copelandii 1,363 0,060 1,412 1,134 0,000 0,000 0,000 0,000 

Loricariichthys castaneus 0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,720 0,586 1,353 

Oligosarcus hepsetus 0,000 0,000 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Parauchenipterus striatulus 0,264 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Prochilodus lineatus 2,717 0,000 6,719 0,400 0,000 0,880 1,357 1,282 

Prochilodus vimboides 0,000 0,000 2,186 0,000 0,000 0,000 0,430 0,000 

Rhamdia quelen 0,000 0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totais 5,826 7,686 13,139 6,152 2,146 3,050 5,798 8,321 
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Figura 20. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 1, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 21. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 2, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 22. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 3, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 23. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 4, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 24. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 5, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 25. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 6, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 26. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 7, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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Figura 27. Comparação da massa das espécies em CPUE b no ponto PGA 8, entre as campanhas 1 (C1 – cor preta) e 2 
(C2 – em vermelho), correspondentes ao período de estiagem e período chuvoso, respectivamente. 
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4.7 Curva de acumulação de espécies  

A curva do coletor não demonstrou a formação de um plateau entre o número de amostras versus contagem 

de espécies para os testes executados (Erro! Fonte de referência não encontrada.8). A curva de 

acumulação de espécies, nesta campanha, não atingiu uma estabilização. 

 

Figura 28. Curva de acumulação de espécies de peixes da amostragem realizada na zona de influência da PCH Pedra 
do Garrafão, Rio Itabapoana (RJ/ES). 

 

De acordo com os dados dos estimadores de diversidade, o número de espécies de peixes ainda tende a 

aumentar. Para que haja estabilização das curvas, há necessidade da existência de mais campanhas, já que 

espécies mais raras ou exóticas inseridas podem não ter sido amostradas. É esperado que ocorra a 

estabilização da curva ao decorrer das campanhas futuras. 
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4.8 Estrutura específica das assembleias de peixes 

Os resultados dos índices de riqueza, diversidade e dominância utilizados foram listados na Tabela 12 e Figura 

29. 

 

Tabela 12. Índices de riqueza, diverdidade e equabilidade, por ponto, na área de influência da PCH de Pedra do 
Garrafão, Campanha 2. 

Amostra Riqueza (S) Abundância (N) Margalef (d) Pielou (J') Shannon (H') Simpson (1-λ’) 

PGA 1 8 36 1,96 0,93 1,93 0,86 

PGA 2 9 70 1,88 0,72 1,58 0,70 

PGA 3 9 76 1,85 0,87 1,91 0,83 

PGA 4 6 45 1,32 0,45 0,80 0,36 

PGA 5 3 14 0,75 0,62 0,68 0,40 

PGA 6 3 26 0,62 0,91 1,00 0,62 

PGA 7 8 28 2,10 0,87 1,81 0,83 

PGA 8 7 48 1,55 0,76 1,48 0,70 

 

O número total de espécies (S) variou na segunda campanha de S=3 (ponto 5 e ponto 6) a S=9 (ponto 2 e 

ponto 3). A maior diferença da riqueza entre as campanhas foi no ponto 2, apresentou menor valor dentre os 

pontos estudados na campanha 1 e passou a apresentar maior valor na campanha 2.  

A abundância de peixes foi maior nos pontos 2 e 3 (N=70 e N=76, respectivamente). Os valores destes dois 

pontos somados corresponderam a cerca de 43% do total de peixes coletados na presente campanha. O 

menor número de peixes capturados nas redes de espera foi no ponto 5 (N=14). 

Os maiores valores para o índice de diversidade de Margalef, à exceção do ponto 7, foram encontrados nos 

três pontos à montante da barragem, a saber, pontos 1, 2 e 3. Os menores foram encontrados nos pontos 6 e 

5. Os índices de diversidade de Shannon apresentaram valores similares aos de Margalef, sendo para aquele 

índice o ponto de maior diversidade o ponto 1 e o de menor o ponto 5. A convergência dos valores destes dois 

índices indica uma boa qualidade dos hábitats de montante e de pós restituição vazão e um maior impacto na 

região do TVR. 

Para o índices de dominância de Pielou, os pontos de maior equabilidade foram os pontos 1 e 6. Os menores 

valores encontrados para este índice foram os dos pontos 4 e 5. Similarmente, os valores maiores para o 

índice de Simpson foram nos pontos 1, 3 e 7, e os menores foram obtidos nos pontos 4 e 5. Os índices de 
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Pielou e de Simpson são similares, entretanto Pielou demonstra uniformidade e 1-Simpson a chance de duas 

espécies diferentes serem coletas sucessivamente, ao acaso, em uma amostra. A diferença fundamental é que 

em Simpson a riqueza exerce uma maior influência no valor do índice. Por esta razão, o índice de Simpson 

apresentou valores mais baixos nos pontos 5 e 6 do que os índices de Pielou.  

Da mesma forma que nos índices de Margalef e Shannon, os índices de Pielou e de Simpson apresentaram 

convergência no que indica uma boa qualidade nos hábitats de montante e de pós restituição de vazão e uma 

maior interferência na região do TVR. 

 

 

Figura 29. Representação gráfica contínua dos índices estudados, normalizada para reduzir as discrepâncias e 
possibilitar a representação em um só gráfico. 

 

4.9 Curvas de dominância 

As curvas de dominância cumulativa auxiliam no entendimento da dominância das espécies e como elas se 

mantêm no sequenciamento sucessivo (rank) das espécies (Figura 30).  

A curva de dominância cumulativa mostra uma clara diferença dos pontos de TVR dos demais, tanto em 

questão de alcance no eixo X, quanto em relação à localização no eixo Y. O ponto do TVR que mais se 

assemelhou aos demais foi o ponto 6, onde há a junção das águas do TVR com as do canal de adução  
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Os pontos 4 e 5 apresentaram maior dominância e menor riqueza. Os pontos à montante da barragem (1, 2 e 

3) e de pós restituição da vazão (7 e 8) apresentaram tendências nas curvas de dominância cumulativa 

similares.  

A espécie responsável pela alta dominância no ponto 2 foi H. luetkeni e no ponto 8 foi L. castaneus. 

 

Figura 30.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). 

 

4.10 Relações entre biomassa, espécies e pontos amostrais 

A distribuição da biomassa das espécies de peixes por ponto é apresentada na Figura 31. Nesta figura a 

ordenação das espécies, no eixo horizontal, segue a ordem de massa total decrescente, no sentido esquerda-

direita, sendo H. luekeni a espécie de peixe com maior biomassa total no universo amostral e C. gilbert a 

espécie com menor biomassa.  

H. luekeni esteve presente em sete pontos amostrais, estando a maior parte de sua biomassa distribuída entre 

os pontos 2 e 4.  

P. lineatus esteve presente em 6 pontos amostrais, com maior preponderância de sua biomassa no ponto 3. 

Observou-se no ponto 3, durante o dia, vários cardumes de P. lineatus margeando os bancos de macrófitas. 

60% da biomassa de H. affinis esteve concentrada no ponto 8.  
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L. copelandii teve sua biomassa quase que igualmente distribuída entre três pontos, ponto 1, ponto 3 e ponto 8, 

demonstrando sua homogênea distribuição.  

L. castaneus, na campanha 1 foi coletada apenas nos pontos 1, 2 e 6, já na campanha 2 foi coletada nos 

pontos 1, 6, 7 e 8. Por ser uma espécie pouco móvel, pode estar disposta em duas populações distintas, uma à 

montante e outra à jusante.  

Um exemplar de P. vimboides de grandes proporções foi coletado pela rede de malha 100 no ponto 3, 

aumentando assim a proporção dos valores de biomassa deste ponto em relação ao outro em que esta 

espécie foi capturada, ponto 7.  

Algumas espécies foram observadas apenas em 1 ponto: Centropomus sp. foi capturada apenas no ponto 7; 

R. quelen foi capturada apenas no ponto 2; O. hepsetus exclusiva do ponto 3; H. malabaricus do ponto 1; A. 

fasciatus e C. gilbert exclusivas do ponto 2; A. bimaculatus exclusiva do ponto 4 e; E. verescens exclusiva do 

ponto 8. A espécie exótica C. gariepinus foi encontrada apenas no ponto 8, sendo a oitava em biomassa, com 

apenas dois indivíduos capturados. 

 

 

Figura 31. Variação na massa dos indivíduos da mesma espécie nos diferentes pontos. 

 

A 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, foi encontrada no ponto 3 e 7.  
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A Tabela 13 mostra os pontos de captura e peso destes organismos, tanto à jusante quanto à montante do 

barramento. Apresenta hábitos reprodutivos que a enquadram na guilda pelagófila migradora, sendo sua 

movimentação reofílica (mas não necessita de longas migrações para desova). O gênero Bycon é altamente 

dependente do bom estado de conservação dos rios em que vive, sendo sensível à perda de ambientes 

ripários, assoreamento, poluição e barramento (Hilsdorf & Petrere, 2002).  

Tabela 13. Captura de Brycon opalinus na campanha 2, chuvosa, do Monitoramento de Ictiofauna da PCH de Pedra do 
Garrafão. Os espécimes foram pesados e soltos imediatamente. 

Amostra Espécie Peso (g) 

Ponto 3 Brycon opalinus 260 

Ponto 7 Brycon opalinus 278 

Ponto 7 Brycon opalinus 266 

Ponto 7 Brycon opalinus 251 

Ponto 7 Brycon opalinus 312 

 

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).  

 

4.11 Análises de similaridade 

O entendimento da estrutura de assembleias de ictiofauna 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. Os dados de abundância foram 

utilizados para a construção da matriz de similaridade (Tabela 14) que foi utilizada para as análises desta 

seção. 

O método de transformação escolhido foi a raiz quadrada, 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).   

Os dados da Tabela 14 - matriz de similaridade de Bray-Curtis – foram utilizados como base para as análises 

da seção 4.11.1. 
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Tabela 14 - Matriz de similaridade dentre as unidades amostrais. 

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 Ponto 6 Ponto 7 Ponto 8 

Ponto 1         

Ponto 2 32,12        

Ponto 3 38,74 46,47       

Ponto 4 43,29 51,58 38,96      

Ponto 5 37,88 37,08 32,14 65,24     

Ponto 6 57,74 24,17 33,82 44,02 47,30    

Ponto 7 51,04 5,34 28,08 23,85 20,16 48,65   

Ponto 8 38,45 21,32 25,76 31,27 29,34 57,61 34,76  

4.11.1 Análises multidimensionais de coordenadas canônicas 

A visualização dos coeficientes da matriz de similaridade foi realizada através da Análise Canônica das 

Principais Coordenadas (CAP). Essa análise ordena as amostras em um espaço n-dimensional levando em 

consideração a variação de sua estrutura dos dados.  

Os símbolos foram convencionados para regiões: 

 Up – montante – que englobam os pontos 1, 2 e 3;  

 TVR – trecho de vazão reduzida – que englobam os pontos 4 e 5; 

 PIR – restituição da vazão – que englobam os pontos que se situam à jusante da restituição da vazão 

do Rio Itabapoana, pontos 6, 7 e 8. 
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O resultado da Análise Canônica das Principais Coordenadas, para os pontos analisados em Pedra do 

Garrafão, demonstrou a clara separação entre as regiões dos pontos amostrais. Na Figura 32 é possível 

observar três grupos: pontos amostrais à montante da barragem (Up), pontos amostrais na região do TVR e 

pontos amostrais pós-restituição (PGA). 

 

 

Figura 32. Diagrama da Análise Canônica dos pontos amostrais para a região de influência da PCH de Pedra do 
Garrafão.  

 

Para atestar as diferenças de forma estatística, foi empregado o teste ANOSIM de similaridade. Foram 

comparadas as zonas que agrupam os pontos 1, 2 e 3, os pontos 4 e 5 o os pontos 6, 7 e 8. O teste 

apresentou um R global de 0,497 (nível de significância global de 4,6%), sendo os dados de cada zona 

resumidos na Tabela 15.  

Tabela 15. Teste ANOSIM por zona da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão. 

Grupos Estatística R Nível de significância % 
Permutações 

Possíveis 
Permutações 

realizadas 

Up-PGA, TVR-PGA 0,167 40 10 10 

Up-PGA, PGA 0,481 10 10 10 

TVR-PGA, PGA 0,833 10 10 10 
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A diferença entre as zonas se intensificou, em comparação à campanha 1, em que o valor de R foi 0,3 a um 

nível de significância de 5%. As zonas mais diferentes entre si foram as de TVR e as de restituição, seguidas 

das de restituição de vazão e de montante. Observar que a estatística R e o nível de significância foram 

menores quando comparado o TVR à montante da barragem, sugerindo fluxo de peixes dentre os grupos. 

Os valores do teste PERMANOVA para significância da separação por zonas e por localidades são 

apresentados na Tabela 16. Não houve separação entre as localidades (p=0,42) mas houve entre as zonas 

(p=0,053).  

O teste ANOSIM é mais sensível à heterogeneidade nas dispersões, ao passo que o PERMANOVA é 

largamente não afetado por este fator. De acordo com Anderson e Walsh (2013), o PERMANOVA se comporta 

melhor com dados biológicos, entretanto pelo retorno significativo do ANOSIM e pela proximidade da nível de 

significância de 5% do PERMANOVA, as zonas foram consideradas como dissimilares. 

 

Tabela 16.Teste PERMANOVA por zona e localidade 

 df     SS     MS Pseudo-F P (perm) Permutações únicas 

Zona 2 7078 3539 2,55 0,053 477 

Localidade 2 3077 1538 1,11 0,421 825 

Res 3 4165 1388    

Total 7 14321     

 

4.12 Guildas tróficas 

As dominância das guildas tróficas sofreu alterações na campanha 2, em comparação à campanha 1. 

Considerando a Tabela 17 e a Figura 33.3, a prevalência de onívoros na campanha 1 (42% da biota) foi 

substituída pela de raspadores bentônicos (63% da biota), seguida pela guilda dos iliófagos nectônicos (25% 

da biota) e só então dos onívoros (10%). Essa mudança no tipo de organismo prevalente pode ter sido 

decorrente de um menor fluxo de água, que favoreceu organismos que não dependem da sazonalidade para 

procriação (grande parte dos raspadores são litófilos e grande parte dos onívoros são migradores).  

Além disso, rios mais secos favorecem cascudos, cujas espécies são mais resistentes a quedas no oxigênio da 

água e trechos mais secos. A queda no número de onívoros pode levar a uma queda dos piscívoros, que se 

alimentam principalmente de peixes de escamas. 
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Tabela 17.Guildas tróficas e seus respectivos índices ponderais de dominância 

Guildas tróficas IPD 

Iliófago nectônico 24,56% 

Insetívoro bentônico 00,44% 

Onívoro 10,18% 

Piscívoro nectônico 01,51% 

Raspador bentônico 63,32% 

 

 

Figura 33. Proporção das guildas tróficas das espécies encontradas na campanha do período chuvoso na PCH de Pedra 
do Garrafão (jan/2015). 

Nos gráficos de setor da Figura 34, os tamanhos dos círculos foram igualados para comparação relativa. A 

guilda de raspadores bentônicos foi a mais representativa no universo amostral e apresentou maior dominância 

nos pontos 2, 4, 5, 6 e 8. 

A maior variedade de guildas tróficas foi encontrada no ponto 1, sendo que os pontos 1 e 3 foram dominados 

por iliófagos, guilda a qual seu representante mais abundante é o P. lineatus. O ponto 3 apresentou ainda a 

maior quantidade relativa de piscívoros e a maior equabilidade dentre as guildas. Neste ponto os raspadores 

estavam menos presentes pela maior escassez de substrato para sua alimentação. Dessa forma, no ponto 3 a 

assembleia de peixes do reservatório não só diferiu do restante, mas também apresentou espécies de peixes 

adaptadas a ambientes mais pelágicos e alterados.  

A ausência de piscívoros nos pontos largamente dominados por cascudos pode indicar uma escassez de 

alimentos para os mesmos.  
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A estrutura, em guildas, do ponto 7 pode ter diferido dos demais pela existência de uma empresa que retira 

areia do leito do rio nas adjacências. 

 

 

Figura 34.  Abundância relativa de Guildas tróficas de peixes por ponto de amostragem. 
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4.13 Aspectos reprodutivos  

Dos 163 indivíduos coletados, 42 eram fêmeas com estágios gonadais definidos (Tabela 18). Não foram 

encontrados indivíduos nos estágios esgotados ou de recuperação.  

Tabela 18. Aspectos reprodutivos da comunidade ictiofaunística, conforme Vazzoler (1996) 

Estágio de maturação Código do estágio Número de indivíduos 

Imaturo F1 8 

Repouso F2 8 

Início de maturação F3 4 

Maturação F4 4 

Reprodução F5 18 

 

Em comparação ao período seco, houve uma alteração esperada na tendência de estágios de maturação 

gonadal nos espécimes coletados. O número de indivíduos imaturos reduziu em aproximadamente seis vezes. 

O número de indivíduos em estágio de repouso reduziu em aproximadamente 3 vezes e de início de maturação 

reduziu em aproximadamente 2 vezes. O estágio de maturação contou com o mesmo número de indivíduos 

nas duas campanhas. No estágio de reprodução o número de fêmeas aumentou 9 vezes, corroborando com o 

período reprodutivo da campanha 2. 

Em estágio reprodutivo (com gônadas maduras) foram encontrados espécimes de H. luetkeni, H affinis, L. 

castaneus e R. quelen, sendo que nenhum deles é migrador. O único migrador encontrado nos estágios de 5 a 

3 foi um L. copelandii.  

Em fases mais avançadas de maturação gonadal, os peixes coletados foram quase que exclusivamente 

cascudos. Pode-se, então, traçar um paralelo da ausência de chuvas recente com a maior abundância de 

organismos deste grupo, já que seus ciclos reprodutivos não tem relação com a sazonalidade e são altamente 

plásticos (observado também na campanha 1). 

Em início de maturação foram encontrados espécimes de Prochilodus (das duas espécies), Centropomus sp, 

Leporinus conirostris, Oligosarcus hepsetus, Eigenmannia verescens, além das espécies já mencionadas nesta 

secção.  
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Tabela 19. Relação de fêmeas e machos encontrados na área da PCH Pedra do Garrafão (RJ/ES) em janeiro de 2015. 

 Fêmeas Machos F/M 

Australoheros facetum  2 0 2/0 

Brycon opalinus 2 3 0,7 

Centropomus sp 1 0 1/0 

Clarias Gariepinus 0 1 0/1 

Crenicichla lacustris 0 4 0/4 

Cyphocharax gilbert  0 1 0/1 

Eigenmanni verescens 1 0 1/0 

Geophagus brasiliensis 1 2 0,5 

Hoplias malabaricus 0 1 0/1 

Hypostomus affinis 1 10 0,1 

Hypostomus lutkeni 19 35 0,5 

Leporinus conirostris 1 1 1,0 

Leporinus copelandii  2 4 0,5 

Loricariichthys castaneus 10 5 2,0 

Oligosarcus hepsetus  2 1 2,0 

Parauchenipterus striatulus 1 1 1,0 

Prochilodus vimboides 1 2 0,5 

Prochilodus lineatus 11 16 0,7 

Rhamdia quelen 1 0 1/0 

 

Na campanha 2 foram capturados mais machos do que fêmeas na área de influência da PCH de Pedra do 

Garrafão. As únicas espécies com a razão fêmea/macho acima de 1 foram L. castaneus, O. hepsetus e A. 

facetum, sendo que as espécies de Hypostomus, apesar de largamente abundantes, apresentam baixas 

razões f/m (0,1 para H. affinis e 0,5 para H. lutkeni). 
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4.13.1 Estágios gonadais 

A Figura 35 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 

17. 

 

Figura 35. 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 próximas análises, utilizou-se os resultados da Análise Canônica das Principais Coordenadas como base 

e os estágios gonadais por espécie como variáveis explicativas. O objetivo desta análise foi 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 36. Análise Canônica das Principais Coordenadas – CAP com variáveis explicativas para os estágios gonadais 

imaturos 1 e 2. Prochilodus lineatus e Oligosacus hepsetus tendendo para UP (eixo da horizontal direito) e Loricariichthys 

castaneus e Eigenmannia virescens pra restituição (eixo da vertical baixo). 

 

A Figura 36 apresenta a Análise Canônica das Principais Coordenadas das abundâncias em cada um dos 

pontos, e sua similaridade (a partir da matriz de similaridade do item 4.11). As espécies que apresentaram 

correlação com os pontos amostrais estão indicadas no final dos dois transectos que partem do centro do 

círculo. A direção desses transectos direcionam aos pontos amostrais que as espécies apresentaram maior 

correlação (correlação de Spearman > 0,5).  Estas espécies apresentaram fêmeas em estágios 1 e 2 de 

maturação gonadal. P. lineatus e O. hepsetus tiveram correlação positiva com os pontos 1 e 3, ao passo que 
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as espécies L. castaneus e E. virescens tiveram correlação positiva com os pontos 6, 7 e 8. O restante das 

espécies não apresentou correlação clara com nenhum dos pontos. É interessante notar que P. lineatus estava 

acima da barragem em estágio imaturo, implicando que a comunidade de montante não necessita das 

comunidades de jusante para sua manutenção. 

 

 

Figura 37. Análise Canônica das Principais Coordenadas - CAP para as variáveis explicativas de estágios gonadais mais 
maduros, 3, 4 e 5. 

 

A Figura 37 foi construída de forma similar à 36, agora considerando a correlação das fêmeas nos estágios 

gonadais 3, 4 e 5, com correlação de Spearman > 0,5 junto ao CAP. Houve uma correlação entre os pontos de 

TVR com espécimes de G. brasiliensis (estágio reprodutivo 3). H. affinis e L. castaneus se relacionaram mais 

aos pontos de pós restituição, principalmente por serem praticamente exclusivos destes pontos. 

A ausência ou fraca relação entre as espécies em determinados estágios gonadais e os pontos amostrais 

indicam que não houve um padrão geográfico perceptível no local de reprodução dos peixes da área de 

influência da PCH Pedra do Garrafão.  
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Figura 38. Comparação das proporções de fêmeas que estavam nos estágios iniciais de maturação gonadal 
(representados pela cor azul) com as que estavam nos finais (representado pela cor vermelha) por ponto da PMI da PCH 
de Pedra do Garrafão. 

 

A comparação das proporções de fêmeas em estágios mais iniciais e em estágios mais maduros deixa claro 

que as fêmeas em estágios mais maduros foram as mais abundantes (Figura 38). O ponto 4 apresentou 

apenas espécimes em estágios mais maduros e o restante dos pontos apresentou proporções similares. Este 

resultado indica que a maturação ocorreu de forma homogênea geograficamente, já que os cascudos se 

distribuíram de forma uniforme no universo amostral (Figura 39).  
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Figura 39 – Comparação das proporções de fêmeas que estavam nos estágios iniciais de maturação gonadal com as que 
estava nos finais (por espécie) na campanha 2 (período de chuvas) da PMI da PCH de Pedra do Garrafão. 
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Figura 40. Índice ponderal de dominância e abundância para as guildas reprodutivas de peixes. 

 

Tanto para Índices Ponderais de Dominância quanto para abundância, a guilda dos litófilos é a mais 

dominante, seguida pela guilda dos pelagófilos (Figura 40). Dos migradores, nenhum organismo estava em 

estágio gonadal de reprodução no mês de janeiro, estando neste estágio apenas os peixes litófilos. A escassez 

de chuvas pode ter contribuído para a alteração do regime migratório e reprodutivo da ictiofauna. As próximas 

campanhas irão demonstrar quais foram as alterações que o regime diferenciado de chuvas no período 201-

015 possa ter causado na assembleia de peixes do trecho de estudo do Rio Itabapoana. 
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5 LANCES DE TARRAFA – AVALIAÇÃO DO MECANISMO DE TRANSPOSIÇÃO 

Durante os meses de setembro a janeiro, foram realizados três arremessos de tarrafa, semanalmente, em 

pontos do canal de adução (porção próxima à barragem) e da escada de peixes (porção central) e do TVR 

(porção próxima à barragem), na PCH de Pedra do Garrafão. Nestes arremessos foram coletados 273 peixes, 

pertencentes a 9 gêneros diferentes (Tabela 20).  

 

Tabela 20. Número de espécimes coletados nos pontos de lance de tarrafa da campanha 2, chuvosa, da PCH de Pedra 
do Garrafão, por gêneros. 

Gênero Adução Escada TVR 

Astyanax 3 39 38 

Brycon 1 9 24 

Centropomus 0 1 13 

Geophagus 0 0 7 

Harttia 0 2 9 

Leporinus 1 7 0 

Oligosarcus 0 1 3 

Paracheunipterus 0 3 0 

Prochilodus 11 42 59 

 

O canal de adução foi o trecho com menor quantidade de espécimes coletados, sendo 11 do Gênero 

Prochilodus, 3 do Gênero Astyanax, 1 Brycon e 1 Leporinus. A escassez de substrato rochoso, ausência de 

vegetação ripária e sombreamento, pobreza de hábitats e a cobertura do fundo com uma manta asfáltica 

dificultam o deslocamento de espécies mais fluviais para os trechos do canal de adução. 

A escada de peixes apresentou abundância de Prochilodus, similarmente ao observado na captura por redes 

de espera no ponto 3, adjacente à escada. A escada também foi largamente utilizada por peixes do Gênero 

Astyanax. A escada apresentou maior riqueza de gêneros (S=8), seguida pela riqueza do TVR (S=7) e, por 

último, a riqueza do canal de adução (S=4). 

Houve predominância dos Gêneros Astyanax e Prochilodus na porção do TVR estudada, ainda com presença 

significativa de Brycon e Centropomus.  

Comparando-se o número de indivíduos capturados na escada de peixes e no TVR, o número de indivíduos 

coletados de Astyanax foi muito semelhante em ambos pontos, bem como o de Prochilodus. O terceiro gênero 

a aparentar maior similaridade entre o TVR e a escada de peixes foi Brycon, o quarto Oligosarcus, o quinto 
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Harttia e o sexto Centropomus. Leporinus e Paracheunipterus foram encontrados apenas na escada, podendo 

indicar que estes a utilizaram para descida, não para a subida à montante.  

 

 

Figura 41. Relação do número de indivíduos coletados utilizando tarrafa no canal de adução, para avaliação do 
mecanismo de transporte dos peixes. 

 

Durante os cinco meses de coleta, a captura dos espécimes de peixes no canal de adução foi bastante 

homogênea, com um leve aumento na captura na segunda coleta de novembro. É provável que este aumento 

seja um reflexo do aumento nas abundâncias de peixes observado no TVR, no final de outubro, quando as 

chuvas se intensificaram na região.  

A utilização da escada pelos peixes seguiu uma distribuição próxima da normal, com máxima utilização em 19 

de novembro de 2014 e uma tendência ao aumento em sua utilização em janeiro de 2015. Notar que uma 

maior concentração de peixes no TVR levou a uma maior concentração de peixes na escada de peixes em 

períodos subsequentes (Figura 41). 

O teste estatístico ANOSIM (Tabela 21) foi utilizado para comparação das áreas (escada, canal de adução e 

TVR), sendo encontradas diferenças estatisticamente significantes entre o canal de adução e as demais áreas. 

O canal de adução, apesar de apresentar peixes em seu interior, diferiu das suas adjacências.  
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A ausência de diferença significativa entre a escada de peixes e o TVR indica que houve fluxo de espécies 

entre eles. O fato destas espécies serem similares entre si demonstra que a escada, no período testado (com 

poucas chuvas), estava em funcionamento. A escada de peixes pareceu atender à maioria das espécies 

presentes no TVR. 

 

Tabela 21. Teste ANOSIM de Similaridade entre as áreas de lances de tarrafa para aferição da utilização da escada de 
peixes na PCH Pedra do Garrafão. 

R Global 0,225  

Nível de significância 0,60% 

Número de permutações 999 

 

Comparação entre 
Localidades 

Estatística 
R 

Nível de significância 
% 

Permutações 
possíveis 

Escada, canal de adução 0,246 2,4 7144200 

Escada, TVR 0,154 6,2 7408800 

Canal de adução, TVR 0,290 1,3 1984500 

 

O método de correlação de Spearman foi utilizado para mensurar a correlação das cotas de nível do 

reservatório com a utilização da escada de peixes. Não foram encontradas evidências de que os dois fatores 

estavam diretamente relacionados (Tabela 22). Entretanto, pela baixa flutuação no nível no reservatório na 

maior parte do tempo, podem não ter havido dados suficientes para atestar qualquer correlação. 

 

Tabela 22. Teste Spearman para correlação da utilização da escada de peixes com os valores das cotas do reservatório 
da PCH Pedra do Garrafão, no mesmo período. 

Método - Spearman 

Rho 0,094 

Nível de significância 8,00% 

Número de permutações 999 
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6 CONCLUSÕES 

O período de chuvas interfere de forma decisiva o fluxo de água e, consequentemente, na estrutura da 

ictiofauna. A maioria das espécies observadas na campanha 1 estava também presente na campanha 2, fato 

que pode ter sido influenciado pela escassez de chuvas entre 2014 e 2015.  Não são todas espécies que 

reagem prontamente às chuvas, mas certamente todas são influenciadas, direta ou indiretamente.  

A espécie Clarias Gariepinus, comumente conhecida como bagre-africano, foi uma das espécies que não 

estiveram presentes na campanha 1. Esta espécie é conhecida por seu potencial invasor (Weyl et al 2010; 

Maezono et al 2005; Mhairi et al 2013). Entretanto, tais organismos não necessariamente se estabelecem de 

forma duradoura nesses novos hábitats, devido às dinâmicas internas de cada um. Assim, são necessários 

estudos posteriores para o entendimento do impacto que esta nova espécie pode causar nessa região de 

estudos (Ellender et al, 2014). 

A espécie mais abundante foi H. luetkeni seguida de L. castaneus. Considerando os Índices Ponderais de 

Dominância, as espécies mais expressivas foram H. luetkeni e P. lineatus, da mesma forma que na coleta 

anterior (campanha 1, seca). Foram capturados em maior representatividade cascudos, Siluriformes da Família 

Loricariidae, seguidos de Characiformes, grupos mais comuns de ambientes fluviais da américa do sul. 

Houve mudança na concentração preferencial das ictiocenoses do trecho amostrado do Rio Itabapoana entre 

as campanhas de seca (maior abundância nos pontos 3 e 4) e de chuva (maior abundância nos pontos 3 e 2). 

O ponto 2, inclusive, foi o ponto com menor diversidade da campanha de seca. O fato deste ponto surgir dentre 

as áreas com maior diversidade no período da chuva demonstra que este trecho pelágico não funciona como 

barreira ecológica e pode ser vencido. 

Os índices de Shannon mais elevados foram encontrados nos pontos 1, 3 e 7, com menores valores nos 

pontos 4 e 5.  As curvas de dominância separaram de forma clara os pontos do TVR dos demais. 

Especificamente em relação ao ponto 7, os índices de diversidade, riqueza e abundância apresentando bons 

valores. Além disso, a espécie B. opalinus foi capturada em maior abundância neste ponto. Considerando o 

fato de ser uma espécie sensível a degradações ambientais, a retirada de areia pode ter infligido um impacto 

positivo no hábitat. 

O substrato foi a variável explicativa que relacionou-se de forma mais coesa com a distribuição de ictiofauna 

nos pontos. Conclui-se que o substrato foi responsável por boa parte das diferenças entre os pontos. 

Individualmente, as zonas mais dissimilares foram as de TVR e de pós restituição de vazão, seguidas de 
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Montante e pós restituição. A maior similaridade foi encontrada entre TVR e os pontos à montante. Esse é um 

indicativo de que houve fluxo de peixes à montante pela escada de peixes. 

As guildas tróficas da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão apresentaram uma alteração na 

dominância de onívoros na campanha 1, para raspadores bentônicos na campanha 2. Essa mudança no tipo 

de organismo prevalente pode ter sido decorrente de um menor fluxo de água, favorecendo organismos que 

não dependem da sazonalidade para procriação. Além disso, rios mais secos favorecem cascudos, cujas 

espécies são mais resistentes a quedas no oxigênio da água e trechos mais secos. A queda no número de 

onívoros pode levar a uma queda no número de piscívoros.  

O número de fêmeas capturadas na campanha 2 (42) foi menor do que o capturado na campanha 1 (61). 

Houve uma redução de aproximadamente 80% nas fêmeas no estágio imaturo de reprodução, de 70% nas 

fêmeas em estágio de repouso, 45% em início de maturação. O número de indivíduos em maturação manteve-

se e houve um aumento de 90% nos indivíduos em estágio de reprodução. Essa gradação claramente indica o 

período reprodutivo da ictiofauna da área de influência da PCH de Pedra do Garrafão. Dos indivíduos em 

estágio reprodutivo 3 foram cascudos (Família Loricariidae) e um deles foi um bagre (Família Pimelodidae). 

Nenhuma destas espécies é migradora, sendo caracterizadas por reproduzirem-se em qualquer época do ano 

(Gomes et al 2011, Gomiero et al 2007, Souza 2007). 

A ausência de relação entre as espécies em determinados estágios gonadais e os pontos amostrais indica que 

não foi detectado um padrão geográfico perceptível de preferência para locais de reprodução dos peixes da 

área de influência da PCH Pedra do Garrafão. Além disso, 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). 

Em relação à espécie vulnerável B opalinus, foram registrados 5 indivíduos em redes de espera e 34 em 

tarrafas, mostrando que ele está bem distribuído no hábitat e que está utilizando a escada de peixes para 

migrações. 

A utilização do mecanismo de transposição (escada) pelos peixes foi feita por várias espécies. Praticamente 

todas as espécies que foram capturadas em tarrafa no TVR foram também capturadas na escada. A 

concentração de ictiofauna no TVR acabou por induzir, após um tempo, uma maior concentração de peixes na 

escada também. Esta concentração parece ocorrer em ciclos curtos, e talvez tivesse sido mais óbvia caso 

houvessem mais chuvas e um aumento significativo no nível do reservatório no período amostral. A maior 

utilização da escada foi na terceira semana de novembro. Nos arremessos de tarrafa não houve diferença 
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estatística entre o TVR e a escada de peixes, atestando a similaridade dos ambientes e o intercâmbio de 

espécimes entre eles. 

 

7 BIBLIOGRAFIA 

AGOSTINHO, A.A; HAHN, N.S.; GOMES, L.C.; BINI, L.M.. Estrutura trófica. In: VAZZOLER, A. E. A de M.; 

AGOSTINHO,A.A; HAHN, N.S.(Eds.). A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e 

socioeconômicos. Maringá: Nupélia, EDUEM, 1997, p. 229-248. 

ANDERSON M.J. & WALSH D.C.I. 2013. PERMANOVA, ANOSIM, and the Mantel test in the face of heterogeneous 

dispersions: What null hypothesis are you testing? Ecological Monographs 83:557–574 

BALON, E.K. 1975. Reproductive guilds of fishes: a proposal and definition. J. Fish. Res. Board. Can., 32(6): 821-864. 

BALON, E.K. 1981. Additions and amendments to the classification of reproductive styles in fishes. Enviro.Biol.Fish., 6 (3–

4):377–89 

BALON, E.K. 1984. Patterns in the evolution of reproduction styles in fishes. Pp: 35-53. In: Potts, G.W. & Wootton, R.J. 

(eds.). Fish Reproduction: strategies and tactics. London. Academic Press. 

BIZERRIL, C R S F; Paulo Bidegain Primo. Peixes de Águas Interiores do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

FEMAR - SEMADS 2001 417p.: il. 

BROWER, J.E. & ZAR, J.H.; 1984. Field & laboratory methods for general ecology. 2 ed. Wm. C. Brown Publishers, 

Dubuque, Iowa, 226p.  

CLARKE, KR, 1993. Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. Australian Journal of 

Ecology 18: 117-143. 

CLARKE KR, GORLEY RN 2001. PRIMER v5 (& v6): User manual/tutorial, PRIMER-E, Plymouth UK, 91pp , 192pp. 

CLARKE KR, WARWICK RM & BROWN BE 1993. Mar Ecol Prog Ser 102:' 153-160 

CLARKE KR, WARWICK RM, 2001. Change in Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and 

Interpretation.1st edition: Plymouth Marine Laboratory, Plymouth, UK, 144pp. 2nd edition: PRIMER-E, Plymouth, UK, 

172pp. 

CLARKE, KR, GORLEY, RN, 2006. PRIMER v6: User Manual/Tutorial. PRIMER-E, Plymouth. 

ELLENDER B R, WOODFORD D J & WEYL O L F. 2014. The invasibility of small headwater streams by an emerging 

invader, Clarias gariepinus. Biol Invasions - jul 2014 17:57-61. 



 

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

REL-02 

rev.: 01 
Mar-2015 

 

    P á g i n a  70 | 79 

 

GOMES, I. D.; F. G. Arau´jo, W. Uehara and A. Sales. J. Appl. Ichthyol. 2011. Reproductive biology of the armoured 

catfish Loricariichthys castaneus (Castelnau, 1855) in Lajes reservoir, southeastern Brazil. 1–10. Blackwell Verlag, Berlin. 

GOMIERO, L. M.; SOUZA, U. P. S.; BRAGA, F. M. S. 2007. Reprodução e alimentação de Rhamdia quelen (Quoy & 

Gaimard, 1824) em rios do Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo, SP Biota Neotrop. vol.7 

no.3. 

HUBBELL, S.P. 2001. The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. Princeton University Press, Princeton, 

N.J. 

MAEZONO, Y, Kobayashi R, Kusahara M, Miyashita T. 2005 Direct and indirect effects of exotic bass and bluegill on 

exotic and native organisms in farm ponds. Ecol. Appl. 15, 638–650. 

MAGURRAN A. E. 1988 Ecological divcersity and its measurement. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

Melo A S. 2008. O que ganhamos “confundindo” riqueza de espécies e equabilidade em um índice de diversidade. Biota 

Neotrop., vol. 8, no. 3, Jul/Set. 

MHAIRI E. Alexander, Jaimie T. A. Dick, Olaf L. F. Weyl, Tamara B. Robinson, David M. Richardsonn. 2014. Biology 

letters. 12 fev. vol 10 série 2. DOI: 10.1098/rsbl.2013.0946. 

PIELOU, E. C. Ecological diversity. New York: J. Wiley. 165p., 1975. 

SILVA, J.P.A.; MUELBERT, A.E.; OLIVEIRA, E.C.; FÁVARO, L.F.; 2010. Reproductive tatics used by the Lambari 

Astyanax aff. fasciatus in three water supply reservoirs in the same geographic region of the upper Iguaçu River. 

Neotropical Ichthyology, v. 8, n. 4, p. 885-892. 

SOMERFIELD, P J. 2008. Identification of the Bray-Curtis similarity index: Comment on Yoshioka. Mar Ecol Prog Ser. Vol. 

372: 303-306. 

VAZZOLER, A. E. A. M. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá: EDUEM. 169p. 1996. 

WEYL, PSR; de MOOR FC; HILL, MP; WEYL, OLF. 2010 The effect of largemouth bass Micropterus salmoides on 

aquatic macro-invertebrate communities in the Wit River, Eastern Cape, South Africa. Afr. J. Aquat. Sci. 35, 273–281. 

 

 

 

 

 

 



 

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

REL-02 

rev.: 01 
Mar-2015 

 

    P á g i n a  71 | 79 

 

8 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 

Loricariichthys castaneus 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 

Prochilodus lineatus 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 
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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 

Loricariichthys castaneus 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 
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Espécie Guilda Reprodutiva Guilda 
trófica 

Habito 

Astyanax bimaculatus Pelagófilos sedentários Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico, habita rios largos e abertos com fluxo livre, pequenos 

canais, valas de drenagem, lagos e represas. 

Australoheros facetum 
(facetus) 

Litopelagófilos 
sedentários 

Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico, comum em riachos, rios, pantanos e lagos. 

Brycon opalinus  Pelagófilos migradores Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Centropomus Sp. Pelagófilos migradores Piscívoro 
nectônico 

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. 

Crenicichla lacustris Polífilos Piscívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Geophagus brasiliensis Polífilos Omnívoro 
bentônico 

De água salobras, bentopelágico, migra apenas em água doce (nasce 

montante cresce jusante). 

Harttia loricariformes Litófilos Raspador 
bentônico 

 

Hoplias malabaricus Polífilos Piscívoro 
nectônico 

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.  

Hoplosternum littorale Aerofilos Omnívoro 
bentônico 

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 arenoso-

rochoso. Espécimes juvenis habitam vegetação ripária ao longo destes 

hábitats. 

Hypostomus luetkeni Litófilos Raspador 
bentônico 

Demersal 

Leporinus conirostris Pelagófilos migradores Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Leporinus copelandii Pelagófilos migradores Omnívoro 
nectônico 

Benopleágico 

Loricariichthys 
castaneus 

Carregadores Raspador 
bentônico 

Demersal 

Mugil curema Pelagófilos sedentários Iliógafo 
nectônico 

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.  

Oligosarcus hepsetus Pelagófilos sedentários Piscívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Pimelodella lateristriga Litófilos Omnívoro 
bentônico 

Demersal 

Prochilodus lineatus Pelagófilos migradores Iliógafo 
nectônico 

Bentopelágico, migrador de água doce (nasce montante cresce jusante) 
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Prochilodus vimboides Pelagófilos migradores Iliógafo 
nectônico 

Bentopelágico 

Rhamdia quelen Litófilos Insetívoro 
bentônico 

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.  

Salminus maxillosus Migrador de água doce Piscívoro 
nectônico 

Bentopelágico 
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Tabela de captura de peixes na escada de peixes, TVR e canal de adução, meses de setembro/2014 a janeiro/2015. “a” = canal de adução; “e” = a escada de 

peixes e “t” = TVR. 

Data Cota 
média 

Cota 
Máximo 
atingido 

Local Número 
de 

indivíduos 

N Espécie N Espécie N Espécie N Espécie N Espécies 

03/set 49.5 49.54 e 1 1 Astyanax         

04/set 49.53 49.54 a  1 1 Prochilodus         

05/set 49.51 49.54 t 12 7 Prochilodus 3 Brycon 2 Olicosarcus     

17/set 49.53 49.54 e 3 2 Prochilodus 1 Astyanax       

18/set 49.49 49.52 a  0           

19/set 49.49 49.52 t 4 2 Prochilodus 1 Astyanax 1 Geophagus     

24/set 49.51 49.53 e 4 2 Brycon 2 Astyanax       

25/set 49.49 49.51 a  1 1 Brycon         

26/set 49.49 49.5 t 1 1 Prochilodus         

01/out 49.51 49.52 e 13 2 Brycon 7 Astyanax 4 Prochilodus     

02/out 49.52 49.53 a 0           

03/out 49.48 49.551 t 1 1 Astyanax         

08/out 49.49 49.51 e 2 2 Prochilodus         

09/out 49.49 49.52 a  0           

10/out 49.49 49.5 t 2 1 Prochilodus 1 Astyanax       

15/out 49.5 49.52 e 3 3 Prochilodus         
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16/out 49.5 49.51 a  0           

17/out 49.5 49.53 t 0           

22/out 49.49 49.5 a 0           

23/out 49.5 49.52 e 2 2 Prochilodus         

25/out 49.49 49.52 t 12 3 Prochilodus 7 Astyanax 1 Brycon 1 Harttia   

29/out 49.54 49.55 e 7 2 Prochilodus 3 Brycon 1 Astyanax 1 Harttia   

30/out 49.51 49.53 a 3 3 Prochilodus         

31/out 49.62 49.64 t 53 24 Prochilodus 13 Astyanax 13 Brycon 2 Geophagus 1 Harttia 

05/nov 49.51 49.53 e 11 3 Prochilodus 5 Astyanax 2 Leporinus 1 Oligosarcus   

06/nov 49.51 49.51 a 1 1 Prochilodus         

07/nov 49.52 49.54 t 16 3 Prochilodus 7 Astyanax 5 Brycon 1 Harttia   

12/nov 49.5 49.53 e 4 2 Prochilodus 1 Astyanax 1 harttia     

14/nov 49.53 49.58 t 5 4 Prochilodus 1 Astyanax       

19/nov 49.52 49.53 e 18 18 Astyanax         

21/nov 49.5 49.53 t 8 2 Astyanax 6 harttia       

26/nov 49.61 49.63 a 5 3 Astyanax 1 prochilodus 1 Leporinus     

27/nov 49.53 49.55 e 03  3 Paracheunipterus         

28/nov 49.77 49.79 t 4 2 Prochilodus 1 oligosarcus 1 Geophagus     
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03/dez 49.69 49.71 e 12 12 Prochilodus         

05/dez 49.54 49.55 a 2 2 Prochilodus         

10/dez 49.54 49.62 e 7 3 Prochilodus 2 Astyanax 2 Leporinus     

11/dez 49.5 49.51 t 6 2 Prochilodus 2 Astyanax 2 centropomus     

12/dez 49.5 49.5 a 0           

17/dez 49.56 49.6 e 2 2 Brycon         

18/dez 49.55 49.57 t 2 2 centropomus         

19/dez 49.5 49.51 a 1 1 Prochilodus         

24/dez 49.53 49.58 e 2 1 centropomus 1 Astyanax       

25/dez 49.49 49.52 t 1 1 centropomus         

26/dez 49.49 49.5 a 0           

31/dez 49.47 49.52 e 6 4 Prochilodus 2 leporinus       

01/jan 49.48 49.51 t 18 9 Prochilodus 6 centropomus 2 brycon 1 geophagus   

03/jan 49.48 49.52 a 1 1 Prochilodus         

07/jan 49.48 49.52 e 4 3 Prochilodus 1 leporinus       

08/jan 49.48 49.53 t 8 1 Prochilodus 2 centropomus 3 Astyanax 2 Geophagus   

09/jan 49.47 49.5 a 1 1 Prochilodus         


