
 

 

NARA TADINI JUNQUEIRA 

 

 

 

 ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO 
RIO ARAGUARI, MG: ESTRUTURA, 

COMPOSIÇÃO E RELAÇÕES COM ASPECTOS 
GEOGRÁFICOS E AMOSTRAIS 

 

 

 

 

 

LAVRAS – MG 

2011 
 



NARA TADINI JUNQUEIRA 

 

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO RIO ARAGUARI, MG: 

ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E RELAÇÕES COM ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS E AMOSTRAIS 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Lavras, como parte das exigências 
do programa de Pós Graduação em Ecologia 
Aplicada, área de concentração em Ecologia 
e Conservação de Paisagens Fragmentadas e 
Agrossistemas, para a obtenção do título de 
Mestre.  

 

 

Orientador  

Dr. Paulo dos Santos Pompeu 

 

Coorientador 

PhD. Robert M. Hughes  

 

LAVRAS – MG 

2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica Preparada pela Divisão de Processos Técnicos da 
Biblioteca da UFLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NARA TADINI JUNQUEIRA 

 

 

 
Junqueira, Nara Tadini. 

                   Ictiofauna de riachos da Bacia do Rio Araguari, MG : estrutura, 
             composição e relações com aspectos geográficos e amostrais / Nara 
             Tadini Junqueira.– Lavras : UFLA, 2011. 
                   84 p. : il. 
 
                   Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Lavras, 2011. 

      Orientador: Paulo dos Santos Pompeu.      
      Bibliografia. 

 
                   1. Peixes. 2. Alto-Paraná. 3. Paisagem. 4. Esforço amostral. 5. 

Diversidade beta. I. Universidade Federal de Lavras. II. Título.   
                                                                                  
                                                                                  CDD – 574.526323             



NARA TADINI JUNQUEIRA 

 

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO RIO ARAGUARI, MG: 

ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E RELAÇÕES COM ASPECTOS 

GEOGRÁFICOS E AMOSTRAIS 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Federal de Lavras, como parte das exigências 
do programa de Pós Graduação em Ecologia 
Aplicada, área de concentração em Ecologia 
e Conservação de Paisagens Fragmentadas e 
Agrossistemas, para a obtenção do título de 
Mestre.  

 

APROVADA em 25 de fevereiro de 2011. 

 

Dra. Érica Maria Pellegrini Caramaschi          UFRJ 

Dr. Júlio Neil Cassa Louzada                           UFLA 

 

Dr. Paulo dos Santos Pompeu 

Orientador 

 

PhD. Robert M. Hughes 

Coorientador 

 

LAVRAS-MG 

2011 

 



 

Dedico este trabalho a Maria Alice Miranda Junqueira, querida Vó Lice, pelo 
seu exemplo de amor e força. 

DEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Aqui não preciso me preocupar com análises estatísticas, nomenclaturas, 

discussões e referências. Aqui posso ser simplesmente a Nara... Narinha, Narets, 

Coração, Narilda... Espero que minha cabeça, já cansada de tanto escrever, se 

lembre de cada um que contribuiu de alguma forma para a realização deste 

trabalho. E, em hipótese alguma, poderia começar de outra maneira: 

Ao meu orientador Paulo dos Santos Pompeu. Fica até difícil achar 

palavras para agradecer-lhe. Obrigada por me guiar durante todos estes anos e 

por sua dedicação, apoio e amizade. Por me ensinar a amar e a respeitar nossos 

rios e peixes. Por me ensinar o que é a verdadeira pesquisa. Por sempre ter um 

tempinho (na verdade, tempão) e me ajudar nas análises estatísticas. Pelos seus 

ensinamentos e por explicar incansavelmente questões que não entravam no 

“Fantástico Mundo da Nara”. Obrigada por ter um coração leve, de menino, o 

que fazia com que suas piadinhas e paródias fizessem milagres nas manhãs mais 

tediosas durante o mestrado. Por suas danças engraçadas que tanto me fazem rir. 

Obrigada pela enorme paciência e pela confiança. Obrigada pelas oportunidades 

e por acreditar em mim. Por consentir em realizar um projeto tão especial como 

este. A experiência valeu a pena. Carregarei por toda a vida seu exemplo de 

profissionalismo e competência. Espero, ainda, que muitos trabalhos possam ser 

compartilhados!  

Ao meu coorientador Robert Hughes, mais conhecido como Bob. Sua 

simplicidade, paciência e conhecimento fizeram com que tudo ficasse mais fácil, 

até mesmo o inglês. Obrigada por me acompanhar, sempre atento ao trabalho. 

Ao pesquisador Phill Kaufmann, pela orientação nos trabalhos de campo 

e por nos abrir as portas para novos conhecimentos. 

Aos pesquisadores: Ângela Zanata, Cláudio Henrique Zawadzki, 

Heraldo Antônio Britski, Naércio Menezes, Roberto Esser dos Reis, Weferson 



Graça e Wolmar Wosiacki, pela colaboração na identificação taxonômica das 

espécies. 

Aos professores doutores Érica P. Caramaschi (UFRJ) e Júlio Louzada 

(UFLA), por constituírem a banca avaliadora. 

A minha mãe, Luciana Marcaccini Tadini, pela sua calma durante 

minhas inúmeras viagens, sempre apoiando, com muito carinho, todas as minhas 

decisões.  

Aos meus avós Joaquim Tadini a Maria Alice Miranda Junqueira 

(sempre presente), por não medirem esforços para que eu chegasse até aqui. 

Ao meu tio Luciano e tia Ana que, mesmo longe, pareciam estar por 

perto, acompanhando cada etapa deste trabalho. 

“Às menininhas aqui de casa”: Rosi, Rosália, Carol, Paulinha, Ana Clara 

e Thalita, por me suportarem nos momentos de nervosismos e mau humor e que, 

confesso, não foram poucos. Seus rostos assustados e a frase: “Pra onde você vai 

(viajar) desta vez?” ficarão guardados na memória.  

Obrigada a todos os colegas de laboratório. Miriam, Yumi, Ceceo, Rafa, 

Lucas, Ciça, Deborah, Cíntia e Lelê, obrigada pela ajuda no árduo trabalho de 

campo. Sem vocês este trabalho não seria possível. Sei que não foi fácil. Mas, 

olhando pra trás, podemos respirar aliviados e dizer que tudo deu muito certo. 

Desculpem-me se muitas vezes me exaltei ou então fraquejei. Rafa, obrigada 

pelo trabalho sobre alimentação. Yumi e Miriam, obrigada pela ajuda com a 

organização do material e triagem. Ciça, obrigada pelo apoio e conselhos. Lelê e 

Miriam, obrigada por se aventurarem comigo nas estradas (risos). 

À equipe do Laboratório de Bentos da UFMG. Em especial, a Ju e a 

Bocha, pela alegria contagiante durante os trabalhos em campo e também nas 

reuniões. 

Ao professor Gilmar Bastos e a amiga Bárbara Sanches, pela ajuda em 

campo, superconcentrados em capturar os peixes. 



Ao Cacá, pelo apoio logístico e técnico. Sempre! 

A Lilian Coeli e Diego Macedo, pela parte sobre questões geográficas e 

confecção do mapa. 

Às amigas: Flora, Ariana e Mariana, sedentas de histórias sobre meus 

trabalhos e também por entenderem minha ausência durante este tempo. 

A todos os coordenados do projeto “Desenvolvimento de Índices de 

Integridade Biótica para avaliação de qualidade ambiental e subsídio para a 

restauração de habitats em áreas de soltura de alevinos”, pela orientação e 

aprendizado. 

À turma de mestrado, especialmente Cíntia, Raquel, Ligiane e Jaqueline, 

pelos ótimos momentos no nosso dia-a-dia e pelas confidências trocadas. 

Sentirei saudades. 

Ao Lucas, pelo seu amor e companheirismo. Foi durante esta “loucura” 

que nos descobrimos. Foi durante esta “loucura” que nos apaixonamos. Uma 

pessoa muito especial para mim. 

Ao Programa Peixe Vivo da CEMIG, pelo apoio financeiro e pela 

concessão da bolsa de estudos. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, pelo suporte e 

estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Estudos sobre peixes de riachos da bacia do rio Araguari são 
praticamente inexistentes. Observa-se, na região, intenso impacto antrópico, o 
que resulta na perda das características naturais dos corpos d’água, afetando a 
ictiofauna local. Foram, então, estudadas assembleias de peixes de 38 riachos, a 
fim de determinar a composição e estrutura da ictiofauna, suas relações com uso 
e ocupação do solo e com o protocolo de amostragem utilizado. A extensão do 
trecho amostral foi determinada por meio da fórmula largura x 40 e cada um dos 
trechos foi subdividido em 10 seções. Houve diferença significativa na 
composição de espécies entre os locais considerados impactados e preservados, 
de acordo com o uso e a ocupação do solo, a cobertura vegetal e as alterações 
antrópicas. A curva do coletor, feita separadamente para riachos e seções, 
mostrou a não estabilização da riqueza observada e de singletons para o número 
de riachos e de riqueza e doubletons para o número de seções. Uma elevada 
dissimilaridade de espécies entre os riachos foi indicada pela análise da partição 
aditiva da diversidade. Para a captura de 95% da riqueza estimada para a região 
de estudos pelo Jackknife 1, seriam necessárias amostragens em 94 riachos. Os 
resultados mostram que o avanço das atividades humanas na região afeta a 
ictiofauna local e a heterogeneidade ambiental seria o fator que melhor 
explicaria os padrões de distribuição das espécies aqui encontradas. 
 

Palavras-chave: Alto Paraná. Paisagem.  Distribuição espacial. Esforço amostral. 
Diversidade β. 



ABSTRACT 

 

There is a lack of scientific studies on the fish communities of River 
basin, Araguari. This region is highly impacted, resulting in the loss of the 
natural characteristics of water bodies, affecting the local fish fauna. Fish 
assemblages of 38 streams were studied in order to determine the composition 
and structure of fish fauna, their relationship to land use and occupation and the 
efficiency of the sampling protocol used. The length of the segment sample was 
established using the formula: width x 40, and each stream stretch was divided 
into 10 sections. There were significant differences in species composition 
among sites impacted and preserved, according to the land use, degree of 
vegetation cover and human changes.  The species accumulation curves were 
obtained separately for streams and for the sections and showed no stabilization 
of the observed richness and singletons for the number of sampled streams, and 
richness and doubletons for the number of sampled sections. The analysis of 
additive partitioning of diversity indicated a high dissimilarity of species 
between the streams. To capture 95% of the estimated richness for the study 
region by Jackknife, it would be necessary samples at 94 streams with length= 
40 x width. The results show that the advancement of human activities in the 
region directly affects the local fish fauna, and environmental heterogeneity 
would be the factor that best explain the distribution patterns of species. 
 

Keywords: Alto Paraná. Landscape. Spatial distribution. Sampling effort. β 

diversity. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A preocupação em monitorar a qualidade da água, bem como em 

conservar e recuperar os recursos hídricos, é cada vez maior. Isto se deve às 

múltiplas funções da água nos usos humanos, os quais incluem abastecimento 

doméstico e industrial, pesca, lazer, irrigação, etc. Diante do grande potencial 

hídrico do Brasil e da importância da água como um recurso essencial à vida, os 

estudos acerca desses ambientes tornam-se prioritários. 

O Brasil concentra as maiores redes hidrográficas da região Neotropical, 

as quais apresentam elevada biodiversidade aquática, sendo, em termos 

mundiais, no que se refere  ao número de espécies de peixes de água (cerca de 

21% do total mundial; BUCKUP; MENEZES, 2003). A maior parte da 

diversidade pode ser atribuída às espécies de pequeno a médio porte, que estão 

distribuídas principalmente em riachos (LOWE MCCONNELL, 1999).  

Esses ecossistemas têm sido fortemente alterados em função de 

impactos ambientais decorrentes do aumento desordenado das atividades 

humanas (MCALLISTER et al., 1997) que normalmente exercem influência 

negativa na ictiofauna. O fato de a habilidade de manter uma comunidade 

biótica equilibrada ser um dos melhores indicadores da integridade dos corpos 

d’água (KARR, 1981) e, portanto, do potencial de uso da água pelo ser humano 

(MORENO; CALLISTO, 2004), faz com que os peixes desempenhem 

importante papel na conservação e no manejo dos recursos hídricos.  

Os peixes têm sido utilizados como indicadores das condições 

ambientais por meio de inventários biológicos, índices de integridade biótica e 

programas de biomonitoramento ambiental (KARR, 1999; EPA, 2005; LYONS, 

2006). Para tanto, é necessário o conhecimento sobre as comunidades de peixes 

e o ambiente em que vivem. Dessa forma, estudos sobre composição e estrutura 

das comunidades, padrões de distribuição das espécies, bem como sobre 
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aspectos geográficos das bacias de drenagem e delineamento de protocolos de 

amostragem tornam-se fundamentais para subsidiar políticas públicas referentes 

aos recursos hídricos. 

 O Alto Paraná é considerado a região mais estudada, em se tratando de 

peixes de água doce no Brasil (AGOSTINHO et al., 2007). Porém, as pesquisas 

concentram-se em cursos d’água no estado de São Paulo e do Paraná 

(LANGEANI et al, 2007), existindo regiões nas quais a ictiofauna é ainda 

desconhecida, como a bacia do rio Araguari. 

 A bacia do rio Araguari está localizada na região do Triângulo Mineiro e 

do Alto Paranaíba, a oeste do estado de Minas Gerais, onde se observam 

intensas atividades antrópicas, com destaque para a agropecuária, urbanização 

crescente e projetos hidrelétricos (SOARES et al., 2004; BACCARO et al., 

2004). Assim, estudos em riachos na região tornam-se prioritários para o 

conhecimento da sua ictiofauna, antes que informações sejam perdidas 

(CASTRO, 1999).  

 Esta dissertação faz parte do projeto “Desenvolvimento de Índices de 

Integridade Biótica para avaliação de qualidade ambiental e restauração de 

habitats em áreas de soltura de alevinos”. Tal projeto está sendo desenvolvido 

por pesquisadores e alunos de quatro centros de pesquisas: Universidade Federal 

de Lavras, Universidade Federal de Minas Gerais, Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerias e Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, em parceria com a Cemig (Programa Peixe Vivo). O projeto visa o 

desenvolvimento de Índices de Integridade Biótica (IBI) para a região 

Neotropical, utilizando assembleias bentônicas e ictiofauna, por meio de 

metodologia inédita no país. 

O presente trabalho representa o passo inicial para o desenvolvimento do 

IBI, o qual poderá vir a ser uma importante ferramenta no gerenciamento da 

qualidade de bacias hidrográficas no Brasil. No primeiro capítulo encontram-se 
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a descrição da ictiofauna e a sua associação com aspectos geográficos da bacia 

do rio Araguari. O segundo capítulo refere-se ao esforço amostral utilizado, 

avaliando também padrões de diversidade. 
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RESUMO 

 

Foi realizado o levantamento das espécies de peixes de riachos da bacia 
do rio Araguari, com o objetivo de avaliar a composição da ictiofauna local e 
suas relações com aspectos geográficos e de conservação da bacia. Um total de 
38 riachos de até 3ª ordem foi amostrado. A extensão do trecho amostral foi 
determinada por meio da seguinte fórmula: largura x 40. As coletas, realizadas 
com peneiras, foram padronizadas pelo tempo e os exemplares, separados por 
tributários. Foram coletados 4.365 exemplares, pertencentes a 6 ordens, 14 
famílias, 25 gêneros e 38 espécies, das quais aproximadamente 30% ainda não 
foram descritas. Das espécies coletadas, 86,84% estão distribuídas entre as 
ordens Characiformes (52,63%) e Siluriformes (34,21%), as quais tiveram 
também maior representatividade em relação ao número de indivíduos (86,34%). 
As famílias Characidae (46,96%), Trichomycteridae (16,54%) e Loricariidae 
(16,17%) foram as que mais contribuíram para este resultado, tendo Astyanax 
scabripinnis sido a espécie mais abundante, em termos de número de indivíduos 
(33,63%). Quatro guildas tróficas foram determinadas por meio da frequência de 
ocorrência dos itens alimentares: invertívoros (55,26%), onívoros (21,05), 
detritívoros (13,16%) e piscívoros (10,53%). De acordo com o uso e a ocupação 
do solo, o grau de cobertura vegetal e as alterações antrópicas, três riachos foram 
considerados altamente impactados, sete preservados e os demais intermediários, 
tendo havido diferença significativa na composição de espécies entre os locais 
impactados e preservados. Pelo teste de Mantel pode-se observar que a 
composição de espécies é influenciada pela distância entre os locais amostrados. 
Aspectos geográficos da bacia, bem como o uso da terra, seriam os fatores 
responsáveis por moldarem a composição de espécies dos riachos estudados.  
 

Palavras-chave: Ictiofauna. Alto Paraná. Uso do solo.  Distância geográfica. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the fish fauna composition and its 
relationship to aspects of geography and conservation of the Araguari basin. An 
amount of 38 streams of up to 3rd were sampled in September 2009. The length 
of the segment sample was determined using the formula: width x 40, and each 
stream stretch was divided into 10 sections. The fishes sampling, using kick 
nets, were standardized according to the time and the individuals were separated 
by streams and sections. An amount of 4365 specimens of 38 species, 14 
families and 25 orders were captured. Approximately 30% of species were not 
yet described. Of the sampled species, 86.84% were Characiformes (52.63%) 
and Siluriformes (34.21%), which had the largest representation in the number 
of individuals (86.34%). Families Characidae (46.96%), Trichomycteridae 
(16.54%), Loricariidae (16.17%) were those that best contributed to this result, 
and Astyanax scabripinnis was the most abundant specie in terms of number of 
individuals (33.63%). Four  feeding groups were determined by the frequency of 
occurrence of food items: invertivores (55.26%), omnivores (21.05%), 
detritivores (13.16%) and piscivores (10.53%). According the land use, degree 
of vegetation cover and human changes, three streams were considered highly 
impacted, seven preserved and the others in intermediary condition. There were 
significant differences in species composition among the sites impacted and 
preserved. The Mantel test showed that the species composition is influenced by 
the distance between the sampled sites. Geography of the basin, as well as land 
use are the factors responsible for shaping the species composition of the 
streams studied. 

 

Keyword: Ichthyofauna. Alto Paraná.  Land use.  Geographical distance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os vertebrados, os peixes constituem o grupo mais diversificado 

com, aproximadamente, 28.000 espécies (NELSON, 2006). A maior parte desta 

riqueza encontra-se em águas doces da região Neotropical (LOWE 

MCCONNELL, 1999), com aproximadamente 6.000 espécies (REIS, 2003). Só 

no Brasil já foram catalogadas 2.122 espécies (BUCKUP; MENEZES, 2003), 

fato que o coloca no topo da lista dos países com maior número de espécies de 

peixes de águas interiores (AGOSTINHO et al., 2005). Entretanto, esses 

números ainda estão longe de representar a fauna de peixes neotropicais de água 

doce, pois se estima que de 30% a 40% das espécies ainda não foram descritas, 

podendo atingir uma riqueza de 8.000 espécies (SCHAEFER, 1998). 

As maiores redes hidrográficas da região Neotropical encontram-se em 

território brasileiro, sendo a bacia do rio Paraná a segunda maior entre elas. Sua 

grande área de drenagem reflete em sua diversidade elevada, com 

aproximadamente 600 espécies de peixes (BONETTO, 1986). A porção do Alto 

Paraná, localizada a montante do antigo Salto de Sete Quedas, hoje submerso 

pelo reservatório de Itaipu, é a região mais estudada em relação à fauna de 

peixes no Brasil (AGOSTINHO et al., 2007). No entanto, os levantamentos 

realizados ainda são incompletos (AGOSTINHO et al., 2005),  existindo lacunas 

no conhecimento da ictiofauna da região que ainda precisam ser preenchidas.  

A maior parte da diversidade da fauna de peixes neotropical pode ser 

atribuída às espécies de pequeno a médio porte, que estão distribuídas 

principalmente em riachos (LOWE MCCONNELL, 1999; CASTRO, 1999).  

Até meados da década de 1990, poucos eram os estudos acerca desses 

ambientes, devido à falta de interesse econômico e, até mesmo, pelo 

desconhecimento da fauna (ESTEVES; ARANHA, 1999). Contudo, maior 

importância vem sendo dada a cursos d’águas de pequeno porte e os estudos 
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mostram-se crescentes no Alto Paraná (e.g. CASATTI et al., 2001; LEMES; 

GARUTTI, 2002; CASTRO et al., 2003; CASTRO et al., 2004; OLIVEIRA; 

BENNEMANN, 2005; CUNICO et al., 2006; GALVES et al., 2007; 

LANGEANI, 2007; SHIBATTA et al., 2007). 

A intensificação das atividades antrópicas, amplamente observadas no 

Sistema do Alto Paraná, provoca degradações ambientais que, provavelmente, 

afetarão a estrutura das comunidades, podendo causar desde modificações na 

composição da ictiofauna até a extinção de espécies (MOYLE, 1994). Dessa 

forma, os estudos em riachos na região são prioritários, a fim de se ter 

conhecimento sobre a sistemática, a ecologia e a biologia das espécies, antes que 

tais informações sejam perdidas (CASTRO, 1999). 

No Sistema do Alto Paraná, as pesquisas concentram-se em cursos 

d’água no estado de São Paulo e do Paraná (LANGEANI et al, 2007). Estudos 

nas regiões de Minas Gerais são praticamente inexistentes ou não publicados, 

principalmente para a bacia do rio Araguari, onde se observa a maior carência de 

informações sobre a ictiofauna do Alto Paraná (GALVES et al., 2009).  

Trabalhos de levantamento da fauna constituem a base para o 

desenvolvimento de várias outras pesquisas, indispensáveis para a tomada de 

decisões que auxiliem na conservação e na restauração da biodiversidade. Dessa 

forma, o presente estudo foi realizado com o objetivo de realizar o levantamento 

das espécies de peixes de riachos da bacia do rio Araguari, avaliando a 

composição da ictiofauna local e suas relações com aspectos geográficos e de 

conservação da bacia.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O rio Araguari nasce no Parque Nacional da Serra da Canastra, 

município de São Roque, Minas Gerais, a 1.320 m de altitude (VONO, 2002). 

Possui 475 km de extensão e é um dos principais afluentes da margem esquerda 

do rio Paranaíba (BACCARO et al., 2004), o qual formará o rio Paraná, após sua 

confluência com o rio Grande. 

A bacia do rio Araguari está localizada na mesorregião do Triângulo e 

Alto Paranaíba, na região oeste do estado de Minas Gerais e faz parte do Sistema 

do Alto Paraná, o qual inclui toda a região de drenagem do rio Paraná a 

montante do antigo Salto de Sete Quedas (BONETTO, 1986). A bacia ocupa 

uma área de 21.856 km2, drenando 20 municípios.  

A região apresenta estações climáticas bem definidas: uma estação seca, 

entre maio e setembro e outra chuvosa, entre outubro e abril (ROSA et al.,2004). 

A maior parte da bacia está inserida na vegetação do tipo cerrado (LIMA et al., 

2004), embora hoje pouco representativa, em virtude do elevado grau de 

antropização, caracterizado por intensas atividades agropecuárias, com destaque 

para o cultivo de grãos, pela urbanização crescente e por projetos hidrelétricos 

(SOARES et al., 2004; BACCARO et al., 2004). 

A área de estudo da bacia do rio Araguari compreende os seguintes 

municípios: Iraí de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, 

Sacramento, Santa Juliana e Serra do Salitre.  

A rede amostral dos riachos foi elaborada por meio dos procedimentos 

metodológicos baseados em critérios estabelecidos no US-EMAP West 

Weadeable Stream (OLSEN; PECK 2008). Estes critérios se baseiam em criar 

uma rede amostral mestra (master sample) e, sobre ela, selecionar, por meio de 
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um algoritmo de seleção espacialmente balanceado, um ranking que hierarquiza 

toda a rede de drenagem a montante do reservatório da UHE Nova Ponte. Antes, 

porém, foi necessário atribuir a ordem hierárquica ao banco de dados da rede de 

drenagem (STRAHLER, 1957) para a exclusão de afluentes com valor igual ou 

superior a 4ª ordem.  Drenagens localizadas a mais de 35 km da borda do 

reservatório da UHE Nova Ponte também foram excluídas (HITT; 

ANGERMEIER, 2008), determinando assim a área limite da rede amostral. 

Duas redes distintas de amostragem foram criadas: sample sites, 

constituída dos pontos válidos melhor ranqueados e overdraw sites, esta criada 

para substituir possíveis pontos não acessíveis propostos pela primeira, 

respeitando a categoria do ponto a ser substituído e o ranking definido pela 

metodologia utilizada. Utilizaram-se os números gerados pelas redes amostrais 

para a nomenclatura dos pontos de coleta. No total, 38 riachos foram amostrados 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1 Mapa da rede amostral de 38 riachos da bacia do rio Araguari, MG 
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2.2 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados em uma campanha de campo realizada em 

setembro de 2009. A extensão do trecho amostral estabelecida para cada 

tributário foi proporcional à largura do tributário, determinada por meio da 

fórmula largura x 40, respeitando-se o comprimento mínimo de 150 m 

(KAUFMANN et al., 1999). Cada um dos trechos foi subdividido em 11 seções 

transversais, com distância entre si de 1/10 da extensão total. Em cada seção 

transversal foram quantificadas a cobertura vegetal e as alterações 

antropogênicas (KAUFMANN et al., 1999). A cobertura vegetal foi medida por 

meio do densiômetro, em quatro posições no centro do canal: a montande, a 

jusante, à direita e à esquerda. As seguintes alterações antropogênicas: canais, 

diques, construções, estradas, canos, lixo, pastagem, agricultura e mineração 

foram avaliadas pela presença ou não na área de drenagem do trecho, em ambas 

as margens, levando em consideração três classes espaciais: dentro do canal, 

dentro de 10 m a partir da margem do canal e a mais de 10 m a partir da 

margem.  

As coletas de peixes foram realizadas no sentido jusante-montante, com 

peneiras confeccionadas com tela mosqueteira (80 cm de diâmetro, malha l 

mm). Estabeleceu-se, para cada riacho, a utilização de duas peneiras, durante 

duas horas de coleta.  Os exemplares coletados foram etiquetados e fixados em 

solução de formol 10%, separados por locais de coleta. Em laboratório, foram 

identificados taxonomicamente e conservados em álcool 70%. 

Foi elaborado um mapeamento do uso e ocupação do solo para as áreas 

de drenagem de cada trecho amostrado. Consideraram-se quatro fisionomias 

como sendo naturais: Floresta Estacional Decidual, Cerrado, Campo e Várzea e 

três antrópicas: agrícolas, urbanas e pastagens introduzidas. As bacias de 

drenagem foram extraídas do modelo de terreno proveniente do Shuttle Radar 
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Topographic Mission - SRTM (USGS, 2005) e ajustado por MIRANDA (2005), 

corrigindo-se falhas presentes nas imagens de radar. Para a classificação do uso 

e da ocupação do solo, realizou-se a interpretação manual dessas imagens, em 

conjunto com imagens multiespectrais do sensor TM/ Landsat. 

Com a finalidade de classificar as espécies em guildas tróficas, foram 

analisados, por meio de estereomicroscópio, os conteúdos estomacais de 20 

espécies coletadas. Os itens alimentares foram identificados até a menor 

categoria taxonômica possível, segundo manuais de identificação de 

macroinvertebrados (MCCAFFERTY, 1983; PAWN; VAN DAMME, 1999; 

NEEDHAM; NEEDHAM, 1982; PÉREZ, 1988). A análise foi realizada a partir 

da determinação da frequência (Fi = número de vezes em que o item i ocorreu, 

dividido pelo número total de estômagos com alimento) de ocorrência de cada 

item encontrado para cada espécie (GELWICK; MATTHEWS, 1996). A guilda 

trófica de cada espécie foi determinada a partir da identificação dos itens mais 

frequentes, com ocorrência ≥30%. As espécies que não tiveram seus conteúdos 

estomacais analisados foram classificadas a partir da literatura disponível. Para 

aquelas que não foram encontrados dados publicados acerca de sua alimentação, 

optou-se pela inclusão em guildas de espécies filogeneticamente mais próximas. 

 

2.3 Análise de dados 

 

A densidade da cobertura vegetal (xcdenmid) foi calculada a partir da 

média dos valores obtidos em cada transecto e, então, convertida para 

porcentagem, dividindo-se por 17 (o valor máximo de cobertura vegetal através 

de densiômetro) e multiplicando-se o resultado por 100 (KAUFMANN et al., 

1999).  

Calculou-se a porcentagem de observações (11 transectos x duas 

margens= 22 observações ao total) para cada tipo de impacto humano. Pesos 
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diferentes foram atribuídos para cada classe espacial: 1,5 para impacto dentro do 

canal, 1,0 para impactos dentro de 10 m a partir das margens e 0,667 para 

impactos a mais de 10 m da margem. Por meio da somatória dos resultados de 

todos os tipos de impactos humanos avaliados, obteve-se o distúrbio antrópico 

na área de drenagem do trecho amostral (w1_hall) (KAUFMANN et al., 1999). 

Empregou-se a análise dos componentes principais (PCA), por meio do 

software Statistica 9.1 (STATSOFT, 2009), para a ordenação dos riachos em um 

gradiente de conservação, baseada em dados gerados pelo mapeamento do uso e 

ocupação do solo, além das variáveis abióticas relacionadas com a cobertura 

vegetal do trecho amostrado e o grau de impacto humano em sua bacia de 

drenagem. Antes, porém, os dados passaram pelo processo de normalização, 

utilizando-se o programa estatístico Primer 6.0 (CLARK & GORLEY, 2006). 

Por meio do escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS), com índice 

de distância Bray-Curtis, foi possível ordenar os grupos de córregos 

determinados através da PCA, em função da composição das espécies. Em 

seguida, utilizou-se uma análise de similaridade (ANOSIM), a partir de uma 

matriz de distância de Bray-Curtis, para verificar diferenças significativas entre 

os grupos ordenados pelo NMDS. Para avaliar a contribuição de cada espécie na 

separação dos grupos observada pelo NMDS foi realizada a análise de 

porcentagem de similaridade (SIMPER). Tais análises foram realizadas 

utilizando-se o programa Past 2.04 (HAMMER et al., 2001). 

Uma matriz de similaridade da composição de espécies entre as 

assembleias de peixes foi gerada a partir do Índice de Similaridade de Jaccard 

[(Sj= a/ (a+b+c), em que a é o número de espécies encontradas no local a, b é o 

número de espécies encontradas no local b e c é o número de espécies 

encontradas em ambos os locais] (MAGURRAN, 1988). O índice, calculado 

pelo programa EstimateS 8.0 (COLWELL, 2006), atribui peso igual para todas 

as espécies, independente da abundância. Por isso compara a similaridade entre 
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locais por meio da presença e da ausência das espécies. Aplicou-se o teste de 

Mantel com 5.000 randomizações, a fim de verificar a relação entre a 

similaridade em composição de espécies (distância de Jaccard) e a distância 

geográfica (km) dos pontos de coleta, utilizando-se o programa Past 2.04 

(HAMMER et al., 2001). Tal distância foi calculada a partir das coordenadas 

geográficas (UTM) de cada trecho amostrado, transformadas em km por meio da 

seguinte fórmula: D²=[(Na-Nb)² + (Ea+Eb)²]/ 1000, em que Na é a coordenada 

N do local a, Nb é a coordenada N do local b, Ea é a coordenada E do local a e 

Eb, a coordenada E do local b. 

 



 
 

27 

3 RESULTADOS 

 

As classes mapeadas de uso e ocupação do solo foram quantificadas e 

apresentadas em termos relativos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 Classes de uso e ocupação do solo (F = floresta; A = agricultura; CE = 
cerrado; V = várzea; P = pasto; CA = campos; U = urbano) e 
densidade da cobertura vegetal (xcdenmid) apresentadas em termos 
relativos (%) e grau de distúrbio antrópico (w1_hall) para 38 riachos 
da bacia do rio Araguari. Os córregos estão representados por seus 
respectivos códigos numéricos 

Riachos F A  CE V  P  CA  U  xcdenmid w1_hall 
12 27,95 0 59,63 0 12,42 0 0 87,30 1,50 
16 11,54 4,54 0 0 2,39 81,54 0 74,20 0,14 
28 19,55 53,84 10,77 0 15,84 0 0 92,65 0,58 
47 27,74 25,43 8,24 0 38,59 0 0 90,11 0,73 
52 8,26 54,68 21,51 0 15,55 0 0 85,03 1,20 
54 10,58 19,33 0 0 12,52 57,5 0 73,93 0 
55 9,38 90,62 0 0 0 0 0 83,56 1,93 
75 5,84 5,85 0 0 0 88,31 0 82,62 0,48 
92 20,87 5,65 0 2,16 71,32 0 0 64,57 1,65 
96 12,68 71,28 10,96 0 5,08 0 0 90,78 0,74 
97 36,81 0 5,37 0 57,82 0 0 79,55 1,17 

100 8,86 21,96 0 0 0 69,18 0 71,12 0,73 
108 24,34 75,66 0 0 0 0 0 92,25 0,98 
110 23,35 53,07 3,66 0 19,92 0 0 76,07 1,07 
112 14,19 63,07 0,00 0 22,74 0 0 91,18 1,83 
128 21,86 21,71 22,08 1,10 33,25 0 0 48,80 1,16 
132 18,65 56,26 0 0 0 25,10 0 98,80 1,20 
139 12,27 87,73 0 0 0 0 0 83,02 0,73 
144 14,24 44,42 34,99 0 6,35 0 0 87,83 0,36 
187 9,35 59,56 29,73 0 1,36 0 0 93,58 0 
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“ Tabela 1, conclusão” 
192 3,11 81,10 14,32 1,47 0 0 0 85,56 0 
203 19,45 8,47 24,58 0 30,91 16,59 0 87,17 1,09 
228 16,98 50,96 8,79 0 23,26 0 0 77,01 1,99 
240 11,27 54,01 0,00 0 34,72 0 0 85,16 0,61 
251 19,13 47,01 25,03 0 8,83 0 0 86,76 0 
287 13,28 59,59 14,50 0 12,63 0 0 86,23 1,86 
368 7,92 90,22 1,86 0 0 0 0 87,30 1,64 
375 17,37 2,16 2,08 0 32,77 45,61 0 79,81 2,35 
443 12,61 48,89 26,41 0 12,09 0 0 85,70 0,41 
511 11,33 77,53 8,01 0 3,13 0 0 56,28 0,33 

1524 7,08 88,30 0 0 4,62 0 0 93,32 1,88 
2991 15,02 56,83 12,30 0 15,85 0 0 75,27 0,67 
5612 4,56 75,72 10,34 4,40 4,98 0 0 38,10 1,75 
7308 33,21 0,78 57,56 0 8,46 0 0 88,37 0,27 
9611 14,77 61,73 5,19 0 18,31 0 0 90,24 0,47 
9757 10,01 42,68 6,41 3,31 21,17 0 16,41 17,78 4,63 

12892 28,97 0 0 3,54 67,49 0 0 28,74 3,45 
15048 6,63 61,64 9,00 4,62 15,52 0 2,60 6,55 3,91 

 

Foram coletados 4.365 exemplares de peixes pertencentes a 6 ordens, 14 

famílias, 25 gêneros e 38 espécies (Tabela 2). Das espécies coletadas, 86,84% 

estão distribuídas entre as ordens Characiformes (52,63%) e Siluriformes 

(34,21%), as quais tiveram também maior representatividade em relação ao 

número de indivíduos (86,34% do total coletado). As famílias Characidae 

(46,96%), Trichomycteridae (16,54%) e Loricariidae (16,17%) foram as que 

mais contribuíram para este resultado; 33,63% dos indivíduos desta espécie 

eram Astyanax scabripinnis.  

Por meio das análises dos conteúdos estomacais, foram identificados 19 

itens alimentares, os quais foram separados em 12 classes, de acordo com sua 

origem (Tabela 3). Juntamente com os dados obtidos na literatura (HAHN et al. 

2002; CASATTI, 2002; LUZ-AGOSTINHO et al., 2006; FERREIRA, 2007; 
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ABILHOA et al., 2008; BRAGA et al., 2008), pode-se dividir as espécies em 

quatro guildas tróficas (Tabela 2; Gráfico 1 ): 1) onívoros, representados por 

Apareiodon ibitiensis, Astyanax aff. scabripinnis, Astyanax scabripinnis, 

Astyanax sp., Leporinus paranensis, Microlepidogaster sp., Phalloceros 

harpagos e Piabina argentea; 2) invertívoros, incluindo Astyanax altiparanae, 

Bryconamericus stramineus, Cetopsorhamdia iheringi, Corydoras cf. paleatus, 

Geophagus brasiliensis, Gymnotus carapo, Glandulocauda sp., Neoplecostomus 

sp., Oligosarcus pintoi, Rhamdia quelen e Poecilia reticulata, além das espécies 

dos gêneros Characidium, Imparfinis, Knodus e Trichomycterus; 3) detritívoros, 

Apareidon affinis, Parodon nasus e as espécies do gênero Hypostomus e 4) 

piscívoros, Acestrorhynchus lacustris, Hoplias intermedius, Hoplias 

malabaricus e Synbranchus marmoratus.  

 

Tabela 2 Lista taxonômica das 38 espécies de peixes coletadas em 38 riachos da 
bacia do rio Araguari, com seu respectivo número de indivíduos (N) e 
guilda trófica (GT). D = detritívoro; I = invertívoro; O = onívoro; P = 
piscívoro 

Táxon N GT 
CHARACIFORMES   
Erythrinidae   
Hoplias cf. intermedius (Günther, 1864) 3 P 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 4 P 
Characidae   
Glandulocaudinae   
Glandulocaudinae sp. 1 I 
Incertae sedis   
Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 17 I 
Astyanax aff. scabripinnis (Jenyns, 1842) 476 O 
Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842) 1468 O 
Astyanax sp. (grupo fasciatus) 34 O 
Bryconamericus stramineus (Eigenmann, 1908) 1 I 
Knodus moenkhausii (Eigenmann & Kennedy, 1903) 13 I 
Knodus sp. 7 I 
Oligosarcus pintoi Campos, 1945 5 I 
Piabina argentea Reinhardt, 1866 28 O 
Acestrorhynchidae   
Acestrorhynchus lacustris (Lütken 1875) 1 P 
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Crenuchidae   
Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909 46 I 
Characidium gomesi Travassos, 1956 61 I 
Characidium xanthopterum Silveira et al., 2008 20 I 
Anostomidae   
Leporinus paranensis Garavello & Britski, 1987 26 O 
Parodontidae   
Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) 1 D 
Apareiodon ibitiensis Campos, 1944 28 O 
Parodon nasus Kner, 1859 1 D 
SILURIFORMES   
Heptapteridae   
Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 29 I 
Imparfinis mirini Haseman, 1911  28 I 
Imparfinis shubarti (Gomes, 1956) 2 I 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 19 I 
Trichomycteridae   
Trichomycterus sp. 1 I 
Trichomycterus sp.1 51 I 
Trichomycterus sp.2 670 I 
Callichthyidae   
Corydoradinae   
Corydoras cf. paleatus (Jenyns, 1842) 22 I 
Loricariidae   
Hypoptopomatinae   
Microlepidogaster sp. 232 O 
Hypostominae   
Hypostomus sp. 416 D 
Hypostomus sp.1 1 D 
Hypostomus sp.2 11 D 
Neoplecostominae   
Neoplecostomus sp. 46 I 
GYMNOTIFORMES   
Gymnotidae   
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 3 I 
CYPRINODONTIFORMES   
Poeciliidae   
Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 532 O 
Poecilia reticulata Peters, 1859  27 I 
SYNBRANCHIFORMES   
Synbranchidae 
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 1 P 
PERCIFORMES   
Cichlidae   
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 33 I 
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Tabela 3  Representação da frequência de ocorrência de cada item alimentar  
encontrado nos estômago de 20 espécies de peixes coletadas em 38 
riachos da bacia do rio Araguari, baseado em quatro classes de 
porcentagens: 1 - frequência de ocorrência menor que 10%; 2 - 
frequência de ocorrência entre 10% e 30%, incluindo valores iguais a 
10%; 3 - frequência de ocorrência entre 30% e 60%, incluindo 
valores iguais a 30%; 4 - frequência de ocorrência acima de 60%, 
incluindo valores iguais a 60%. RI) restos insetos; S) sedimento; SE) 
semente; D) detritos; RV) restos vegetais (partes de folhas, caules, 
raízes ou flores); A) algas filamentosas; F) frutos; AR) artrópodes 
terrestres (Acari, Araneae; Hymenoptera); I) insetos aquáticos (larva 
de diptera, larva de Ephemeroptera, larva de Trichoptera larva de 
Coleoptera,  Plecoptera aquático e Hemiptera aquático); 10) 
zooplâncton; 11)  Oligochaeta; 12) Crustacea 

Espécies(N)  RI S SE D RV A F AR I Z O C 
Cetoposorhamdia iheringi(10)  4 2       2    
Piabina argentea(10) 3  4      4    
Phalloceros harpagos(10) 3 3  4     3    
Neoplecostomus paranensis(10) 2 3  2 2    4    
Microlepidogaster sp.(10) 3 3  4  3   2    
Leporinus paranensis(10) 2  2  3  2 4 4    
Apareiodon ibitiensis(10) 1 2  4     4    
Astyanax scabriprinnis(10) 4 2 4  2   2 4 2   
Characidium gomesi(10)  1       4    
Characidium zebra(10) 4       2 4    
Characidium xanthopterum(10) 1 1   1   3 4 3   
Geophagus brasiliensis(10) 3 1   1   4     
Hypostomus sp.(10)  4  4     1    
Knodus moenkhausii(10) 4       3 4    
Trichomycterus sp.(10) 4 1  1     4 1   
Paradon nasus(1)  4  4         
Bryconamericus stramineus(1) 4       4 4    
Hypostomus sp.2(7)  4  4         
Oligosarcus pintoi(5) 3       2 4  2  
Trichomycterus sp.2(9) 2 2   2         4 2   2 
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Gráfico 1 Representatividade (%) do número de espécies (S) e do número de 
indivíduos (n) em cada guilda trófica de peixes coletados em 38 
riachos da bacia do rio Araguari, MG 

 

Quando ordenados os riachos segundo suas características geográficas e 

de conservação, observou-se que os dois primeiros eixos da PCA foram 

responsáveis por 58,99% da explicação da variância total (Tabela 4). O primeiro 

eixo explicou 34,74% desta variância, enquanto o segundo, 24,25%. As 

variáveis várzea (%), urbano (%) e w1_hall, com valores negativos de 

correlação e xcdenmid, com valor positivo de correlação, foram as que melhor 

contribuíram para a explicação da variância do primeiro eixo (CP1). O segundo 

eixo (CP2) teve como principais contribuições para a sua variância as variáveis 

floresta (%), agricultura (%) e pasto (%), apresentando o segundo valor positivo 

de correlação e as demais, valores negativos.  

Com base na distribuição espacial das variáveis nos quadrantes da PCA 

e na contribuição destas para a explicação da variância nos dois primeiros eixos 
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(Gráfico 2), estabeleceu-se a separação de três grupos de riachos de acordo com 

o estado de conservação: preservados, impactados e de conservação 

intermediária. Os riachos considerados altamente impactados são aqueles que 

têm valores das variáveis: agricultura, urbano, várzea e w1_hall acima da média 

e encontram-se no primeiro quadrante. Aqueles considerados mais preservados, 

localizados no terceiro quadrante, possuem valores das variáveis: cerrado, 

floresta e xcdenmid acima da média (Gráfico 3). Os demais, denominados 

intermediários, encontram-se nos demais quadrantes. 

 

Tabela 4 Contribuição das variáveis ambientais aos dois primeiros componentes 
da análise dos componentes principais (PCA), para 38 riachos da bacia 
do rio Araguari. Os números em negrito destacam escores com maior 
contribuição à variância observada 

Variáveis ambientais CP1 CP2 
Floresta 0,02 -0,89 
Agricultura 0,10 0,82 
Cerrado 0,21 -0,38 
Várzea -0,87 0,10 
Pasto -0,45 -0,72 
Campos 0,19 0,04 
Urbanos -0,68 0,19 
w1_hall -0,87 0,04 
xcdenmid 0,90 -0,06 
Variância (%) 34,74 24,25 
Variância total (%)   58,99 
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Gráfico 2  Projeção de nove variáveis ambientais de 38 riachos da bacia do rio 
Araguari, nos dois primeiros eixos da análise dos componentes 
principais (PCA) 
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Gráfico 3  Projeção dos 38 riachos da bacia do rio Araguari nos dois primeiros 

eixos da análise dos componentes principais (PCA). Os córregos 
considerados em bom (primeiro quadrante) e mau (terceiro 
quadrante) estado de conservação estão representados por seus 
respectivos códigos numéricos 

 
 

O gráfico dos eixos resultantes da ordenação produzida por meio da 

NMDS (Stress=0,22) (Gráfico 4), juntamente com os resultados da ANOSIM, 

indica que há diferenças significativas na composição de espécies entre os 

córregos considerados preservados e altamente impactados (R_ ANOSIM= 0,48; 

p= 0,03) e entre os intermediários e altamente impactados (R_ANOSIM= 0,63; 

p=0,00).  As espécies que melhor contribuíram para tal resultado, explicando 

73% desta diferença, foram: Astyanax scabripinnis, Trichomycterus sp.2, 

Hypostomus sp., Phalloceros harpagos, Microlepdogaster sp. e Poecilia 

reticulata. Destas, apenas P. reticulata apresentou uma abundância média maior 

em ambientes impactados (Tabela 5). 
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Por meio do teste de Mantel foi possível observar que houve relação 

entre a distância entre os locais amostrados e a similaridade na composição de 

espécies (r_Mantel= 0,211; p=0,006). 

 

Gráfico 4 Representação gráfica da ordenação resultante da análise de 
escalonamento multidimensional não-métrica (NMDS) de 38 
riachos da bacia do rio Araguari. Stress = 0,22  
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Tabela 5 Abundância média de 38 espécies de peixes em 7 riachos preservados 
(Pre), 3 impactados (Imp) e 28 riachos em estado intermediário (Int) de 
conservação na bacia do rio Araguari, com as contribuições 
cumulativas para a diferença entre eles (SIMPER) 

Espécie Contribuição % Pre Int Imp 
Astyanax scabripinnis 28,2 42,10 41,60 3 
Trichomycterus sp.2 44,8 17 19,70 0 
Hypostomus sp. 58,97 4,43 13,80 0 
Phalloceros harpagos 64,32 0,28 18,90 0 
Microlepidogaster sp. 69,13 3,29 7,39 0,67 
Poecilia reticulata 73,01 0 0,21 7 
Astyanax aff. scabripinnis 76,78 0,43 16,90 0 
Neoplecostomus sp. 80,14 3,43 0,71 0,67 
Trichomycterus sp.1 83,44 1,86 1,36 0 
Characidium gomesi 86,05 0,43 2,04 0 
Characidium aff. zebra 87,72 0,28 1,57 0 
Cetopsorhamdia iheringi 89,09 0,28 0,93 0,33 
Rhamdia quelen 90,3 0,71 0,43 0,67 
Corydoras cf. paleatus 91,37 0,71 0,60 0 
Piabina argentea 92,36 0,57 0,86 0 
Imparfinis mirini 93,34 0,86 0,78 0 
Knodus sp. 94,27 0,71 0,071 0 
Apareiodon ibitiensis 95,16 0,14 0,96 0 
Oligosarcus pintoi 95,95 0 0 1,67 
Astyanax altiparanae 96,56 0,28 0,53 0 
Knodus moenkhausii 97,15 0 0,46 0 
Hypostomus sp.2 97,61 0 0,36 0,33 
Gymnotus carapo 97,93 0,14 0,036 0,33 
Hoplias intermedius 98,25 0 0,11 0 
Hoplias malabaricus 98,53 0 0,11 0,33 
Astyanax sp. (grupo fasciatus) 98,81 0 1,21 0 
Geophagus brasiliensis 99,02 0 1,18 0 
Leporinus paranensis 99,21 0 0,93 0 
Hypostomus sp.1 99,37 0,14 0 0 
Glandulocauda sp. 99,53 0 0 0,33 
Imparfinis shubarti 99,64 0 0,07 0 
Characidium xanthopterum 99,74 0 0,71 0 
Trichomycterus sp. 99,82 0,14 0 0 
Bryconamericus stramineus 99,9 0 0,03 0 
Synbranchus marmoratus 99,95 0 0,03 0 
Acestrorhynchus lacustris 99,99 0 0,03 0 
Parodon nasus 99,99 0 0,03 0 
Apareidon affinis 100 0 0,03 0 
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4 DISCUSSÃO 

 

O uso e a ocupação do solo no entorno dos cursos d’água têm forte 

ligação com a qualidade dos ambientes aquáticos, refletindo na estrutura de sua 

biota associada. Estudos mostram uma mudança na composição de espécies de 

peixes de cursos d’águas decorrente do acelerado aumento de impactos 

antrópicos, principalmente atividades agropecuárias e a urbanização 

(FERREIRA; CASATTI, 2006; CUNICO et al., 2006; STEFFY; KILHAM, 

2006). As espécies consideradas sensíveis às alterações humanas, 

frequentemente encontradas em ambientes menos alterados (KARR, 1981), são 

as primeiras a desaparecer à medida que estas influências aumentam 

(FERREIRA; CASATTI, 2006). Assim, a abordagem da paisagem para o 

entendimento de questões ecológicas de peixes de riachos merece destaque 

(ROTH et al., 1996; WANG et al., 1997; SNYDER et al., 2003).  

Observou-se, por meio do mapeamento do uso e ocupação do solo, que a 

bacia do rio Araguari sofre grande pressão em função da expansão agropecuária. 

Riachos localizados dentro de centros urbanos ou próximos a ele, bem como 

aqueles localizados em grandes propriedades rurais caracterizadas pela 

monocultura de grãos ou de eucalipto, foram considerados altamente impactados 

por meio da PCA. Em contraste com a intensa atividade antrópica, os resultados 

da análise indicaram que a grande maioria dos riachos estudados não se encontra 

em estado altamente degradado. Os riachos mais bem preservados localizam-se, 

principalmente, em áreas de campo rupestre e de altitude, locais de difícil acesso 

e que não possuem terreno favorável à agropecuária.  

Durante as amostragens em campo pode-se verificar a presença da 

vegetação ripária na grande maioria deles, mesmo sendo esta uma faixa estreita 

ao longo do curso. Tal fato tem grande importância devido às funções benéficas 

da vegetação nos ecossistemas aquáticos: controle da temperatura e 
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produtividade primária, aumento da estabilidade das margens, retirada de 

nutrientes da água, controle do caminho da água e dos sedimentos através de 

troncos caídos no canal e criação de abrigos marginais para a biota aquática 

(HARMON et al., 2004 ). A presença da vegetação ripária levaria a uma 

configuração abiótica semelhante entre os riachos, o que poderia explicar a não 

diferença significativa da composição de espécies entre os riachos considerados 

preservados e aqueles em estado intermediário de conservação, conforme 

resultado obtido através da NMDS. Em termos gerais, a ictiofauna encontrada 

apresentou abundância elevada de espécies sensíveis e uma estrutura trófica 

comum em riachos. 

A ictiofauna de sistemas fluviais sul-americanos é dominada, tanto em 

termos de diversidade taxonômica quanto em biomassa, pelas ordens 

Siluriformes e Characiformes, as quais representam aproximadamente 85% das 

espécies conhecidas (NELSON, 2006). O resultado encontrado segue tal padrão 

e a tendência observada em ambientes lóticos do Alto Paraná (CASTRO et al, 

2003; CASTRO et al., 2004; SHIBATTA et al., 2007 ).  

Para o estudo de comunidades de peixes, o número de famílias, bem 

como o número de espécies por família, constitui relevante atributo 

(MATTHEWS, 1998). Indivíduos da família Characidae foram predominantes 

nas amostragens. Characidae apresenta o maior número de espécies dentre 

Characiformes, geralmente constituindo o principal grupo de meia água em 

riachos (BUCKUP, 1999). Destacam-se os lambaris do gênero Astyanax, 

abundantes em riachos do Alto Paraná (CASTRO; CASATTI, 1997; 

PAVANELLI; CARAMASCHI, 1997). Estudos indicam a preferência de 

Astyanax scabripinnis por cursos d’água de pequeno porte (CASATTI, 2002, 

SHIBATTA et al., 2002, BENNEMANN et al., 2005), corroborando o elevado 

número de indivíduos capturados.  
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A espécie em questão tem adaptações tróficas e reprodutivas 

extremamente vantajosas em riachos, onde naturalmente observa-se grande 

oscilação de condições hidrológicas e ambientais. A. scabripinnis apresenta 

grande amplitude trófica, sendo capaz de explorar de maneira ótima as diferentes 

ofertas alimentares, e demonstra tendência à capacidade R estrategista em 

relação ao ambiente onde é encontrado (VEREGUE; ORSI, 2003). Embora a 

espécie apresente flexibilidade para viver sob interferência de oscilações 

abióticas e estratégias, a fim de ocupar diferentes habitats, as ações humanas 

amplificam essas oscilações e criam novas condições nunca antes encontradas 

pela ictiofauna (EKLOV et al., 1998), afetando a distribuição da espécie, uma 

vez que A. scabripinnis é sensível a alterações ambientais (OLIVEIRA; 

BENNEMANN, 2005). Dessa forma, como verificado por meio dos resultados, 

sua estrutura populacional tende a ter um incremento em locais menos 

impactados e com condições mais próximas da situação original, o que 

possibilita que a espécie explore de forma mais abrangente e eficiente os 

recursos disponíveis.  

Espécies das famílias Trichomycteridae e Loricariidae também tiveram 

expressiva representatividade nos riachos estudados. A família Trichomycteridae 

apresenta a maior área de distribuição na América do Sul, entre os siluriformes 

(KOCH, 2002). Dentre as espécies, destacam-se as do gênero Trichomycterus, 

uma das mais comuns e com maior diversidade em riachos (BUCKUP, 1999). 

Os resultados aqui encontrados evidenciam o fato de que o gênero é típico de 

ambientes pouco degradados (CASATTI, 2003), uma vez que a análise de 

SIMPER mostrou que as espécies de Trichomycterus não foram capturadas em 

ambientes considerados altamente impactados. Sua restrição a esse tipo de 

ambiente pode ser explicada principalmente pela seletividade quanto ao tipo de 

substrato. Sob influência humana, o leito do curso d’água tende a ficar mais 

homogêneo, com predomínio de partículas finas, muitas vezes levando ao 
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assoreamento (DIETRICH et al., 1989). Dessa forma, são perdidos os habitats 

preferenciais do gênero em questão, substratos mais estruturados tal como seixos 

(LEAL et al., 2011), levando à diminuição e até ao desaparecimento das 

espécies. 

Os loricariídeos ocorrem preferencialmente em ambientes de 

corredeiras, típicos de riachos de cabeceiras, os quais são caracterizados pela 

alta velocidade da água, baixa temperatura e substratos rochosos (CASATTI; 

CASTRO, 2006). Portanto, para a sobrevivência dessas espécies, é necessária a 

manutenção das características originais do ambiente, o que as tornam espécies 

sensíveis às interferências humanas. Hypostomus sp. e Microlepdogaster sp. 

reforçam essa ideia, pois estão entre as espécies que melhor contribuíram para a 

dissimilaridade dos córregos em função do uso do solo. 

Phalloceros harpagos e Poecilia reticulata têm fecundação interna e 

capacidade à adaptação alimentar (KOCK et al., 2000; CASATTI, 2002), 

fazendo com que elas suportem melhor as alterações ambientais. P. reticulata 

foi amplamente introduzida no país para o controle biológico de mosquitos 

(LUCINDA, 2003), entre eles o transmissor de malária (PANT et al., 1981).  É 

tida como uma espécie tolerante, uma vez que permanece em locais alterados, 

mesmo após outras espécies já terem desaparecido (ARAÚJO, 1998). Por isso, 

sua presença dominante pode ser um indicativo de degradação do meio. O 

resultado aqui encontrado corrobora tal fato, pois P. reticulata teve sua 

abundância média maior em locais altamente perturbados. 

A estrutura trófica das comunidades de peixes depende das condições 

abióticas do ambiente, bem como dos itens oferecidos pelo meio (Luiz et al., 

1998). Peixes de riachos têm grande dependência da importação de material 

alóctone, uma vez que estes ambientes têm baixa produtividade primária 

(VANNOTE et al., 1980). Dessa forma, a vegetação ripária exerce papel 

fundamental na cadeia trófica de riachos, pois, além de fornecer material 
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alóctone (folhas, flores, frutos e insetos terrestres), fornece também matéria 

orgânica particulada para a alimentação de peixes detritívoros e invertebrados 

aquáticos (ESTEVES; ARANHA, 1999), item frequente na dieta dos peixes 

nesses ambientes (FERREIRA, 2007; CASATTI, 2002; GOMIERO; BRAGA, 

2005). Isto explicaria a baixa proporção de piscívoros nos riachos da bacia do rio 

Araguari, bem como o elevado número de espécies invertívoras.  

Informações disponíveis na literatura acerca da preferência alimentar das 

espécies em riachos demonstram a falta de especialização em relação aos 

alimentos utilizados. A ocorrência de uma dieta flexível é resultado da 

capacidade da espécie em tirar proveito da fonte alimentar mais vantajosa em 

um dado momento (GERKING, 1994). Essa habilidade é extremamente 

vantajosa, uma vez que há consideráveis oscilações espaço-temporais dos 

recursos alimentares em riachos neotropicais (POWER, 1983). A importância 

dos onívoros na estruturação das comunidades ficou evidenciada no presente 

trabalho e pode ser justificada, principalmente pela elevada abundância de 

espécies de Astyanax do grupo scabripinnis. 

Frequentemente, o aumento da distância geográfica de duas 

comunidades aumenta a dissimilaridade entre elas (POULIN, 2003). Esse 

aumento é resultado de fenômenos ecológicos e evolutivos (SOININEN et al., 

2007), moldados principalmente pelas características físicas dos ambientes 

(GARCILLA´N; EZCURRA, 2003). O resultado do teste de Mantel sugere que 

a distância entre os riachos amostrados está relacionada à similaridade entre as 

comunidades, as quais estariam sofrendo influências da configuração espacial e 

geológica da bacia. Barreiras geográficas seriam responsáveis por parte da 

dissimilaridade encontrada entre as comunidades, uma vez que atua na dinâmica 

de colonização dos locais. 

 Das espécies coletadas, 34% ainda não foram descritas, reforçando a 

necessidade de investimentos em trabalhos taxonômicos e de sistemática. Os 
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resultados mostraram que as modificações na paisagem, decorrentes do avanço 

das atividades humanas na região, provocam alterações na composição das 

comunidades de peixes, fato este que os tornam importantes ferramentas no 

monitoramento dos recursos hídricos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a adequabilidade do 
esforço amostral realizado para a captura de peixes em riachos, por meio de 
curvas de acumulação de espécies e análise dos padrões de diversidade (α e β) 
para a região da bacia do Araguari. Foram amostrados 38 riachos de até 3ª 
ordem, em setembro de 2009. A extensão do trecho amostral foi determinada por 
meio da seguinte fórmula: largura x 40, sendo cada um dos trechos subdividido 
em 10 seções. Foram coletados 4.365 indivíduos, pertencentes a 38 espécies. 
Obteve-se a curva do coletor separadamente para os riachos e para as seções, por 
meio da riqueza observada, singletons, doubletons e uniques. Os resultados 
mostraram a não estabilidade da riqueza observada e de singletons, representada 
pelos riachos. Para as seções, não houve estabilização da riqueza e de doubletons 
e, ao contrário dos tributários, singletons atingiram a estabilidade ao longo dos 
10 trechos amostrados. A análise da partição aditiva da diversidade indicou 
elevada dissimilaridade de espécies entre os riachos, uma vez que a diversidade 
β observada (83,16%) foi maior do que a esperada (64,74%). O oposto 
aconteceu com a diversidade α, que a observada (16,84%) foi menor do que a 
esperada (35,26%). Entre os riachos, houve relação direta entre as diversidades 
em questão, as quais não sofreram influência das variáveis: largura, volume e 
vazão. Para a captura de 95% da riqueza estimada para a região pelo Jackknife 1, 
seriam necessárias amostragens em 94 riachos com extensão = 40 x largura. O 
fato de a heterogeneidade ambiental ser o fator mais comum associado aos 
padrões aqui encontrados pode vir a ser importante ferramenta no delineamento 
de protocolos de amostragens na bacia, a fim de garantir positivos custos-
benefícios para o estabelecimento de estratégias de conservação da ictiofauna. 

 

Palavras-chave: Ictiofauna. Delineamento amostral. Partição aditiva da 
diversidade. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to evaluate the adequacy of sampling effort carried out 
in streams, by species accumulation curves and analysis of diversity patterns in 
the Araguari basin. An amount of 38 streams of up to 3rd were sampled in 
September 2009. The length of the segment sample was determined using the 
formula: width x 40 and each stream stretch was divided into 10 sections. A total 
of 4365 specimens of 38 species were captured. The species accumulation 
curves were obtained separately for streams and for the sections through the 
observed richness, singletons, doubletons and unique. There were no stability for 
observed richness and singletons in the streams. In the sections accumulation 
curves, there were no stability for richness and doubletons but there were 
stability for singletons in the 10 sections sampling. The analysis of additive 
partitioning of diversity indicated a high dissimilarity of species between the 
streams since the observed β diversity (83.16%) was higher than expected 
(64.74%). The opposite happened with α diversity because the observed 
(16.84%) was lower than expected (35.26%). In the streams, there was a direct 
relationship between both diversities, but they were not influenced by width, 
volume and flow. To capture 95% of the estimated richness for the region by 
Jackknife, it would be necessary to take samples at 94 streams with length= 40 x 
width. The fact that environmental heterogeneity is the most common factor 
associated with the patterns found here might be an important tool in the design 
of protocols for sampling in the basin, to ensure positive cost-benefit for the 
definition of fish fauna management strategies. 

 

Keywords: Icthyofauna. Sampling design. Additive partitioning of diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Grande parte das pesquisas ecológicas com peixes tem como objetivo 

avaliar os padrões espaço-temporais das estruturas de comunidades. A 

possibilidade de evidenciar tais padrões (ex. riqueza de espécies, diversidade, 

abundância de espécies) e a influência de impactos humanos nessas 

comunidades variam de acordo com o esforço amostral (KENNARD et al., 

2006). O esforço amostral refere-se ao tamanho da área amostral, ao número de 

pessoas/hora trabalhando no local (intensidade amostral), às técnicas 

empregadas e ao tempo de duração da amostragem (REYNOLDS et al., 2003). 

A existência de vários protocolos de amostragem gera diferentes dados e 

resultados, cujas interpretações e conclusões dependem de quão bem amostradas 

foram as comunidades de interesse (CAO et al., 2002), o que também dificulta a 

comparação dos dados. 

 Incertezas sobre a efetividade amostral levam ao registro errôneo da 

riqueza de espécies, parâmetro frequentemente utilizado para avaliar a 

integridade biótica de cursos d’água (KARR et al., 1986; WHITTIER et al., 

2007; SIMON, 1998; ARAÚJO, 1998). Em geral, o número de espécies 

coletadas aumenta proporcionalmente ao tamanho da área amostral 

(ROSENZWEIG, 1995). Entretanto, pode variar de acordo com a biogeografia 

local, os tipos de micro habitats, o comportamento da espécie e a sua raridade 

(KANNO et al, 2009). Nos cursos d’água tropicais existem muitas espécies raras 

que se encontram presentes em uma ou duas unidades amostrais (uniques, 

duplicates) ou que apresentam apenas um ou dois indivíduos amostrados 

(singletones, doubletones) (SCHNECK; MELO, 2010). Dessa forma, protocolos 

mal delineados podem gerar estimativas errôneas das diversidades alfa e beta 

(SANTOS, 2003). 
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A abordagem da utilização da distância amostral para examinar padrões 

de riqueza de espécies em riachos está relacionada com a ideia de abranger uma 

maior variabilidade espacial do curso d’água (BLOCKSOM et al., 2009), uma 

vez que constituem habitats heterogêneos e os peixes não se encontram 

uniformemente distribuídos ao longo deles (REYNOLDS et al., 2003). A 

extensão do trecho amostral comumente apropriada é aquela na qual a maior 

parte das espécies (90%-95%) é capturada (ANGERMEIER; SMOGOR, 1995; 

HUGHES et al., 2002).  

Estudos sobre o esforço amostral em cursos d’água têm sido 

amplamente difundidos nas regiões temperadas (ANGERMEIER; SMOGOR, 

1995; FISCHER; PAUKERT, 2009; PATTON et al., 2000). Porém, os 

resultados encontrados não podem ser aplicados às regiões neotropicais, pois 

essas abrigam um maior número de espécies (REIS et al., 2003). A maior parte 

dessa diversidade pode ser atribuída aos peixes de pequeno a médio porte que 

estão distribuídos, principalmente, em riachos (LOWE MCCONNELL, 1999).  

O conhecimento sobre o esforço amostral é de extrema importância para 

o entendimento das comunidades de peixes. Dessa maneira, contribui para a 

eficiente realização de inventários biológicos, tanto para fins de 

biomonitoramento de qualidade da água quanto para o estabelecimento de 

estratégias de conservação da ictiofauna de riachos (MENDONÇA et al., 2005). 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a 

adequabilidade do esforço amostral realizado para a captura de peixes em r 

meioriachos, p de curvas de acumulação de espécies e da análise dos padrões de 

diversidade (α e β) na bacia do rio Araguari, Minas Gerais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O rio Araguari nasce no Parque Nacional da Serra da Canastra, 

município de São Roque, Minas Gerais, a 1.320 m de altitude (VONO, 2002). 

Tem 475 km de extensão e é um dos principais afluentes da margem esquerda do 

rio Paranaíba (BACCARO et al., 2004), formando o rio Paraná após sua 

confluência com o rio Grande. 

A bacia do rio Araguari esta localizada na mesorregião do Triângulo e 

Alto Paranaíba, na região oeste do estado de Minas Gerais e faz parte do Sistema 

do Alto Paraná, o qual inclui toda a região de drenagem do rio Paraná, a 

montante do antigo Salto de Sete Quedas (BONETTO, 1986). A bacia ocupa 

uma área de 21.856 km2, drenando 20 municípios.  

A região apresenta estações climáticas bem definidas: uma estação seca, 

entre maio e setembro e outra chuvosa, entre outubro e abril (ROSA et al.,2004) 

. A maior parte da bacia encontra-se inserida na vegetação do tipo cerrado 

(LIMA et al., 2004), embora hoje pouco representativa em virtude do elevado 

grau de antropização, caracterizado por intensas atividades agropecuárias, com 

destaque para o cultivo de grãos, pela urbanização crescente e por projetos 

hidrelétricos (SOARES et al., 2004; BACCARO et al., 2004). 

A área de estudo da bacia do rio Araguari compreende os municípios de 

Iraí de Minas, Nova Ponte, Patrocínio, Pedrinópolis, Perdizes, Sacramento, 

Santa Juliana e Serra do Salitre.  

A rede amostral dos riachos foi elaborada por meio dos procedimentos 

metodológicos baseados em critérios estabelecidos no US-EMAP West 

Weadeable Stream (OLSEN; PECK; 2008). Estes critérios se baseiam em criar 

uma rede amostral mestra (Master Sample) e, sobre esta, selecionar, por meio de 
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um algoritmo de seleção espacialmente balanceado, um ranking que hierarquiza 

toda a rede de drenagem a montante do reservatório. Antes, porém, foi 

necessário atribuir a ordem hierárquica ao banco de dados da rede de drenagem 

(STRAHLER, 1957) para a exclusão de afluentes com valor igual ou superior à 

4ª ordem. Drenagens localizadas a mais de 35 km da borda do reservatório da 

UHE Nova Ponte também foram excluídas (HITT; ANGERMEIER, 2008), 

determinando, assim, a área limite da rede amostral. 

Duas redes distintas de amostragem foram criadas: sample sites, 

constituída dos pontos válidos melhor ranqueados e overdraw sites. Esta foi 

criada em função de substituir possíveis pontos não acessíveis propostos pela 

sample sites, respeitando a categoria do ponto a ser substituído e o ranking 

definido pela metodologia utilizada. Utilizaram-se os números gerados pelas 

redes amostrais para a nomenclatura dos pontos de coleta. No total, 38 riachos 

foram amostrados (Figura 1). 

 

 
Figura 1 Mapa da rede amostral de 38 riachos da bacia do rio Araguari, MG 
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2.2 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados em única amostragem em campo, realizada 

em setembro de 2009. A extensão do trecho amostral estabelecida para cada 

riacho foi proporcional à sua largura, sendo determinada pela fórmula largura x 

40, respeitando o comprimento mínimo de 150 m (KAUFMANN et al., 1999). 

Cada um dos trechos teve sua largura média mensurada e foi subdividido em 10 

seções, por meio de 11 transectos perpendiculares às margens. Em cada 

transecto foram quantificadas cinco medidas de profundidade (0%, 25%, 50%, 

75% e 100% da largura do canal).  

Foram realizadas medições das velocidades médias dos riachos, 

seguindo-se duas distintas metodologias, “velocity area” e “neutral bouyant 

object” (KAUFMANN et al., 1999). A primeira metodologia consiste na medida 

da velocidade em 20 pontos equidistantes em uma seção transversal. A segunda 

consiste em calcular o tempo de deslocamento de um objeto flutuador por uma 

distância conhecida, sendo realizadas três medidas em cada córrego. Os 

resultados das velocidades foram expressos como médias. 

 Quando possível, a vazão foi calculada in situ, por meio do método 

denominado “timed filling” (KAUFMANN et al., 1999), considerando 1 m³ = 

1000 L. A metodologia pode ser empregada apenas em riachos nos quais todo o 

fluxo d’água se afunilava em alguma parte do seu trecho, podendo ser capturado 

por um balde. A vazão pode, então, ser calculada medindo-se o tempo de 

enchimento de um balde com volume conhecido.  

As coletas de peixes foram realizadas no sentido jusante-montante com 

peneiras confeccionadas com tela mosqueteira (80 cm de diâmetro, malha um 

mm). Estabeleceu-se, para cada seção, a utilização de duas peneiras, durante 12 

minutos de coleta. Os exemplares coletados foram etiquetados e fixados em 
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solução de formol 10%, separados por locais de coleta (riacho e seção). Em 

laboratório, foram identificados taxonomicamente e conservados em álcool 70%. 

 

2.3 Análise dos dados 

 

Para avaliar a representatividade da captura, foram estimados os valores 

de riqueza para cada córrego e para toda a região, por meio dos estimadores 

Jackknife 1, Jackknife 2, Chao 1, Chao 2 e Bootstrap, utilizando o software 

EstimateS 8.0 (COLWELL, 2006). 

Curvas de acumulação de espécies foram geradas para todos os riachos e 

para as seções de cada um deles, com intervalos de confiança de 95%. Para a 

construção das curvas para os riachos, utilizaram-se os dados de riqueza, 

singletons, doubletons e uniques, obtidos pela média de 1.000 aleatorizações dos 

valores de riqueza das espécies capturadas em cada riacho, utilizando-se o 

programa EstimateS 8.0 (COLWELL, 2006). Riqueza, singletons e doubletons 

foram os dados utilizados para a construção das curvas das seções, os quais 

foram calculados a partir da média de 1.000 aleatorizações dos valores de 

porcentagens das espécies capturadas por seções.  

A fim de determinar quantos riachos seriam necessários para se amostrar  

95% da riqueza estimada pelo estimador Jackknife 1, foi ajustada aos dados de 

riqueza observada uma equação logarítmica, por meio do programa Statistica 9.1 

(STATSOFT, 2009): mean= 2,5714+21,8236 log 10(x), sendo mean = valor de 

riqueza estimada x 0,95. 

Com o objetivo de avaliar os padrões de diversidade das comunidades 

de peixes amostradas utilizando-se duas diferentes escalas espaciais (bacia 

hidrográfica vs. riachos e riachos vs. seções), realizou-se a análise da partição 

aditiva da diversidade. Nessa abordagem, a riqueza total amostrada (diversidade 

γ) é separada nas diversidades alfa (α) e beta (β), sendo γ=α+β, em que α é o 
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número médio de espécies que ocorrem em um local e β, o número médio de 

espécies adicionadas quando se aumenta a escala espacial (VEECH et al., 2002). 

Por meio do programa Partition versão 2.0 (VEECH; CRIST, 2007), calcularam-

se as diversidades α e β e, por meio de 10.000 randomizações dos dados, foram 

gerados valores esperados das diversidades. Optou-se pela utilização do modelo 

nulo tipo I, que consiste na aleatorização de indivíduos entre todas as unidades 

amostrais (CRIST et al., 2003), randomizando simultaneamente os táxons 

(GERING et al., 2003). 

Quando não foi possível obter in situ a vazão média do riacho (m³/s), 

esta foi, então, posteriormente estimada relacionando-se os valores de 

velocidade, largura e profundidade obtidos em cada riacho. O cálculo foi feito 

utilizando-se a fórmula Q=A.Vm, em que Q é a vazão, A é a área média da 

secção transversal e Vm é a velocidade média. 

Relação entre as diversidades alfa (α) e beta (β) dos riachos foi testada 

por meio de regressão linear simples. Para avaliar uma possível existência da 

relação entre as variáveis largura (m), volume (m³) e vazão (m³/s) sobre as 

diversidades α e β, foram realizadas análises de regressão múltipla. 
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3 RESULTADOS 

 

Foram coletados 4.365 exemplares, pertencentes a 38 espécies de peixes.  

Por meio das curvas do coletor, observou-se a não estabilização da curva 

de riqueza observada e de singletons para a região, por meio da amostragem dos 

38 riachos (Gráfico 1). Os valores de riqueza estimados indicaram que as 

capturas nos 38 riachos representaram de 64% a 88% da riqueza estimada para a 

região, dependendo do estimador utilizado (Tabela 1).  

Para as seções, também não ocorreu estabilização da riqueza, tendo esta 

atingido apenas 80% da riqueza estimada (Gráfico 2). No entanto, singletons 

atingiram estabilidade ao longo das dez seções e doubletons iniciaram sua 

estabilização ao final das seções (Gráfico 3). 

O resultado do ajuste logarítmico dos dados indicou que 94 riachos (com 

extensão amostral= 40 x largura) teriam que ser amostrados para a captura de 

95% da riqueza estimada pelo Jackknife 1. 

A diversidade α encontrada (16,84%) foi consideravelmente menor do 

que a esperada (35,26%). O oposto aconteceu com a diversidade β, na qual a 

observada (83,16%) foi maior do que a esperada (64,74%), indicando alta 

dissimilaridade de espécies entre os riachos (Figura 5). 

Houve relação direta entre as diversidades α e β dos riachos amostrados 

(r2 = 0,47; p = 0,00) (Figura 6). Segundo as análises de regressão múltipla, a 

diversidade α não sofreu influência das variáveis largura, volume e vazão 

(r²=0,08; p=0,41). O mesmo padrão foi observado para a diversidade β dos 

riachos e as variáveis em questão (r²= 0,01; p=0,94). 
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Tabela 1 Valores de riqueza estimada por meio dos estimadores Chao 1, Chao 2, 
Jackknife 1, Jackknife 2 e Bootstrap e seus respectivos desvios padrões 
(DP), calculados para 38 riachos da bacia do rio Araguari 

Estimadores Riqueza estimada DP Eficiência amostral (%) 
Chao1 59,3 39,6 64,0 
Chao2 44,4 5,31 85,6 
Jack1 48,7 3,92 78,0 
Jack2 50,8 - 74,8 
Bootstrap 43,3 - 87,8 
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Gráfico 1  Curvas de acumulação de espécies para valores observados de 
riqueza, singletons, doubletons e uniques, em 38 riachos da bacia 
do rio Araguari 
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Gráfico 2 Curva de acumulação de espécies para valores de porcentagens de 
riqueza estimada para 10 seções amostrais de 38 riachos da bacia do 
rio Araguari, com intervalo de confiança de 95% 
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Gráfico 3 Curvas de acumulação de espécies para valores de porcentagens de 
singletons e doubletons para 10 seções amostrais de 38 riachos da 
bacia do rio Araguari, com intervalo de confiança de 95% 
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Gráfico 4  Porcentagens das diversidades alfa e beta (observadas e estimadas)  
para 38 córregos da bacia do rio Araguari 

 

 

 

Gráfico 5  Relação entre a diversidade alfa e diversidade beta de 38 riachos da 
bacia do rio Araguari 
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4 DISCUSSÃO 

 

Estudos sobre o esforço amostral são necessários, a fim de estabelecer 

protocolos de amostragem que gerem estimativas seguras de atributos 

tipicamente utilizados para a caracterização da estrutura da comunidade de 

peixes. A riqueza de espécies, como um desses atributos, é uma medida de 

grande importância para a elaboração de estratégias de conservação 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2002), sendo muito sensível ao esforço amostral 

(ANGERMEIER; SMOGOR, 1995). 

A riqueza encontrada nos riachos amostrados mostrou-se abaixo da 

esperada. A não estabilização da riqueza nas dez seções amostradas corrobora a 

ideia de que as amostragens realizadas não foram suficientes para caracterizar a 

composição de espécies nesses riachos.  

A riqueza de espécies de um riacho relaciona-se a inúmeros fatores 

locais, os quais podem estar relacionados entre si e também com fatores 

regionais (ANGERMEIER; WINSTON, 1998). Interações bióticas, como 

competição e predação (SHURIN; ALLEN, 2001), uso do solo (INFANTE; 

ALLAN, 2010), fatores climáticos (DAUFRESNE; BOËT, 2007), influência 

humana (KARR et al., 1985) e complexidade dos habitats (GORMAN; KARR, 

1978; WILLIS et al., 2005), agem sobre a riqueza e a diversidade de espécies.  

 A adição de novas espécies com o aumento da extensão do trecho 

amostral pode ser resultado da sua descontínua distribuição espacial. Tal fato é 

causado pela agregação de espécies mais comuns dentro das seções ou pela 

ocorrência de espécies raras (KANNO et al., 2009). Espécies podem ser 

consideradas raras por possuírem, naturalmente, densidades populacionais 

baixas, por ocuparem habitats raros nos trechos amostrais ou pela ineficiência 

das técnicas amostrais (NOVOTNÝ; BASSET, 2000). 
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Nos riachos amostrados, as espécies não apresentaram abundância 

proporcional nas seções, estando distribuídas de maneira desigual. Porém, a 

estabilização da curva de acumulação de singletons, ao final das dez seções 

amostradas, mostra a pouca influencia das espécies raras nessa distribuição. Este 

resultado, juntamente com a não estabilização da curva de acumulação de 

singletons para os 38 córregos, indica a maior ocorrência de espécies raras em 

escala regional do que local.  

O número de riachos amostrados também não foi suficiente para um 

registro robusto da riqueza de espécies de peixes da bacia do rio Araguari. Este 

resultado pode ser explicado pela grande heterogeneidade ambiental (natural e 

antrópica) da bacia. Com o aumento da complexidade ambiental há o aumento 

da riqueza de espécies, bem como da diversidade (INFANTE; ALLAN, 2010). 

Dessa forma, diferenças das características estruturais dos habitats aquáticos 

(PIANKA, 1994), juntamente com diferenças dos aspectos geográficos (ex. 

barreiras geográficas) e históricos (ex. dinâmicas de extinção e colonização 

locais), estariam determinando diferentes composições de espécies (SÚAREZ, 

2008), proporcionando alta riqueza de espécies na região. 

Os resultados sobre a eficiência amostral, tanto em número de trechos 

(riachos), quanto em extensão dos trechos, mostram que os estudos sobre 

inventários da ictiofauna no Brasil estão longe de serem retratos fiéis da 

biodiversidade de peixes de riachos das bacias hidrográficas nacionais. Isto é 

explicado pelos valores de trechos e extensões amostrais utilizados, abaixo dos 

valores amostrados no presente estudo (CASATTI; LANGEANI; CASTRO, 

2001; MIRANDA; MAZZONI, 2003; CASTRO et al., 2003; CASTRO et al., 

2004; GALVES; JEREP; SHIBATTA, 2007; SHIBATTA; GEALH; 

BENNEMANN, 2007; CETRA; SARMENTO-SOARES; MARTINS-

PINHEIRO, 2010).  
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A ideia da partição da diversidade em componentes aditivos (γ= α+β) é 

relativamente antiga (MACARTHUR et al., 1966; ALLAN, 1975). 

Recentemente, a ideia foi redescoberta (VEECH et al., 2002) e vem sendo 

aplicada no intuito de avaliar a distribuição da biodiversidade em escalas 

espaciais (GERING; CRIST, 2002; CRIST et al., 2003; ERÕS, 2007).  

A amplitude do nicho ecológico das espécies é um fator que pode afetar 

a diversidade beta (HARRISON et al., 1992). Em ambientes heterogêneos, 

diferentes padrões de distribuição podem ser gerados por diferentes níveis de 

tolerância das espécies (NEKOLA; WHITE, 1999). O aumento da 

heterogeneidade ambiental proporciona maiores opções de condições favoráveis 

para o estabelecimento de diferentes espécies, o que resulta no aumento da 

diversidade beta (VEECH et al., 2002). Uma maior diversidade beta entre as 

seções dos riachos amostrados leva a uma maior riqueza dos riachos, resultado 

encontrado pela relação linear entre as duas diversidades mensuradas. 

A relação espécie-área, muitas vezes, é utilizada para explicar as 

diferenças de riqueza de espécies entre cursos d’águas (HUGUENY, 1989; 

ANJOS; ZUANON, 2007; HUGUENY et al., 2010). Três hipóteses têm sido 

apresentadas para a explicação desta relação. Uma relaciona-se com a Teoria da 

Biogeografia de Ilhas e a taxa de extinção dependente do tamanho da área 

(MACARTHUR; WILSON, 1967). A segunda assume a questão da taxa de 

especiação dependente da área, ou seja, uma maior área proporcionaria maior 

heterogeneidade ecológica e barreiras geográficas para as espécies, 

influenciando positivamente a taxa de especiação (ROSERZWEIG, 1995). A 

terceira hipótese sugere a influência da diversidade de habitats. Segundo 

WILLIAMS (1964), a heterogeneidade de habitats aumenta com o tamanho da 

área, possibilitando um aumento do número de nichos disponíveis para suportar 

um número maior de espécies.  
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Em ambientes aquáticos, a existência de uma terceira dimensão 

(profundidade) torna a utilização do volume uma medida mais adequada do que 

a área (ANGERMEIER; SCHLOSSER, 1989). XENOPOULOS; LODGE 

(2006) e MCGARVEY; HUGHES (2008) sugerem que a vazão seria a variável 

que melhor prediz a riqueza de espécies, em vez da área. Porém, os resultaram 

não mostraram nenhuma relação das diversidades α e β com as variáveis largura, 

volume e vazão.  

 Os resultados encontrados neste trabalho mostram que, para o completo 

inventariamento das espécies da bacia do rio Araguari, seria necessária uma 

maior amostragem, em termos de número de córregos e extensão amostral. 

Entretanto, coletas em 94 riachos, estimados para a captura de 95% do valor de 

riqueza gerado pelo Jackknife 1, seriam economicamente inviáveis para a 

maioria dos programas de pesquisa. A questão de a heterogeneidade ambiental 

ser o fator mais comum associado aos padrões aqui encontrados auxilia o 

delineamento de protocolos de amostragem. A fim de determinar a maior gama 

de habitats a serem amostrados seria de interesse a realização de levantamentos 

geográficos da bacia, passo antecedente aos trabalhos de campo.   

 Salienta-se que a dificuldade em se amostrar a totalidade da fauna de 

peixes da região, fruto da elevada diversidade β regional, tem grande implicação 

sobre as estratégias de conservação, já que seria impossível o estabelecimento de 

unidades de conservação que contemplasse toda a biodiversidade. Neste caso, o 

planejamento e o melhor uso da terra, e a manutenção da qualidade dos cursos 

d'água como um todo teriam papel fundamental.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bacia do rio Araguari, mesmo sofrendo constantes alterações 

decorrentes de impactos humanos, apresentou uma ictiofauna bem preservada, 

com elevada abundância de espécies sensíveis. Os resultados indicam que a alta 

dissimilaridade da diversidade entre os riachos possa ser devido às espécies 

raras, chamando a atenção para questões biogeográficas, uma vez que os 

aspectos da paisagem se mostraram relacionados com a estrutura e a composição 

das assembleias de peixes. Dessa forma, estudos geográficos antecedentes as 

coletas de peixes seriam de interesse, a fim de garantir que um maior número de 

diferentes ambientes seja amostrado.  

O esforço amostral utilizado não foi suficiente para um completo 

levantamento das espécies de peixes da bacia do rio Araguari, indicando que 94 

riachos seriam necessários para a captura de 95% da riqueza estimada pelo 

Jackknife 1. O resultado mostra que os esforços precisam ser incrementados para 

que se possa ter um maior conhecimento da ictiofauna brasileira. 

O elevado número de espécies não identificadas taxonomicamente 

remonta a ideia da necessidade de pesquisas básicas, a fim de garantir que o 

estudo da ictiofauna auxilie a elaboração de políticas públicas de manejo e 

conservação dos recursos hídricos, por meio de programas de biomonitoramento 

e utilização de índices multimétricos. 

As informações apresentadas neste estudo servirão como base para o 

desenvolvimento de um índice de integridade biótica para a bacia do rio 

Araguari, integrando características abióticas dos cursos d’água e seu entorno, 

com características da ictiofauna.  
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ANEXO 
 

ANEXO A -  Córregos amostrados na bacia do rio Araguari e suas respectivas, 
larguras médias, profundidades médias, vazões médias e 
metodologias utilizadas para a medida de velocidade ou vazão. 
Os córregos estão representados por seus códigos numéricos 

Córrego Largura (cm) Volume (m³) Vazão (m³/s) Metodologia 

128 97 42,2 0,03 NBO 
92 138 66,1 0,0002 TF 
203 151 37,14 0,0006 TF 

12892 160 60,1 0,04 VA 
132 167 58,6 0,01 VA 

15048 175 113,5 0,29 NBO 
240 178 53,3 0,16 NBO 
47 183 55,7 0,03 VA 

1524 186 47,1 0,03 VA 
55 196 108,9 0,05 VA 
192 215 152,5 0,31 NBO 

7308 217 72,0 0,03 VA 
9611 218 74,0 0,07 VA 
375 227 128,7 0,03 VA 
228 238 116,7 0,13 NBO 

9757 238 105,7 0,13 VA 
108 239 63,7 0,05 VA 
52 242 71,4 0,05 VA 
251 242 71,7 0,02 VA 

5612 246 321,3 0,26 VA 
368 258 110,8 0,08 NBO 
443 274 132,3 0,17 VA 
112 279 135,9 0,03 VA 
97 285 152,2 0,11 VA 
139 287 127,8 0,1 VA 
110 300 144,9 0,25 VA 
187 302 79,51 0,04 VA 
28 308 205,0 0,05 VA 
96 330 234,3 0,19 VA 
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2991 330 134,1 0,06 VA 
75 339 168,4 0,02 VA 
144 366 194,9 0,02 VA 
287 381 236,5 0,53 VA 
100 389 220,1 0,08 VA 
16 422 467,6 0,28 NBO 
12 424 145,4 0,02 VA 
54 509 470,0 0,67 NBO 
511 522 466,0 0,15 VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


