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Resumo 

 A expansão da fronteira agrícola amazônica representa possivelmente a mais extensa 

e profunda mudança no uso da terra do mundo contemporâneo. Estima-se que a Bacia 

Amazônica já teve 20% de sua área desmatada, e seus ecossistemas aquáticos, que abrigam 

a maior diversidade de peixes de água doce do planeta, também vêm enfrentando inúmeras 

outras pressões, entre elas a construção de barragens. O desmatamento e a construção de 

barragens causam profundas alterações nas características bióticas e abióticas dos 

ecossistemas lóticos, incluindo o aquecimento da água e mudanças na composição e estrutura 

das assembleias de peixes. Existem numerosas evidências de que o aumento da temperatura 

pode afetar negativamente o tamanho corporal dos organismos, e aquecimentos provocados 

por mudanças climáticas já foram relacionados com reduções no tamanho corporal de peixes. 

Contudo, faltam estudos que demonstrem que processos locais e regionais de grande 

relevância, como as mudanças no uso da terra, também podem causar o mesmo resultado. 

Com foco geográfico no arco do desmatamento amazônico, nas cabeceiras do Rio Xingu, os 

objetivos desta tese foram: (i) investigar os efeitos do desmatamento e da construção de 

barragens sobre características ambientais, e sobre a composição e estrutura das assembleias 

de peixes em riachos de primeira ordem; e (ii) testar as hipóteses de que a conversão de 

florestas em áreas agrícolas resulta no aquecimento dos riachos e na redução do tamanho 

corporal dos peixes, e que esta redução no tamanho corporal é resultado de alterações no 

crescimento dos peixes, seja por mecanismos de adaptação e/ou por plasticidade fenotípica, 

promovidas pelo aquecimento do ambiente. No primeiro capítulo desta tese, demonstramos 

que o desmatamento e a construção de barragens provocam alterações em características 

ambientais dos riachos de primeira ordem que afetam a disponibilidade de habitat para os 

peixes. Isto resultou em alterações na composição e estrutura das assembleias, de forma que 

riachos de área agrícola apresentaram maior abundância de peixes que riachos de floresta. 

Trechos represados apresentaram menor riqueza de espécies que trechos lóticos, tanto em 

ambientes florestados como desmatados, sugerindo que a construção de barragens pode 

constituir uma ameaça significativa para a conservação da biodiversidade de peixes. No 

segundo capítulo, combinamos amostragens em campo e experimentos em laboratório e 

campo para demonstrar que a conversão de florestas em áreas agrícolas aquece os riachos de 

cabeceira e reduz o tamanho corporal dos peixes através de alterações nas taxas de 

crescimento individual. Os aquecimentos e reduções de tamanho que observamos foram 

consideravelmente maiores que os reportados na literatura para os efeitos observados e 

previstos do aquecimento global. Este é o primeiro estudo, até onde nós sabemos, que 

investigou os efeitos do aquecimento provocado pelo desmatamento no tamanho corporal de 

peixes. É possível que reduções no tamanho corporal de peixes mediadas pelo aumento da 

temperatura do ambiente estejam ocorrendo ao longo de todo o arco do desmatamento, onde 

riachos de primeira ordem coletivamente contribuem com grande fração da biodiversidade de 

espécies amazônicas, muitas delas endêmicas. 

1



 

Abstract 

 The expansion of the Amazonian agricultural frontier possibly represents the most 

extensive and profound land use change in the contemporary world. Deforestation, dam 

construction, and numerous other pressures have serious impacts on its aquatic ecosystems, 

that collectively hold the greatest diversity of freshwater fish on the planet. Deforestation and 

dam construction cause profound changes in biotic and abiotic characteristics of stream 

ecosystems, including water heating and changes in the composition and structure of fish 

assemblages. There are many evidences that the increase in temperature negatively affects 

organisms body size, and warming caused by climate changes have already been associated 

with reductions in fish body size. However, there are no studies showing that local and regional 

processes of major relevance, such land use changes, can also cause the same result. With a 

geographic focus on the Amazonian “arc of deforestation” in the headwaters of the Xingu River, 

the objectives of this thesis were: (i) to investigate the effects of deforestation and dam 

construction on environmental characteristics, and on the composition and structure of fish 

assemblages in first order streams; and (ii) to test the hypothesis that the conversion of forests 

into agricultural areas is associated with stream warming and reductions in fish body size, and 

that this reduction in body size is a result of changes in individual growth caused by adaptation 

and/or phenotypic plasticity, promoted by environmental warming. In the first chapter of this 

thesis, we show that deforestation and the construction of dams cause changes in 

environmental characteristics of first-order streams that affect habitat availability for fish. This 

resulted in changes in the composition and structure of assemblages, so that agricultural area 

streams showed higher abundance of fish than forest streams. Reservoirs had lower species 

richness than lotic stretches both in forested and deforested streams, suggesting that the 

construction of dams may poses a significant threat to the conservation of fish biodiversity. In 

the second chapter, we combine field sampling and laboratory and field experiments to 

demonstrate that the conversion of forests into agricultural areas warms headwater streams and 

reduces fish body size through changes in individual growth rates. Stream warming and size 

reductions we observed were considerably higher than those reported in the literature for the 

observed and predicted effects of global warming. As far as we know, this is the first study that 

investigated the effects of warming caused by deforestation in fish body size. It is possible that 

warming is causing a broad scale fish body size reduction throughout the “arc of deforestation”, 

in streams that collectively account for a large fraction of Amazonian fish biodiversity. 
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Introdução geral 

 A retirada da cobertura vegetal natural e as atividades agropecuárias causam extensiva 

perda, modificação e fragmentação de habitats, degradam e contaminam o solo e a água, 

emitem grandes quantidades de gases de efeito estufa, alteram o clima regional e, 

consequentemente, afetam negativamente a biodiversidade (Foley et al., 2005). A conversão 

de paisagens naturais em áreas agrícolas constitui o principal vetor de degradação dos 

ecossistemas aquáticos continentais (Finlayson & D’Cruz, 2005) e estima-se que atualmente as 

áreas utilizadas para agropecuária já cubram 40% da superfície terrestre (Ramankutty & Foley, 

1999). Não surpreende, portanto, que os ecossistemas aquáticos continentais sejam 

considerados os ecossistemas mais degradados e ameaçados do planeta (Sala et al., 2000) e 

que a biodiversidade de água doce esteja declinando a taxas superiores às dos mais 

impactados ecossistemas terrestres (Ricciardi & Rasmussen, 1999; Reid et al., 2013). Os 

peixes de água doce, por exemplo, são apontados atualmente como o grupo taxonômico mais 

ameaçado do planeta (Reid et al., 2013). 

 Os peixes de água doce exibem extraordinária diversidade morfológica, 

comportamental, de histórias de vida e nos habitats que ocupam, desempenham papel 

fundamental no funcionamento dos ecossistemas aquáticos e são intimamente atrelados à 

história do homem (FFSG, 2015). Eles são exibidos em jardins zoológicos, aquários públicos e 

residências particulares em todo o mundo, são pescados por pescadores profissionais e 

amadores, extensivamente retratados nas artes e artefatos culturais, e em todos os lugares 

explorados em grandes quantidades para a alimentação humana, alimentação animal e 

utilização em outros produtos (Reid et al., 2013). Apesar disso, a consciência política e pública 

sobre a grande ameaça que os peixes de água doce vêm sofrendo, e do desafio que sua 

preservação representa, ainda é bastante limitada (Reid, 2013; Reid et al., 2013). As principais 

ameaças a este grupo são a modificação, fragmentação e perda de habitats, a sobrepesca, a 

poluição, a introdução de espécies exóticas e as alterações climáticas (Lévêque et al. 2008; 

FFSG, 2015). 
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 Estima-se que existam cerca de 13.000 espécies de peixes de água doce, o que 

representa aproximadamente 40% das espécies de peixes e 25% de todas as espécies de 

vertebrados. Mesmo considerando que uma fração considerável da ictiofauna de água doce 

ainda é desconhecida, cerca de 30% dela se encontra na região Neotropical e quase 20% na 

Bacia Amazônica (Lévêque et al., 2008; Reid, 2013), a maior bacia hidrográfica do mundo (6,9 

milhões de km² e 100.000 km de rios e riachos - Macedo & Castello, 2015). Apesar da enorme 

importância regional e global da Bacia Amazônica, os seus ecossistemas aquáticos vêm 

sofrendo pressões sem precedentes devido ao desmatamento, à construção de barragens, 

mineração, expansão da agropecuária e mudanças climáticas (Macedo & Castello, 2015).  

 Historicamente, a criação de pastagens para a pecuária extensiva foi a principal causa 

de desmatamento na Amazônia brasileira (Hecht, 1993), mas nas últimas décadas a cultura de 

soja assumiu maior importância (Nepstad et al., 2006). O crescimento vigoroso da indústria da 

soja impulsionou indiretamente a expansão do rebanho bovino através da valorização da terra. 

Muitos pecuaristas que possuem propriedades adequadas para a produção de soja vendem 

suas terras com enormes ganhos de capital, e expandem seus rebanhos em propriedades 

maiores mais ao norte, onde os preços da terra são mais baixos (Nepstad et al., 2006). Estima-

se que a Bacia Amazônica já teve 20% de sua área desmatada (Macedo & Castello, 2015) e 

que sustente um terço da agricultura de soja e metade do rebanho bovino do Brasil (Vera-Diaz 

et al., 2008), que é um dos maiores produtores mundiais de soja e carne (Brown, 2004). O 

desmatamento e a ocupação causam alterações na estrutura, funcionamento e qualidade dos 

ecossistemas aquáticos e podem afetar negativamente a biodiversidade (Nessimian et al., 

2008; Macedo & Castello, 2015).  

 Nos ecossistemas lóticos, a magnitude desses impactos tende a ser inversamente 

proporcional às dimensões do corpo d’água, de tal forma que os impactos mais drásticos são 

sofridos pelos pequenos riachos de cabeceira (Deegan et al., 2010). Pesquisas demonstram 

que os efeitos da conversão de florestas em áreas agrícolas ainda são modestos nos grandes 

rios da Amazônia, talvez porque a maior parte das bacias ainda apresente florestas 

preservadas e exista um intenso processamento de materiais dentro desses rios que altera os 

sinais biogeoquímicos das mudanças já ocorridas no uso da terra (Krusche et al., 2005). Por 
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outro lado, diversos estudos demonstram que conversão de florestas em áreas agrícolas na 

Amazônia aumenta o aporte de sedimentos e nutrientes para dentro dos riachos, alterando sua 

morfologia, o fluxo e as características físico-químicas da água (Krusche et al., 2005; Neill et 

al., 2006; Nessimian et al., 2008; Deegan et al., 2010; Hayhoe et al., 2011; Macedo et al., 

2013). Os riachos de cabeceira constituem cerca de dois terços a três quartos da extensão 

linear de todo o sistema de drenagem e são habitat para grande parte das espécies de peixes 

que ocorrem na Bacia Amazônica (Deegan et al., 2010; Macedo & Castello. 2015).  

 Os riachos de cabeceira (i.e. riachos de 1ª-3ª ordem; Vannote et al., 1980) são mais 

sensíveis às mudanças no uso da terra porque eles são os receptores primários das descargas 

de materiais oriundos dos sistemas terrestres. Eles regulam o fluxo desses materiais para os 

grandes rios, atuando como conectores entre os sistemas terrestres e aquáticos e 

desempenhando papel fundamental no funcionamento hidrológico e biogeoquímico das bacias 

(Krusche et al., 2005; Deegan et al., 2010). Os riachos de cabeceira também são 

particularmente vulneráveis a aquecimentos provocados pela conversão de florestas em áreas 

agrícolas. Nesses riachos, a maior parte das trocas de calor (~82%) se dá entre as superfícies 

do ar e da água (Evans et al., 1998) e, em áreas de floresta, a sombra e abrigo fornecidos pela 

vegetação ripária mantêm as temperaturas relativamente frescas e estáveis ao longo do dia 

(Evans et al., 1998). Porém, a conversão de florestas em áreas agrícolas expõe os riachos à 

intensa radiação solar, causando o aumento da temperatura da água (Caissie, 2006). Esse 

aquecimento pode ser exacerbado pelo fato de que nesses ambientes a vegetação possui 

menor área foliar e raízes menos profundas que nas florestas, o que leva à redução da 

evapotranspiração e ao aumento da temperatura superficial (Costa et al., 2007). Existem 

numerosas evidências de que o aumento da temperatura afeta negativamente o tamanho 

corporal dos organismos (e.g. Atkinson, 1994; Atkinson & Sibly, 1997), e aquecimentos 

provocados por mudanças climáticas já foram relacionados com reduções no tamanho corporal 

de peixes (e.g. Daufresne et al., 2009; Cheung et al., 2013; Baudron et al., 2014). Contudo, 

faltam estudos que demonstrem que processos locais e regionais de grande relevância, como 

as mudanças no uso da terra, também podem causar resultados similares. 
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 A alteração das características ambientais de riachos de cabeceira pode exercer 

grande impacto sobre as assembleias de peixes, pois as espécies que tipicamente ocorrem 

nesses ambientes costumam ter a abundância de suas populações fortemente relacionada às 

condições ambientais (Carvalho & Tejerina-Garro, 2015). A fauna de peixes em riachos de 

cabeceiras é composta predominantemente por espécies de pequeno porte e frequentemente 

apresenta elevado grau de endemismo (Nogueira et al., 2010; Castro & Menezes, 1998). Esses 

animais desempenham papel importante no funcionamento dos ecossistemas locais atuando 

como predadores que regulam populações de insetos aquáticos e de algas, participando do 

processamento da matéria orgânica ao longo do contínuo fluvial e sendo presas de peixes 

maiores, muitos desses usados pelo homem como alimento (Casatti, 2010). Contudo, estes 

ambientes são tipicamente pouco representados em estudos ictiológicos, porque geralmente 

são de difícil acesso e/ou porque abrigam predominantemente espécies que não possuem 

valor econômico e interesse para consumo humano (Barros et al., 2011).  

 Com foco geográfico no arco do desmatamento amazônico, nas cabeceiras do Rio 

Xingu, os objetivos desta tese foram: (i) investigar os efeitos do desmatamento e da construção 

de barragens sobre características ambientais, e sobre a composição e estrutura das 

assembleias de peixes em riachos de primeira ordem; e (ii) testar as hipóteses de que a 

conversão de florestas em áreas agrícolas está associada a um aquecimento dos riachos e a 

uma redução no tamanho corporal dos peixes. 
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Efeitos do desmatamento e da construção de barragens sobre 

assembleias de peixes e riachos de cabeceira do Rio Xingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



 

ABSTRACT 

 The expansion of the Amazonian agricultural frontier possibly represents the most 

extensive and profound land use change in the contemporary world. Deforestation, 

impoundments, and numerous other pressures have severe impacts on its aquatic ecosystems 

that collectively hold the greatest diversity of freshwater fish on the planet. Deforestation and 

dam construction cause profound changes in biotic and abiotic characteristics of stream 

ecosystems, including changes in the composition and structure of fish assemblages. The 

objective of this study was to investigate the effects of deforestation and construction of 

impoundments on environmental characteristics and on the composition and structure of fish 

assemblages in first-order streams in the headwaters of the Xingu River, an Amazonian region 

of major environmental, social, economic and political concern. We performed standardized 

sampling surveys in replicated streams in forests and in agricultural fields, including both lotic 

and lentic stretches (i.e. impoundments), where we recorded water body structural 

characteristics, physicochemical parameters, and the composition and structure of fish 

assemblages. Compared with streams in forests, streams in agricultural areas had lower 

canopy cover, higher water temperature (2-5 °C), more extensive shallow areas, and substrate 

dominated by grasses instead of leaf-litter and logs. Impounded stretches were lentic 

environments several times wider and deeper than lotic stretches, warmer and occupied by 

macrophytes. These changes affected habitat availability, influencing the composition and 

structure of fish assemblages. The reduced litterfall in agricultural streams negatively affected 

the abundance of species associated with this kind of substrate, and the increased shallow area 

favored a small species that uses this microhabitat. The construction of dams changed the 

assemblages of impounded stretches, locally eliminating species that were common in lotic 

stretches and favoring species adapted to conditions of low current. It is likely that dams also 

affect lotic assemblages upstream and downstream through the dispersal of individuals of 

species that proliferate in reservoirs. Overall, streams in agricultural areas showed higher fish 

abundance than streams in forests, and impounded stretches showed lower species richness 

than lotic stretches from both forested and agricultural streams. Our results demonstrate, 

therefore, that deforestation and impoundments cause changes in the environmental 

characteristics of first-order streams and in the composition and structure of fish assemblages, 

and that impoundments are a significant threat to fish diversity. 

8



 

RESUMO 

 A expansão da fronteira agrícola amazônica representa possivelmente a mais extensa 

e profunda mudança no uso da terra do mundo contemporâneo. Estima-se que a Bacia 

Amazônica já teve 20% de sua área desmatada e seus ecossistemas aquáticos, que abrigam a 

maior diversidade de peixes de água doce do planeta, também vêm enfrentando inúmeras 

outras pressões, entre elas a construção de barragens. O desmatamento e a construção de 

barragens causam profundas alterações nas características bióticas e abióticas dos 

ecossistemas lóticos, incluindo mudanças na composição e estrutura das assembleias de 

peixes. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do desmatamento e da construção de 

barragens em características ambientais e na composição e estrutura das assembleias de 

peixes de riachos de primeira ordem das cabeceiras do Rio Xingu, uma região amazônica de 

grande relevância ambiental, social, econômica e política. Por meio de amostragens 

padronizadas, realizadas em riachos de floresta e em trechos lóticos e represados de riachos 

de área agrícola, nós comparamos esses ambientes quanto às características estruturais dos 

corpos d’água e parâmetros físico-químicos da água, bem como em relação à abundância, 

biomassa, riqueza e estrutura e composição das assembleias de peixes. Em comparação com 

riachos de floresta, trechos lóticos de riachos de áreas agrícolas apresentaram menor 

cobertura de dossel, maiores temperaturas da água (2-5°C), áreas rasas mais extensas e 

substratos dominados por gramíneas ao invés de folhas e troncos caídos. Trechos represados 

de riachos de área agrícola foram ambientes lênticos diversas vezes mais largos e profundos 

que trechos lóticos, ainda mais quentes, e com predomínio de macrófitas no substrato. Tais 

alterações afetaram a disponibilidade de habitat para os peixes, resultando em alterações na 

composição e estrutura das assembleias. A redução do aporte de folhiço nos riachos de área 

agrícola afetou negativamente a abundância de espécies que utilizam este tipo de substrato e o 

aumento da área rasa favoreceu ao menos uma espécie de pequeno porte que utiliza este 

microhabitat. A construção de barragens alterou as assembleias nos trechos represados, 

eliminando localmente espécies comuns em trechos lóticos e favorecendo espécies adaptadas 

a condições de pouca correnteza. É provável que as barragens também afetem as assembleias 

de peixes em trechos lóticos a montante e a jusante através da dispersão de exemplares das 

espécies que se proliferam nas represas. De forma geral, trechos lóticos de riachos de área 

agrícola apresentaram maior abundância de peixes que riachos de floresta; trechos represados 

tiveram menor riqueza de espécies que trechos lóticos tanto de riachos de área agrícola como 

de floresta. Nossos resultados demonstram, portanto, que o desmatamento e a construção de 

barragens provocam alterações nas características ambientais dos riachos de primeira ordem e 

na composição e estrutura de suas assembleias de peixes, e que a construção de barragens 

constitui uma ameaça significativa para a biodiversidade da ictiofauna.  
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INTRODUÇÃO 

O desmatamento e a construção de barragens causam profundas alterações nas 

características ambientais de ecossistemas lóticos (e.g. Ometto et al., 2000; Sala et al., 2000; 

Krusche et al., 2005; Neill et al., 2006; Moss, 2008; Nessimian et al., 2008; Deegan et al., 2011; 

Hayhoe et al., 2011; Macedo et al., 2013) e, consequentemente, afetam a estrutura e 

composição das assembleias de peixes (e.g. Burcham, 1988; Schlosser, 1995; Dudgeon, 2000; 

Bojsen & Barriga 2002; Agostinho et al., 2007; Helfman, 2007; Casatti et al., 2009; Teresa & 

Casatti, 2010; FFSG, 2015). O desmatamento facilita a erosão e o transporte de sedimentos, 

nutrientes e poluentes para dentro dos riachos, causando alterações na morfologia do canal, no 

fluxo e nas características físico-químicas da água e, consequentemente, na qualidade e 

distribuição dos habitats para a biota aquática (Krusche et al., 2005; Neill et al., 2006; 

Nessimian et al., 2008; Deegan et al., 2010; Hayhoe et al., 2011; FFSG, 2015; Macedo & 

Castello, 2015). Condições de elevada sedimentação, por exemplo, costumam estar 

associadas à redução na abundância de espécies de peixes com hábitos bentônicos, 

visualmente orientadas e/ou que dependam de fundos livres de sedimentos finos para 

reprodução, enquanto espécies adaptadas a explorar substratos não consolidados costumam 

aumentar em abundância nessas condições (Jones et al., 1999; Dudgeon, 2000; Sutherland et 

al., 2002; Helfman, 2007; Melo et al., 2009). 

O desmatamento também afeta os riachos de cabeceira e os peixes por meio da 

redução da cobertura de dossel pela vegetação ripária. Estudos demonstram que o grau de 

cobertura do dossel sobre os riachos geralmente reflete o grau de desmatamento no seu 

entorno e costuma ser fortemente correlacionado com a abundância de materiais vegetais 

(folhas, frutos, sementes e troncos) depositados no fundo dos riachos (Bojsen & Barriga, 2002). 

Muitas espécies utilizam estes materiais como locais para alimentação, reprodução e refúgio, 

por isso, a diminuição do aporte destes elementos pode ter efeitos adversos sobre as 

assembleias de peixes (Angermeier & Karr 1983; Bojsen & Barriga; 2002; Casatti, 2010; Teresa 

& Casatti, 2010; Small et al., 2013). Além disso, a redução da cobertura de dossel diminui o 

aporte de artrópodos terrestres que caem do dossel da vegetação ripária e que constituem um 

importante recurso alimentar para os peixes (Sabino & Zuanon, 1998; Small et al., 2013), e 

expõe os riachos à radiação solar, causando o aquecimento da água e a proliferação de algas, 
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macrófitas e gramíneas nas zonas ripárias (Bojsen & Barriga, 2002; Teresa & Casatti, 2010; 

Caissie, 2006; Macedo et al., 2013). A proliferação de algas nos riachos pode causar o 

aumento na abundância de espécies de peixes herbívoros e/ou iliófagos (Burcham, 1988; 

Bojsen & Barriga, 2002). Além disso, como a temperatura tem forte influência sobre a fisiologia 

dos organismos, variações no regime termal dos ecossistemas podem afetar a adequabilidade 

do habitat e influenciar a abundância e distribuição das espécies (Hochachka & Somero, 2002; 

Caissie, 2006).  

A presença de macrófitas e gramíneas podem contribuir para o incremento da 

complexidade estrutural dos riachos e para a oxigenação da água, além de proteger contra 

processos erosivos e reter sedimentos, nutrientes e contaminantes (Esteves & Camargo, 1986; 

Rocha et al. 2009). Contudo, proliferações extensivas podem causar profundas alterações na 

estrutura do habitat, das teias alimentares e na qualidade e fluxo da água, o que geralmente 

traz consequências negativas para a biota aquática (Pusey & Arthington, 2003; Casatti et al., 

2009; Rocha et al. 2009; Deegan et al., 2011). A proliferação de gramíneas nas zonas ripárias 

costuma estar associada a alterações na morfologia dos riachos, que nessas condições 

tendem apresentar canais mais estreitos e profundos e maiores áreas alagadas na transição 

com o ecossistema terrestre (Neil et al., 2006; Deegan et al., 2010). Essas áreas alagadas 

constituem um microhabitat raso e difícil de ser explorado por peixes predadores, onde 

espécies de pequeno porte podem aumentar muito em abundância (Collares-Pereira et al., 

1995; Growns et al., 2003; Casatti et al. 2009). Riachos em áreas desmatadas também 

costumam ser expostos a descargas de agroquímicos após eventos de chuva em microbacias 

utilizadas para agricultura (Liess & Schulz, 1999) e sofrem inúmeras obras de represamento 

(Moss, 2008).  

A construção de barragens tem impactos pervasivos nos ecossistemas lóticos, 

incluindo alterações geomorfológicas no leito dos rios, nas características físico-químicas da 

água, nos padrões de produtividade e na distribuição espacial e temporal da biodiversidade, 

incluindo alterações na estrutura e composição das assembleias de peixes (Agostinho et al., 

2007; Helfman, 2007; Agostinho et al., 2008). Embora trechos lóticos a montante e jusante das 
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barragens também possam sofrer estes impactos, os trechos represados geralmente são os 

que sofrem as alterações mais drásticas (Agostinho et al., 2008).  

A composição das assembleias de peixes em trechos represados de ecossistemas 

lóticos é primariamente dependente da fauna pré-existente na região alagada. Porém, como 

algumas espécies não toleram as condições ambientais estabelecidas pelo represamento e 

outras poucas costumam aumentar consideravelmente em abundância, a ictiofauna em trechos 

represados geralmente é menos rica e diversa que em trechos não represados (Tundisi, 1999; 

Lessard & Hayes, 2003; Agostinho et al., 2007). Tipicamente, espécies generalistas que 

ocorram preferencialmente em ambientes lênticos e/ou capazes de explorar a região pelágica 

das represas, costumam proliferar após a construção de uma barragem. Por outro lado, 

espécies dependentes da condição lótica (reofílicas) costumam ser as primeiras a desaparecer 

ou diminuir drasticamente em abundância (Agostinho et al., 2007; Helfman, 2007). Estima-se 

que 60% dos grandes rios do planeta já tenham barragens construídas em seus cursos 

(Finlayson & D’Cruz, 2005). No Brasil, por exemplo, grandes barragens foram construídas nas 

principais bacias hidrográficas, para fins de abastecimento humano, irrigação e, principalmente, 

geração de energia elétrica. Como resultado, praticamente todos os grandes rios estão hoje 

sob influência de barragens, sendo que mais de 700 grandes reservatórios encontram-se 

espalhados pelo país (Agostinho et al., 2008). Só na Bacia Amazônica existem 154 barragens 

para produção de energia hidrelétrica em operação, 21 em construção e cerca de 277 em fase 

de planejamento, isso sem contar as inúmeras pequenas barragens nos riachos de cabeceira 

(Macedo & Castello, 2015). A região das cabeceiras do Rio Xingu possui cerca de dez mil 

dessas pequenas represas (Macedo et al., 2013).  

A Bacia do Rio Xingu possui 51 milhões de hectares e abriga nada menos que 48 

municípios, 10 Unidades de Conservação e 21 Terras Indígenas (ISA, 2011). Estima-se que 

aproximadamente 600 espécies de peixes habitem esta bacia (Camargo et al., 2004), o que 

representa quase um quarto do total de espécies de peixes descritas para a Bacia Amazônica 

(~2500 espécies), que é a maior e mais diversa bacia hidrográfica do planeta (Reis et al. 2003; 

Macedo & Castello, 2015). Embora grande parte da Bacia do Rio Xingu esteja dentro de áreas 

de proteção ambiental, a maior parte de seus mananciais está em áreas utilizadas para 
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agricultura de soja e pecuária. A região das cabeceiras do Rio Xingu possui uma área de 17,7 

milhões de hectares e sustenta 33% da produção de soja e 25% da criação de gado do estado 

do Mato Grosso (ISA, 2011). Este é o estado brasileiro que mais produz soja e detém o 

segundo maior rebanho bovino, ao mesmo tempo em que é responsável, sozinho, por quase 

metade do desmatamento amazônico total (Nepstad et al., 2006). Atualmente, mais de 40% da 

área das cabeceiras do Rio Xingu já foi desmatada e convertida em áreas agrícolas, e 

praticamente todo riacho de primeira e segunda ordem com microbacia desmatada possui uma 

barragem, ou uma série de barragens em seu curso (ISA, 2011; Macedo et al., 2013). Contudo, 

estudos nos riachos das cabeceiras do Rio Xingu são escassos e sua fauna de peixes ainda é 

pouco conhecida, apesar do elevado esforço de coleta que já foi empregado nos principais rios 

da bacia (Camargo et al., 2004).  

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do desmatamento e da construção de 

barragens em características ambientais e na composição e estrutura das assembleias de 

peixes de riachos de primeira ordem das cabeceiras do Rio Xingu. Por meio de amostragens 

padronizadas realizadas em riachos de floresta e em trechos lóticos e represados de riachos 

de área agrícola, nós comparamos estes três tipos de ambiente no que diz respeito a 

características estruturais dos corpos d’água e parâmetros físico-químicos da água, bem como 

em relação à abundância, biomassa, riqueza e composição e estrutura das assembleias de 

peixes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

 As amostragens foram realizadas em riachos de primeira ordem das bacias dos rios 

Tanguro (afluente do Rio Culuene) e Darro (afluente do Rio Suia-Miçú), ambos subafluentes do 

Rio Xingu (afluente da margem direita do Rio Amazonas) e localizados na região centro-leste 

do estado do Mato Grosso (município de Querência; Figura 1A). Trata-se de uma região de 

transição entre os biomas de Cerrado e Floresta Amazônica, onde o clima apresenta 

temperatura anual média de 27º C e precipitação anual média de 1500-2500 mm, com 
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pronunciada sazonalidade. O período chuvoso inicia-se em outubro e prolonga-se até abril, e 

de maio até setembro praticamente não chove (apenas 2% da precipitação anual média - 

Fazenda Tanguro, dados não publicados). O relevo na região é suavemente ondulado e com 

baixas altitudes (aproximadamente 600 m). 

 Todo nosso trabalho de campo ocorreu dentro na Fazenda Tanguro, que está 

localizada no município de Querência (MT) entre as longitudes 52°23’30”W e 52°18’50”W, e as 

latitudes 13°9’12”S e 12°41’40”S (Figura 1B). A Fazenda Tanguro possui 82.000 hectares 

organizados em setores agrícolas entremeados por grandes manchas de Floresta de Transição 

Cerrado-Floresta Amazônica (altura do dossel ~ 25 metros – Ivanauskas et al., 2004). Cerca de 

60% dessa área possui cobertura vegetal original e o restante (cerca de 32.000 hectares) são 

destinados essencialmente ao cultivo intensivo de soja. Todas as microbacias convertidas em 

área agrícola possuem histórico de uso similar: foram convertidas de floresta para pastagem de 

gado (pecuária extensiva) no início da década de 1980, e de pastagem para lavoura de soja 

entre os anos 2003 e 2008. 

  

Protocolo de amostragem 

Nossas amostragens ocorreram no início da estação chuvosa (durante os meses de 

outubro e novembro de 2013) e foram realizadas em seis riachos, três drenando microbacias 

florestadas (APP2, Riacho da Marcia e APP2A) e três drenando microbacias convertidas em 

área agrícola (Tanguro_A, Tanguro_B e Tanguro_C). O primeiro critério utilizado para seleção 

dos locais de amostragem foi a independência entre os riachos (dois riachos de primeira ordem 

não poderiam ser amostrados se fossem afluentes de um mesmo riacho de segunda ordem) e 

o segundo critério foi a facilidade de acesso para os riachos de floresta e o maior tempo de 

conversão da terra para os riachos de área agrícola. O setor da fazenda onde os riachos 

Tanguro_A, Tanguro_B e Tanguro_C estão localizados foi o primeiro a ser desmatado e 

convertido para pastagem em 1980, assim como o primeiro a ser convertido de pastagem para 

lavoura de soja em 2003.  

Cada riacho foi amostrado em três trechos de 50 metros de comprimento e 

regularmente espaçados ao longo dos dois primeiros quilômetros a partir da nascente (0, 1 e 2 
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km de distância da nascente), magnitude de comprimento típica para riachos de primeira 

ordem na região. Nos riachos em área agrícola, amostramos também um trecho de 50 metros 

localizado em uma represa que estivesse dentro dos primeiros 2 km do riacho. Portanto, 

amostramos neste estudo um total de 21 trechos (9 em riachos de floresta, 9 em trechos lóticos 

de riachos de área agrícola e 3 em trechos represados de riachos de área agrícola; Figura 2). 

Em cada trecho nós medimos parâmetros estruturais do corpo d’água, parâmetros físico-

químicos da água e coletamos uma amostra da assembleia de peixes.  

 

Amostragem de variáveis ambientais 

 Doze variáveis ambientais foram medidas dentro de cada trecho de 50 m: cobertura de 

dossel, frequências de tipos de substrato (nas categorias: areia, argila, folhiço, gramíneas e 

macrófitas), área rasa, largura e profundidade do canal, temperatura, condutividade e pH da 

água. Cada variável foi medida em seis transectos dispostos perpendicularmente aos riachos e 

espaçados de 10 em 10 metros (0, 10, 20, 30, 40 e 50 metros). Os trechos amostrados foram 

então representados, no que se refere a cada variável ambiental, pela média desses seis 

valores. A porcentagem de cobertura do dossel foi estimada pela análise visual de fotografias 

do dossel tiradas ao nível da água no meio do canal. As frequências das categorias de 

substrato foram calculadas a partir de cinco sondagens feitas em cada transecto (uma 

sondagem em cada margem, uma no centro do canal, e duas entre o centro do canal e cada 

margem). A soma das ocorrências das cinco classes de substrato em cada transecto equivaleu 

a 100%.  

 Para estimativa do tamanho da área rasa, nós medimos a distância entre o início da 

área alagada até o ponto onde a profundidade era de 10 cm e multiplicamos a média dos 

valores medidos em cada transecto por 50 (comprimento dos trechos).  A largura do canal foi 

medida como a distância (transversal) entre margens opostas e a profundidade foi medida por 

meio de três sondagens (uma no centro do canal, uma entre o centro do canal e a margem 

direita e outra entre o centro do canal e a margem esquerda). A temperatura, condutividade e 

pH da água foram medidos com eletrodos (ECTestr  e pHscan – Eutech Instruments Pte Ltd) 

no meio do canal e em meia profundidade em trechos de riachos, e a um metro da margem e 
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em meia profundidade em trechos de represa. Para medição das variáveis ambientais nos 

trechos represados nosso protocolo de amostragem foi adaptado de forma que os seis 

transectos fossem dispostos de uma das margens até a profundidade de 1 metro. Portanto, 

nossa caracterização das represas no que diz respeito às variáveis cobertura de dossel, 

frequência de tipos de substrato, área rasa, temperatura, condutividade e pH da água se 

referem apenas à zona litorânea. A largura das represas foi medida em cada transecto como a 

distância (transversal) entre margens opostas utilizando trenas a laser (GLM80, Bosch Ltda). A 

profundidade média das represas foi medida em cada transecto por meio de três sondagens 

(uma no centro da represa, uma entre o centro e a margem direita e outra entre o centro e a 

margem esquerda). 

 

Amostragem das assembleias de peixes 

Em cada trecho amostrado nós coletamos uma amostra da assembleia de peixes 

utilizando puçás (30 cm de diâmetro) durante 50 minutos em duas pessoas (esforço total de 

100 minutos*pessoas). O puçá foi o equipamento de pesca mais eficiente nos ambientes 

estudados e que permitiu melhor padronização do esforço de coleta entre trechos de riachos 

de florestas, e trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola. A elevada 

complexidade estrutural e as pequenas dimensões dos trechos lóticos dos riachos de primeira 

ordem impossibilitaram o uso de outros equipamentos de coleta, como redes de arrasto ou de 

emalhar. Também tentamos utilizar a eletropescaria para a coleta de peixes, mas a baixa 

condutividade da água nos riachos da região (~10 µS/cm) impossibilitou a utilização desta 

metodologia. 
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Figura 1. Imagens de satélite (GoogleEarth) da área de estudo. Na figura A, o quadrado pontilhado indica 
aproximadamente a região ampliada na figura B e o ponto vermelho indica a localização da Fazenda 
Tanguro. A figura B mostra os limites do estado do Mato Grosso e a localização da Fazenda Tanguro (em 
vermelho), e a figura C mostra os contornos da Fazenda Tanguro em vermelho e a localização dos 
riachos amostrados em áreas de floresta (Riacho da Marcia, APP2 e APP2A) e em áreas agrícolas 
(Tanguro_A, Tanguro_B e Tanguro_C). 
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Figura 2. Fotografias de um trecho de riachos de floresta (A) e de trechos lóticos (B) e represados de 
riachos de área agrícola (C). 

 

Amostragens preliminares que realizamos em nossa área de estudo demonstraram que 

as áreas rasas dos riachos eram ocupadas predominantemente por exemplares da espécie 

Melanorivulus zygonectes (Cyprinodontiformes: Rivulidae). Estudos sobre a biologia de M. 

zygonectes são raros, mas sabe-se que são peixes de porte reduzido (comprimento padrão até 

40 mm) que ocorrem quase que exclusivamente nas áreas mais rasas das margens de riachos, 

lagoas e brejos (Costa, 2011). Baseados nestes fatos, hipotetizamos que o tamanho da área 

rasa nos riachos deve afetar a abundância desta espécie. Por este motivo, no momento das 

coletas, exemplares da espécie M. zygonectes que foram coletados em áreas rasas (com 

profundidade inferior a 10 cm) foram mantidos separados dos demais espécimes coletados no 
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trecho, para que pudéssemos posteriormente estimar a proporção de exemplares desta 

espécie que ocorrem nas áreas rasas em comparação com as áreas mais profundas. 

Nas represas, para que o delineamento da amostragem de peixes fosse 

correspondente ao delineamento da amostragem de dados ambientais, nós realizamos a 

amostragem padronizada com puçás apenas na área compreendida entre uma das margens 

(sempre a mesma margem onde as variáveis ambientais foram medidas) e a uma profundidade 

de um metro. Regiões mais profundas das represas foram amostradas com redes de arrasto e 

de emalhar. Em cada trecho de represa que amostramos, nós realizamos três passagens de 

rede de arrasto (9 m de comprimento, 2 m de altura, malha 5 mm) e instalamos um conjunto de 

redes de emalhar (6 redes de nylon, cada uma com 20 metros de comprimento e cerca de 2 m 

de altura, nas malhas de 3, 4, 5, 6, 7 e 8 cm entre nós opostos). As redes de emalhar foram 

armadas às 16h e retiradas às 9h do dia seguinte. Contudo, os dados referentes às 

amostragens feitas com redes de arrasto e de emalhar não foram incluídos na maior parte de 

nossas análises estatísticas porque não são diretamente comparáveis com os dados das 

amostragens feitas com puçás.  

Todos os peixes capturados em nossas amostragens foram eutanasiados em campo 

com o anestésico benzocaína, fixados em solução de formol a 10% durante 72 horas e 

posteriormente preservados em etanol 70%. Em laboratório, as amostras foram triadas até o 

nível de espécie ou gênero e pesadas em balança semi-analítica com precisão de 1 mg (Ohaus 

Corporation, Pine Brook, NJ, USA) para determinação da biomassa úmida de peixes coletada 

em cada trecho. O material coletado será futuramente depositado na coleção de peixes do 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).  

 

Análises dos dados 

Variáveis ambientais  

 O conjunto de dados referente as 12 variáveis ambientais que medimos (largura média, 

profundidade média, área rasa, cobertura de dossel, frequência de areia, frequência de argila, 

frequência de folhiço, frequência de gramíneas, frequência de macrófitas, temperatura, 
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condutividade e pH da água) nos 21 trechos amostrados foi padronizado antes da realização 

das análises estatísticas. Cada valor medido foi dividido pelo comprimento do vetor euclidiano 

(norma) correspondente a respectiva variável ambiental no espaço vetorial das amostras 

(trechos), gerando um número real não negativo. Diferenças entre trechos lóticos de riachos de 

floresta e de área agrícola, e entre trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola, 

foram testadas por meio de Análise de Variância Multivariada com Permutações (PerMANOVA) 

no que diz respeito ao conjunto total das variáveis ambientais e para cada variável em 

separado. Esta análise pode ser usada em design univariado ou multivariado e permite testar 

diferenças em função de um ou mais fatores por meio de análise de variância baseada em 

medidas de distância tomadas entre todos os elementos dois a dois. Valores de significância 

são gerados por permutação e uma estatística pseudo-F calculada segundo Anderson (2001). 

Nas análises que realizamos, usamos a distância Euclidiana como medida de distância e o 

procedimento de permutações de Monte Carlo (10.000 permutações) como teste inferencial. 

As comparações entre os três tipos de ambiente foram feitas em duas etapas: trechos 

lóticos de riachos de área agrícola foram comparados com riachos de floresta (onde todos os 

trechos são lóticos) e, dentro dos riachos de área agrícola, trechos represados foram 

comparados com trechos lóticos. Fizemos isso porque não existem trechos represados nos 

riachos de floresta. Riachos em área agrícola foram comparados com riachos em floresta em 

análises cujo design teve o fator “uso da terra” (com dois níveis: floresta e área agrícola) 

classificado como randômico, o fator “riacho” classificado como randômico e aninhado ao fator 

“uso da terra” (pois tínhamos três riachos independentes em cada uma das duas formas de uso 

da terra) e o fator “trecho” (com três níveis: nascente, 1 km e 2 km à jusante) classificado como 

fixo e não aninhado (cada trecho estava presente nos seis riachos amostrados nas duas 

formas de uso da terra). Nestas análises nosso objetivo foi testar diferenças entre os níveis do 

fator “uso da terra”. Para a comparação entre as represas e os riachos em área agrícola nós 

realizamos análises cujo design teve o fator “riacho” classificado como randômico e o fator 

“trecho” (com quatro níveis: nascente, 1 km a jusante, 2 km a jusante e represa) classificado 

como fixo. Nestas análises nosso objetivo foi testar diferenças entre os níveis do fator “trecho”, 

particularmente diferenças entre trechos de represa e os demais trechos de riacho. Todas as 

PerMANOVAs que realizamos foram feitas pelo programa PRIMER-E (Clarke & Gorley, 2006). 

20



 

Por fim, para investigar possíveis correlações entre as variáveis ambientais, e as relações 

destas com os trechos amostrados, nós realizamos uma Análise de Componentes Principais 

utilizando o programa PAST (Hammer et al., 2001).  

 

Assembleias de peixes 

Análises de variância multivariada com permutações (PerMANOVA) também foram 

utilizadas para testar diferenças entre as assembleias de peixes de riachos de floresta e 

trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola no que diz respeito a sua composição 

e estrutura (conjunto de dados multivariados de abundância das espécies), abundância 

(número total de exemplares), biomassa e riqueza (número de espécies) das assembleias. As 

comparações entre os três tipos de ambiente foram feitas da mesma maneira que 

descrevemos para as variáveis ambientais: trechos lóticos de riachos de área agrícola foram 

comparados com trechos lóticos de riachos de floresta em um bloco de análises e, dentro dos 

riachos de área agrícola, trechos represados foram comparados com trechos lóticos em outro 

bloco de análises. Somente os dados obtidos nas amostragens feitas com puçás foram 

utilizados nestas análises. Para demonstrar a preferência de M. zygonectes pelos microhabitats 

rasos nós comparamos a proporção (%) de exemplares coletados em áreas rasas (<10 cm) e 

fundas (>10 cm), e para testar o efeito do tamanho da área rasa sobre a abundância desta 

espécie nós realizamos uma regressão linear envolvendo os valores medidos dessas duas 

variáveis nos 21 trechos amostrados. 

 Como o número de espécies registrado em uma amostra é relacionado de forma direta, 

porém não linear, com o número de exemplares coletados (Bunge & Fitzpatrick 1993), nós 

também comparamos a riqueza das assembleias considerando quantidades iguais de 

exemplares por meio de curvas de rarefação. As curvas de rarefação são produzidas por 

repetidas reamostragens randômicas do total de exemplares coletados numa amostra e geram 

uma expectativa estatística do número de espécies presente em uma sub-amostra tomada 

aleatoriamente de uma amostra maior (Gotelli & Colwell, 2001). Para cada tipo de ambiente 

amostrado (riachos de floresta, e trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola) nós 

calculamos uma curva de rarefação a partir de uma amostra única composta pelo conjunto de 
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amostras coletadas no respectivo tipo de ambiente (ou seja, nove amostras de trechos de 

riachos de floresta, nove amostras de trechos lóticos de riachos de área agrícola e três 

amostras de trechos de represas). Para as represas, nós calculamos uma curva de rarefação 

para os dados referentes às amostragens feitas apenas com puçás e outra curva para os 

dados referentes às amostragens feitas com puçás, rede de arrasto e redes de emalhar (estes 

últimos dados foram usados apenas nesta análise). Diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) na riqueza das assembleias foram avaliadas de forma visual, comparando os limites 

do intervalo de confiança (95%) no ponto das curvas de rarefação onde as abundâncias são 

iguais (Gotellie & Colwell, 2001; Magurran, 2004). 

 Por fim, utilizamos a Análise de Correspondência Canônica (ACC) para investigar a 

relação entre a abundância das espécies mais comuns nas assembleias, os trechos 

amostrados e um conjunto de variáveis ambientais que julgamos serem determinantes para a 

estrutura e composição local das assembleias de peixes. Esta análise permite que 

simultaneamente ordenemos espécies, ambientes (trechos) e variáveis ambientais 

explanatórias em um mesmo plano fatorial, e tem duas premissas importantes: o padrão 

unimodal (em forma de curva normal) de distribuição de abundância das espécies e a 

linearidade das variáveis explanatórias. O padrão unimodal implica que as espécies 

apresentam abundância máxima em um determinado ponto do gradiente ambiental e que suas 

abundâncias declinam conforme nos afastamos deste ponto em ambas as direções. Para a 

realização da ACC, utilizamos como variáveis explanatórias a cobertura de dossel, a largura do 

canal e o tamanho da área rasa. Estas variáveis foram escolhidas porque, dentre as variáveis 

ambientais que medimos, esperamos que: 1) a redução da cobertura de dossel seja a variável 

que melhor representa a transição de floresta para área agrícola; 2) o aumento da largura do 

canal seja a variável que melhor representa a transição de trechos lóticos para trechos lênticos 

(represas); 3) a disponibilidade de microhabitats rasos tenha forte influência sobre a 

abundância de espécies de pequeno porte (e.g. M. zygonectes). Dados referentes às espécies 

raras (espécies com frequência inferior a 2% nos três tipos de ambiente) foram excluídos desta 

análise por não possuírem padrão redundante de coocorrência e, portanto, não trazerem 

informação adicional ao modelo, mas apenas ruído. Essa análise foi feita com o programa 

CANOCO versão 4.5 (Leps & Smilauer, 2003). 
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RESULTADOS 

Variáveis ambientais 

Efeitos do desmatamento 

 Riachos de floresta e riachos de área agrícola foram ambientes significativamente 

diferentes no que diz respeito ao conjunto das 12 variáveis ambientais medidas (PerMANOVA: 

p<0,001; Tabela 1). A largura média dos trechos lóticos foi similar nas duas formas de uso da 

terra (PerMANOVA: p=0,71; Figura 3A), porém riachos de área agrícola tenderam a apresentar 

maior profundidade média (PerMANOVA: p=0,056; Figura 3B) e tamanho de área rasa 

(PerMANOVA: p=0,085; Figura 3C). A profundidade média do canal foi cerca de 60% maior, e 

o tamanho da área rasa foi em média duas vezes maior, nos riachos de área agrícola. 

Somando-se os noves trechos lóticos, riachos de área agrícola tiveram um total de 1180 m² de 

área rasa enquanto riachos de floresta tiveram apenas 525 m² de área rasa. A cobertura de 

dossel nos riachos de floresta foi em média 86% e nos riachos de área agrícola foi cerca de 

10% (PerMANOVA: p<0,001; Figura 3D).  

 A frequência dos tipos de substrato no fundo dos riachos diferiu consideravelmente 

entre riachos de floresta e de área agrícola (Tabela 1; Figura 4). A frequência de folhiço no 

substrato declinou de 51% nos riachos de floresta para 11% nos riachos de área agrícola 

(PerMANOVA: p=0,004), e a frequência de gramíneas e macrófitas aumentou de zero nos 

riachos de floresta para, respectivamente, 49% (PerMANOVA: p=0,004) e 14% (PerMANOVA: 

p=0,018) nos riachos de área agrícola. Não observamos diferenças entre as formas de uso da 

terra em relação às frequências de areia (PerMANOVA: p=0,117) e argila (PerMANOVA: 

p=0,226) no substrato dos riachos. 
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Figura 3. Largura média (A), profundidade média (B), área rasa (C) e cobertura de dossel (D) em trechos 
lóticos de riachos de floresta (n=9) e de área agrícola (n=9). Limites inferiores e superiores das caixas 
representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente valores mínimos e 
máximos registrados. Valores de p foram calculados por análise de variância multivariada com 
permutações (PerMANOVA).  

 

 
Figura 4. Frequência de tipos de substrato em trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola. 
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 Riachos de área agrícola apresentaram maior temperatura (PerMANOVA: p=0,003; 

Figura 5A) e condutividade (PerMANOVA: p<0,001; Figura 5B) da água que riachos de floresta 

(Tabela 1). A temperatura média da água nos riachos de área agrícola (27,8 ± 1,4 °C) foi cerca 

de 2-5 °C maior que nos riachos de floresta (25,3 ± 0,7 °C). A condutividade da água foi três 

vezes maior nos riachos de área agrícola e o pH apresentou grande variação entre os trechos 

estudados, não diferindo significativamente entre as formas de uso da terra (média de 5,6 nos 

riachos de floresta e de 5,9 nos riachos de área agrícola) (PerMANOVA: p=0,713; Tabela 1; 

Figura 5C). 

 

Tabela 1. Valores médios ± desvio padrão das variáveis ambientais medidas em riachos de floresta e de 
área agrícola e resultados dos testes de análise de variância multivariada com permutações 
(PerMANOVA).  

Variáveis Riachos de 
floresta 

Riachos de área 
agrícola 

Pseudo-F1,17 p 

Conjunto das 12 variáveis - - 17,688 <0,001 

Largura média (m) 1,86 ± 0,9 2,6 ± 1,0 0,156 0,710 

Profundidade média (cm) 27,7 ±20 45 ± 26,7 7,038 0,056 

Área rasa (m²) 58 ± 53  130 ± 76  5,379 0,085 

Cobertura de dossel (%) 86,6 ± 7 21,1 ± 22 113,060 <0,001 

%Areia 7,3 ± 14,5 0 ± 0 4,000 0,117 

%Argila 40,4 ±- 20,2 33,2 ± 16,3 1,998 0,226 

%Folhiço  51,4 ± 19,3 11,1 ± 22 38,211 0,004 

%Gramínea  0 ± 0 49,6 ± 16,5 37,069 0,004 

%Macrófita  0 ± 0 14,7 ± 19,3 15,302 0,018 

Temperatura (°C)  25,3 ± 0,7  27,8 ± 1,4 40,676 0,003 

Condutividade (µS/cm)  5,3 ± 1,9 18 ± 10,5 154,710 <0,001 

pH 5,64 ± 0,8 5,97 ± 1,1 0,157 0,713 
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Figura 5. Temperatura (A), condutividade (B) e pH (C) da água em trechos lóticos de riachos de floresta 
(n=9) e de área agrícola (n=9). Limites inferiores e superiores das caixas representam respectivamente 
25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as medianas e as barras abaixo e acima 
das caixas representam respectivamente valores mínimos e máximos registrados. Valores de p foram 
calculados por análise de variância multivariada com permutações (PerMANOVA). 
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Efeitos da construção de barragens 

 Trechos lóticos e trechos represados de riachos de área agrícola foram ambientes 

significativamente diferentes no que diz respeito ao conjunto das 12 variáveis ambientais 

medidas (PerMANOVA: p<0,001; Tabela 2). Trechos represados foram muito mais largos 

(PerMANOVA: p=0,001; Figura 6A) e profundos (PerMANOVA: p<0,001; Figura 6B), embora o 

tamanho da área rasa não tenha diferido em relação aos trechos lóticos (PerMANOVA: 

p=0,709; Figura 6C). Os trechos lóticos apresentaram largura média de 2,6 m e profundidade 

média de 45 cm, enquanto os trechos represados apresentaram largura média de 51,6 m e 

profundidade média de 207 cm.  Não observamos diferenças significativas entre trechos 

lóticos e trechos represados de riachos de área agrícola em relação ao grau de cobertura de 

dossel (PerMANOVA: p=0,169; Figura 6D) e a frequência de folhiço, areia e argila no substrato 

(Figura 7; Tabela 2). A frequência de gramíneas nos trechos represados (27,6% em média) 

foi menor que nos trechos lóticos (49,6% em média; PerMANOVA: p=0,052) enquanto a 

frequêcia de macrófitas foi maior (PerMANOVA: p<0,001): passou de 14,7% nos trechos lóticos 

para 49,6% nos trechos represados. 

 Em relação às características físico-químicas da água que medimos, observamos que 

nos trechos represados a temperatura média da água (30,4 ± 0,7 °C) foi cerca de 2-5°C mais 

alta que nos trechos lóticos (27,8 ± 1,4; PerMANOVA: p=0,054; Figura 9A; Tabela 3) e a 

condutividade da água foi cinco vezes menor (PerMANOVA: p=0,007; Figura 9B; Tabela 3). 

Não observamos diferenças entre trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola 

em relação ao pH (PerMANOVA: p=0,588; Figura 9C; Tabela 3). 
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Figura 6. Largura média (A), profundidade média (B), área rasa (C) e cobertura de dossel (D) em trechos 
lóticos (n=9) e represados (n=3) de riachos de área agrícola. Para os trechos lóticos, limites inferiores e 
superiores das caixas representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas 
representam as medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente valores 
mínimos e máximos registrados. Para os trechos represados, os limites inferiores e superiores das caixas 
e as linhas dentro destas representam os valores medidos nas três represas amostradas. Valores de p 
foram calculados por análise de variância multivariada com permutações (PerMANOVA). 

 
Figura 7. Frequência de tipos de substrato em trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola. 
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Figura 8. Temperatura (A), condutividade (B) e pH (C) da água em trechos lóticos (n=9) e represados 
(n=3) de riachos de área agrícola. Para os trechos lóticos, limites inferiores e superiores das caixas 
representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente valores mínimos e 
máximos registrados. Para os trechos represados, os limites inferiores e superiores das caixas e as linhas 
dentro destas representam os valores medidos nas três represas amostradas. Valores de p foram 
calculados por análise de variância multivariada com permutações (PerMANOVA). 
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Tabela 2. Valores médios ± desvio padrão das variáveis ambientais medidas em trechos lóticos e 
represados de riachos de área agrícola e resultados dos testes de análise de variância multivariada com 
permutações (PerMANOVA).  
Variáveis Trechos lóticos Trechos represados Pseudo-F1,17 p 

Conjunto das 12 variáveis - - 8,634 <0,001 

Largura média (m) 2,6 ± 1,0 51,6 ± 16 26,99 0,001 

Profundidade média (cm)  45 ± 26,7 207 ± 17 153,1 <0,001 

Área rasa (m²) 130 ± 76  78 ± 11 0,485 0,709 

Cobertura de dossel (%) 21,1 ± 22 0 ± 0 2,322 0,169 
%Areia 0 ± 0 0 ± 0 - - 

%Argila 33,2 ± 16,3 22 ± 19 0,78 0,55 

%Folhiço 11,1 ± 22 0 ± 0 1,954 0,225 

%Gramínea 49,6 ± 16,5 27,6 ± 25,4 4,62 0,052 

%Macrófita 14,7 ± 19,3 49,6 ± 16,5 33,1 <0,001 

Temperatura (°C)  27,8 ± 1,4 30,4 ± 0,7 4,474 0,054 

Condutividade (µS/cm)  18 ± 10,5 3,6 ± 0,5 11,03 0,007 

pH 5,97 ± 1,1 5,2 ± 1,0 0,7 0,588 
 

 

Análise de Componentes Principais 

 Na Análise de Componentes Principais, os eixos correspondentes aos componentes 

principais 1 e 2 (CP1 e CP2) apresentaram respectivamente os autovalores de 4,717 e 2,699 e 

explicaram 39,3% e 22,4% da variância dos dados, totalizando 61,7%. As variáveis ambientais 

que tiveram maior influência na ordenação dos trechos em função do CP1 foram, em ordem 

decrescente de importância, a cobertura de dossel, a temperatura da água e a frequência de 

folhiço. Em relação ao CP2, as variáveis ambientais que tiveram maior influência na ordenação 

dos trechos foram, em ordem decrescente de importância, a condutividade da água, a 

profundidade média e a área rasa (Figura 9). Observamos fortes correlações entre algumas 

variáveis ambientais (Tabela 3) e diferenças consideráveis entre os trechos amostrados no que 

diz respeito aos valores dessas variáveis. A cobertura de dossel foi positivamente 

correlacionada com a frequência de folhiço e negativamente correlacionada com a frequência 

de gramíneas e macrófitas, com a temperatura e condutividade da água e com a área rasa, 

largura e profundidade. Também observamos correlações positivas entre as variáveis área 

rasa, frequência de gramíneas e temperatura, entre condutividade e frequência de gramíneas, 

e entre largura, profundidade, frequência de macrófitas e temperatura. Trechos lóticos de 

riachos de floresta tiveram elevada cobertura de dossel e frequência de folhiço no substrato, 

enquanto em trechos lóticos de riachos de área agrícola os valores dessas variáveis foram 
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bastante reduzidos. Trechos lóticos de riachos de área agrícola apresentaram temperatura e 

condutividade da água elevadas, bem como maior área rasa e frequência de gramíneas no 

substrato. Trechos represados de riachos de área agrícola também tiveram cobertura de dossel 

e frequência de folhiço reduzidas e temperatura da água elevada, mas foram ambientes muito 

mais largos e profundos e com maior frequência de macrófitas que os trechos lóticos desses 

riachos. 

 

 

Figura 9. Diagrama de ordenação da Análise de Componentes Principais envolvendo 12 variáveis 
ambientais e 21 trechos de riachos de primeira ordem amostrados. Trechos lóticos de riachos de floresta 
são representados por círculos cheios, trechos lóticos de riachos de área agrícola por círculos vazios, 
trechos represados de riachos de área agrícola por triângulos e variáveis ambientais por retas.  
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Tabela 3. Matriz de correlações lineares entre as variáveis ambientais. TEMP= temperatura; COND= 
condutividade; pH= pH; LARG= largura média; PROF= profundidade média; %DOS= cobertura de dossel; 
%FOL= frequência de folhiço; %ARE= frequência de areia; %ARG= frequência de argila; %MAC= 
frequência de macrófitas; %GRA= frequência de gramíneas; ÁR.RASA= tamanho da área rasa. Abaixo da 
diagonal são apresentadas as correlações de Pearson e acima são apresentados os valores de “p”. 
Correlações significativas (p<0,05) estão em negrito. 

 TEMP COND pH LARG PROF %DOS %FOL %ARE %ARG %MAC %GRA ÁR.RA 

TEMP - 0,943 0,934 0,001 0,000 0,000 0,004 0,123 0,368 0,000 0,107 0,045 

COND -0,017 - 0,250 0,206 0,116 0,034 0,049 0,445 0,839 0,550 0,001 0,224 

pH -0,019 0,263 - 0,294 0,457 0,914 0,929 0,577 0,391 0,548 0,326 0,871 

LARG 0,655 -0,288 -0,240 - 0,000 0,040 0,111 0,545 0,211 0,003 0,514 0,770 

PROF 0,709 -0,353 -0,172 0,895 - 0,015 0,159 0,556 0,090 0,000 0,705 0,703 

%DOS -0,781 -0,465 -0,025 -0,452 -0,522 - 0,000 0,197 0,357 0,004 0,001 0,039 

%FOL -0,604 -0,435 0,021 -0,358 -0,319 0,799 - 0,447 0,795 0,008 0,000 0,005 

%ARE -0,348 -0,176 -0,129 -0,140 -0,136 0,293 0,175 - 0,359 0,363 0,242 0,052 

%ARG -0,207 0,047 0,197 -0,284 -0,379 0,212 -0,060 -0,211 - 0,139 0,232 0,093 

%MAC 0,733 -0,138 0,139 0,612 0,714 -0,602 -0,561 -0,209 -0,334 - 0,573 0,470 

%GRA 0,362 0,649 -0,226 0,151 0,088 -0,677 -0,709 -0,267 -0,272 0,130 - 0,046 

ÁR.RA 0,442 0,277 0,038 -0,068 -0,088 -0,453 -0,587 -0,429 0,376 0,167 0,440 - 
 

 

 

Assembleias de peixes 

Composição taxonômica da ictiofauna  

 Coletamos em nossas amostragens um total de 3970 peixes distribuídos em 36 

espécies, 19 famílias e seis ordens (Tabela 4). A ordem de maior abundância (43% do total de 

peixes coletados) e representatividade foi a dos Characiformes, com 18 espécies de sete 

famílias (Acestrorhynchidae, Characidae, Crenuchidae, Curimatidae, Erythrinidae, Lebiasinidae 

e Serrasalmidae) (Figura 10A). Também registramos seis espécies de Siluriformes (três da 

família Heptapteridae, uma de Callichthyidae, uma de Cetopsidae e um Loricariidae), cinco 

espécies de Perciformes (todas da família Cichlidae), quatro espécies de Gymnotiformes (das 

famílias Gymnotidae, Hypopomidae, Sternopygidae e Rhamphichthyidae), duas espécies de 

Cyprinodontiformes (um Rivulidae e um Poecilidae) e uma espécie de Synbranchiformes 

(Synbranchidae). 
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 A família Rivulidae, representada por Melanorivulus zygonectes, constituiu sozinha 

quase 40% do total de exemplares coletados neste estudo. A família Characidae (representada 

por dez espécies) correspondeu a cerca de 30%. Cichlidae (representada por cinco espécies), 

Lebiasinidae (representada pela espécie Pyrrhulina australis) e Curimatidae (representada por 

Steindachnerina sp.) corresponderam, respectivamente, a cerca de 14%, 8%, e 4% do total de 

exemplares coletados. As demais famílias corresponderam individualmente a menos de 1% da 

abundância total de peixes coletados e somadas não atingiram 5% (Figura 10B). 

 

  
Figura 10. Abundância relativa das ordens (A) e famílias (B) de peixes coletados em amostragens 
realizadas em riachos em floresta, riachos em área agrícola e em represas na região das cabeceiras do 
Rio Xingu. 
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Tabela 4. Número total de exemplares coletados por espécie.  

Ordem Família Espécie Exemplares 
coletados 

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus sp. 1 

  Characidae Astyanax multidens 595 

    Bryconops sp. 1 

    Hemigrammus sp. 8 

    Hyphessobrycon mutabilis 256 

    Hyphessobrycon sp.1 60 

    Hyphessobrycon sp.2 78 

    Moenkhausia collettii 4 

    Moenkhausia phaeonota 156 

    Moenkhausia pirauba 2 

    Thayeria boehlkei 3 

  Crenuchidae  Characidium zebra 3 

  Curimatidae Steindachnerina sp. 181 

  Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus 14 

    Hoplias malabaricus 32 

  Lebiasinidae Pyrrhulina australis 322 

  Serrasalmidae Metynnis sp. 8 

    Myleus sp. 1 

Cyprinodontiformes Rivulidae Melanorivulus zygonectes 1542 

  Poecilidae Pamphorichthys sp. 21 

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus carapo 32 

  Hypopomidae Hypopygus lepturus 28 

  Sternopygidae Eigenmannia sp. 5 

  Rhamphichthyidae Gymnorhamphichthys rondoni 6 

Perciformes Cichlidae Aequidens michaeli 518 

    Apistogramma sp. 3 

    Crenicichla rosemariae 21 

    Laetacara sp. 15 

    Satanoperca sp. 8 

Siluriformes Callichthyidae Megalechis sp. 3 

  Cetopsidae Helogenes marmoratus 12 

  Heptapteridae Goeldiela sp.1 10 

    Goeldiela sp. 2 1 

    Imparfinis sp. 1 

  Loricariidae Hisonotus sp. 15 

Synbranchiformes Synbranchidae Synbranchus marmoratus 4 

 

 

34



 

Efeitos do desmatamento 

 A estrutura e composição das assembleias de peixes nos trechos lóticos de riachos de 

área agrícola foram significativamente diferentes das assembleias de peixes nos trechos lóticos 

dos riachos de floresta (PerMANOVA: p=0,049; Tabela 5). Em média, a abundância de peixes 

nas assembleias de trechos lóticos de riachos de área agrícola foi duas vezes maior, porém 

esta diferença não foi estatisticamente significativa (PerMANOVA: p=0,09; Figura 11A), 

provavelmente por causa da baixa replicação e da grande variação no número de exemplares 

coletados por trecho nas duas formas de uso da terra. A biomassa de peixes coletados 

também não diferiu significativamente entre as formas de uso da terra (PerMANOVA: p=0,237; 

Figura 11B). Nós coletamos um total de 1703 exemplares e 440 gramas de peixes nos trechos 

lóticos dos riachos de área agrícola (média de 189 exemplares e 49 gramas por trecho) e 801 

exemplares e 320 gramas nos riachos de floresta (média de 89 exemplares e 36 gramas por 

trecho). 

As espécies que mais contribuíram para a diferença observada no total de exemplares 

coletados (902 exemplares a mais nos riachos de área agrícola) foram, em ordem decrescente 

de importância, Melanorivulus zygonectes, Pyrrhulina australis, Hyphessobrycon mutabilis, 

Aequidens michaeli, e Astyanax multidens. Para essas espécies nós coletamos, 

respectivamente, 480, 192, 134, 116 e 48 exemplares a mais nos trechos lóticos dos riachos de 

área agrícola (total de 970 exemplares a mais) em relação aos trechos lóticos dos riachos de 

floresta (Tabela 6). A menor abundância das espécies Hyphessobrycon sp.2 (58 exemplares a 

menos) e Gymnotus carapo (29 exemplares a menos) nos trechos lóticos de riachos de área 

agrícola também contribuiu para que estes ambientes apresentassem maior abundância de 

peixes que os trechos lóticos de riachos de floresta. 

Nas duas formas de uso da terra, M. zygonectes foi a espécie mais abundante e 

correspondeu sozinho a mais de 50% do total de exemplares coletados. O tamanho da área foi 

positivamente relacionado a abundância desta espécie (Regressão linear: F1,16=16,372, 

p<0,001, R2= 0,506; Figura 12A), mas não a sua densidade (número de exemplares por área; 

Regressão linear: F1,16=2,157, p=0,161, R2= 0,119). A abundância de M. zygonectes explica 

sozinha cerca de 50% da diferença que observamos entre as formas de uso da terra no total de 
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peixes coletados. Aproximadamente 93% dos exemplares coletados nos trechos lóticos dos 

riachos de área agrícola, e 89% dos exemplares coletados nos trechos lóticos dos riachos de 

floresta, foram coletados em áreas rasas (Figura 12B). 

Junto com M. zygonectes, as outras cinco espécies mais abundantes (Moenkhausia 

phaeonota, H. mutabilis, Hyphessobrycon sp.2, A. michaeli e G. carapo em riachos de floresta, 

e M. phaeonota, H. mutabilis,  A. michaeli, P. australis e A. multidens em riachos de área 

agrícola) corresponderam a mais de 90% do total de exemplares coletados. Todas as demais 

espécies que compuseram as assembleias apresentaram baixas abundâncias totais e relativas 

(menos de 2%), correspondendo juntas a menos de 10% do total de exemplares coletados. 

Nós registramos um total de 20 espécies de peixes nos riachos de floresta e 26 espécies nos 

trechos lóticos dos riachos de área agrícola. Dezesseis espécies ocorreram nos dois tipos de 

ambiente, dez foram exclusivas de riachos de área agrícola e quatro foram exclusivas de 

riachos de floresta (Tabela 6). A substituição de espécies entre riachos de floresta e de área 

agrícola envolveu somente espécies raras (espécies que apresentaram abundância total e 

relativa - i.e. menos de 2%) e a riqueza das assembleias (número de espécies) não diferiu 

entre as formas de uso da terra (p=0,608; Tabela 5; Figura 11C). Trechos de riachos de floresta 

apresentaram de 3-15 espécies (oito espécies em média) e trechos lóticos de riachos de área 

agrícola apresentaram de 4-14 espécies (sete espécies em média). Houve uma tendência geral 

de aumento na riqueza no sentido nascente-foz, independente da forma de uso da terra. A 

riqueza média em trechos de nascente, médio curso (1 km a jusante da nascente) e baixo 

curso (2 km a jusante da nascente) foi respectivamente de 4, 7 e 11 espécies nos riachos de 

floresta, e de 6, 7 e 10 espécies nos riachos de área agrícola. 

36



 

 

Figura 11. Abundância (A), biomassa (B) e riqueza (C) de assembleias de peixes em trechos lóticos de 
riachos de florestas (n=9) e de área agrícola (n=9). Limites inferiores e superiores das caixas representam 
respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as medianas e as 
barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente valores mínimos e máximos registrados. 
Valores de p foram calculados por análise de variância multivariada com permutações (PerMANOVA). 
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Figura 12. Regressão linear entre a variável independente área rasa (com profundidade inferior a 10 cm) 
e a variável dependente abundância de M. zygonectes (A), e proporção de exemplares desta espécie 
coletados em áreas rasas e fundas de trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola (B). Na 
figura (A), as linhas pontilhas representam o intervalo de confiança (95%), círculos cheios representam 
trechos de riachos de floresta, círculos vazios representam trechos de riachos de área agrícola e a linha 
contínua representa a reta de tendência. Na figura (B) barras escuras representam riachos de floresta e 
barras vazias riachos de área agrícola. 
 

 

Tabela 5. Valores médios ± desvio padrão da abundância, biomassa e riqueza das assembleias de peixes 
em trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola, e resultados dos testes de análise de 
variância multivariada com permutações (PerMANOVA) para diferenças nestas variáveis e na estrutura e 
composição das assembleias (conjunto de dados multivariados de abundância das espécies). Variáveis 
marcadas com * apresentaram diferenças significativas (p<0,05). 

Variáveis Riachos de 
floresta 

Riachos de 
área agrícola 

Pseudo-F1,17 p 

Estrutura e composição * - - 4,268 0,049 

Abundância  89 ± 43 189 ± 79 4,912 0,090 

Biomassa 35 ± 12 48 ± 21 1,927 0,237 

Riqueza 7,6 ± 3,5 8,3 ± 2,7 0,315 0,608 
 

 As curvas de rarefação indicam que a riqueza de espécies registradas nas duas formas 

de uso da terra também é similar quando consideramos amostras com mesmo número de 

exemplares (Figura 13). Para a quantidade de 801 exemplares (tamanho da menor amostra, 

que foi a de assembleias de riachos de floresta), estima-se que as assembleias de riachos de 

área agrícola apresentem de 19-22 espécies (intervalo de confiança 95%; média=21), 

amplitude essa que abrange o número total de espécies registradas na amostra de riachos de 

floresta (20 espécies). Essa superposição dos intervalos de confiança (análise visual) 

demonstra, portanto, que não há diferença significativa entre as duas curvas. 
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 Figura 13. Curvas de rarefação calculadas para amostras de assembleias de peixes de trechos lóticos 
de riachos de floresta (linha contínua) e de área agrícola (linha tracejada). As linhas pontilhadas 
representam os Intervalos de confiança (95%) calculados para cada curva, e a linha tracejada cinza 
representa o ponto de comparação entre as curvas (tamanho da amostra de menor tamanho). 

 
Tabela 6. Número de exemplares e frequência (%) das espécies de peixes em assembleias de trechos 
lóticos de riachos de floresta e de riachos de área agrícola. Para cada espécie registrada é apresentado o 
total de exemplares coletados em nove trechos de três riachos. 

Ordem Trechos lóticos de 
riachos de floresta 

  Trechos lóticos de  
riachos de área agrícola   Familia   

    Espécie n° de 
exemplares 

Abundância 
relativa (%)   n° de 

exemplares 
Abundância 
relativa (%) 

Characiformes           
  Characidae           
    Astyanax multides       48 2,8 
    Hyphessobrycon mutabilis 70 8,7   186 10,9 
    Hyphessobrycon sp.2       9 0,5 
    Hyphessobrycon sp.3 68 8,5   10 0,6 
    Moenkhausia collettii 1 0,1   3 0,2 
    Moenkhausia phaeonota 73 9,1   83 4,9 
    Moenkhausia pirauba 1 0,1       
    Thayeria boehlkei       2 0,1 
  Crenuchidae            
    Characidium sp.       3 0,2 
  Curimatidae           

    Steindachnerina sp.       1 0,1 
  Erythrinidae           
    Hoplerythrinus unitaeniatus  3 0,4   8 0,5 
    Hoplias malabaricus 11 1,4   1 0,1 
  Lebiasinidae           
    Pyrrhulina australis 13 1,6   205 12,0 
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Tabela 6 (continuação). Número de exemplares e abundância relativa (%) das espécies de peixes em 
assembleias de trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola. Para cada espécie registrada é 
apresentado o total de exemplares coletados em nove trechos de três riachos. 

Ordem Trechos lóticos de 
riachos de floresta 

  Trechos lóticos de  
riachos de área agrícola 

  Familia   

    Espécie n° de 
exemplares 

Abundância 
relativa (%)   n° de 

exemplares 
Abundância 
relativa (%) 

Cyprinodontiformes           
  Rivulidae           
    Melanorivulus zygonectes 448 55,9   923 54,2 
  Poecilidae           
    Pamphorichthys sp.       21 1,2 
Gymnotiformes           
  Gymnotidae           
    Gymnotus carapo 31 3,9   2 0,1 
  Hypopomidae           
    Hypopygus sp.       15 0,9 
  Sternopygidae           
    Eigenmannia sp. 2 0,2   3 0,2 
  Rhamphichthyidae           
    Gymnorhamphichthys rondoni 5 0,6   1 0,1 
Perciformes           
  Cichlidae           
    Aequidens michaeli 50 6,2   151 8,9 
    Apistogramma sp. 1 0,1   2 0,1 
    Crenicichla rosemariae 2 0,2   1 0,1 
    Laetacara sp.       3 0,2 
Siluriformes           
  Callichthyidae           
    Megalechis sp. 2 0,2   1 0,1 
  Cetopsidae           
    Helogenes marmoratus 12 1,5       
  Heptapteridae 5 0,6   5 0,3 
    Goeldiela sp.1           
    Goeldiela sp.2       1 0,1 
    Imparfinis sp. 1 0,1       
  Loricariidae           
    Hisonotus sp.       15 0,9 
Synbranchiformes           
  Synbranchidae           
    Synbranchus marmoratus 2 0,2       
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Efeitos da construção de barragens 

 Considerando apenas os dados referentes às amostragens feitas com puçás, não 

observamos diferenças significativas na estrutura e composição das assembleias de peixes 

entre os trechos lóticos e represados dos riachos de área agrícola (PerMANOVA: p=0,52; Tabela 

7). Tanto nos trechos represados quanto nos trechos lóticos nós coletamos cerca de 180 

exemplares (PerMANOVA: p=0,94; Figura 14A) e 40 gramas de peixes (PerMANOVA: p=0,91; 

Figura 14B) em cada trecho amostrado. Nos nove trechos lóticos de riachos de área agrícola 

que amostramos nós registramos de 4-14 espécies (oito espécies em média) e nos três trechos 

de represas que amostramos nós registramos cinco, seis e onze espécies (sete espécies em 

média). Portanto, a riqueza das assembleias foi similar entre trechos lóticos e represados 

(PerMANOVA: p=0,34; Figura 14C). Em relação à abundância relativa das espécies, 

observamos que Melanorivulus zygonectes declinou de 54% nos trechos lóticos para 30% nos 

trechos represados, enquanto que Aequidens michaeli, Astyanax multidens e Pyrrhulina 

australis aumentaram de 8,8%, 2,8% e 12% (Tabela 6) para 21%, 24% e 17% (Tabela 8), 

respectivamente. Os caracídeos Moenkhausia phaeonota e Hyphessobrycon mutabilis, que 

foram espécies relativamente comuns nos trechos lóticos dos riachos de área agrícola 

(abundância relativa de 4,8% e 10,8%, respectivamente) não foram registradas nos trechos 

represados. 

 A análise das curvas de rarefação indica um resultado diferente em relação à 

comparação da riqueza das assembleias de peixes de trechos lóticos e represados de riachos 

de área agrícola. Se considerarmos amostras com mesmo número de exemplares coletados 

com puçás, as assembleias de peixes nas represas apresentaram riqueza inferior aos riachos 

(Figura 15). Para a quantidade de 553 exemplares (número total de exemplares coletados com 

puçás nos três trechos represados), estima-se que as assembleias de trechos lóticos 

apresentem de 17-20 espécies (19 espécies em média), o que é cerca 60% maior que o 

número total de espécies registradas nos trechos represados (12 espécies). A ausência de 

superposição dos intervalos de confiança neste ponto das duas curvas demonstra que esta 

diferença é estatisticamente significativa (p<0,05). 
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Figura 14. Abundância (A), biomassa (B) e riqueza (C) de assembleias de peixes em trechos lóticos (n=9) 
e represados (n=3) de riachos de área agrícola. Para os trechos lóticos, limites inferiores e superiores das 
caixas representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente valores mínimos e 
máximos registrados. Para os trechos represados, os limites inferiores e superiores das caixas e as linhas 
dentro destas representam os valores medidos nas três represas amostradas. Valores de p foram 
calculados por análise de variância multivariada com permutações (PerMANOVA). 
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 As curvas de rarefação também nos sugerem que, mesmo se incluirmos os dados das 

amostragens feitas com redes de arrasto e de emalhar nos trechos represados dos riachos de 

área agrícola, as assembleias de peixes desses ambientes ainda assim apresentam riqueza 

inferior à dos trechos lóticos (onde amostramos apenas com puçás). Nós coletamos nos 

trechos represados um total de 873 exemplares de 12 espécies com rede de arrasto e 42 

exemplares de sete espécies com redes de emalhar, o que somado ao coletado com puçás 

(553 exemplares de 12 espécies) totaliza 1468 exemplares de 21 espécies (Tabela 8). Para 

esta mesma quantidade de exemplares coletados, estima-se que as assembleias de techos 

lóticos apresentem de 24-26 espécies (25 espécies em média), o que ainda seria cerca de 20% 

maior que o número total de espécies registradas nos trechos represados (considerando as 

amostragens feitas com puçás, rede de arrasto e redes de emalhar). A ausência de 

superposição dos intervalos de confiança neste ponto das duas curvas demonstra que esta 

diferença também é estatisticamente significativa (p<0,05). 

 

Figura 15. Curvas de rarefação calculadas para amostras de assembleias de peixes de trechos lóticos e 
represados de riachos de área agrícola. Nos trechos lóticos as assembleias foram amostradas apenas 
com puçás e a respectiva curva é representada pela linha com tracejado pequeno. Para os trechos 
represados, a curva referente à amostragem feita apenas com puçás é representada pela linha contínua e 
a curva referente à amostragem feita com puçás, rede de arrasto e redes de emalhar é representada pela 
linha com tracejado grande. As linhas pontilhadas representam os Intervalos de confiança (95%) 
calculados para cada curva, e a linha tracejada cinza representa o ponto de comparação entre as curvas 
(tamanho da amostra de menor tamanho). 
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Tabela 8. Abundância (número de exemplares) das espécies de peixes em amostras de assembleias de 
trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola. Para cada espécie é apresentado o total de 
exemplares coletados em três trechos represados nas amostragens feitas com puçás, rede de arrasto e 
redes de emalhar. Para as coletas com puçás também são apresentadas as frequências das espécies 
para fins de comparação com as assembleias de trechos lóticos. 
Ordem   

Puçá 
  Rede de 

arrasto 
  Redes de 

emalhar   Família     

    Espécie n° de 
exemplares 

Abundância 
relativa (%)   n° de 

exemplares   n° de 
exemplares 

Characiformes             

  Acestrorhynchidae             

    Acestrorhynchus sp.       1     

  Characidae             

    Astyanax multidens 134 24,2   413     

    Bryconops sp.           1 

    Hemigrammus sp.       8     

    Hyphessobrycon sp.1 1 0,2   50     

    Moenkhausia pirauba           1 

    Thayeria boehlkei 1 0,2         

  Curimatidae             

    Steindachnerina sp. 1 0,2   179     

  Erythrinidae             

    Hoplerythrinus unitaeniatus           3 

    Hoplias malabaricus 1 0,2   5   14 

  Lebiasinidae             

    Pyrrhulina australis 98 17,7   6     

  Serrasalmidae             

    Metynnis sp.       8     

    Myleus sp.           1 

Cyprinodontiformes             

  Rivulidae             

    Melanorivulus zygonectes 171 30,9         

Gymnotiformes             

  Hypopomidae             

    Hypopygus lepturus 11 2,0   2     

Perciformes             

  Cichlidae             

    Aequidens sp. 116 21,0   180   17 

    Apistogramma sp. 1           

    Crenicichla rosemariae       18     

    Laetacara sp. 16 2,9         

    Satanoperca sp.       3   5 

Synbranchiformes             

  Synbranchidae             

    Synbranchus marmoratus 2 0,4         
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Tabela 7. Valores médios ± desvio padrão da abundância, biomassa e riqueza das assembleias de peixes 
em trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola, e resultados dos testes de análise de 
variância multivariada com permutações (PerMANOVA) para diferenças nestas variáveis e na estrutura e 
composição das assembleias (conjunto de dados multivariados de abundância das espécies). Dados 
referentes apenas às amostragens feitas com puçás. 

Variáveis Trechos 
lóticos 

Trechos 
represados 

Pseudo-F3,6 p 

Assembleia - - 0,929 0,52 
Abundância (n° de exemplares)  189 ± 79 184 ± 23 0,128 0,940 
Biomassa (gramas) 48 ± 21 41 ± 14 0,169 0,914 
Riqueza (n° de espécies) 8,3 ± 2,7 7,3 ± 0,1 1,361 0,342 
 

 

Análise de Correspondência Canônica 

 Na Análise de Correspondência Canônica (ACC), a variância total dos dados das 

espécies (“total inertia”) foi de 1,287 e a variância explicada foi de 0,504, ou seja, 39% da 

variância total (Tabela 9). Os eixos canônicos 1 e 2 apresentaram respectivamente os 

autovalores de 0,291 e 0,134, e explicaram 22,6% e 10,4% da variância dos dados de 

abundância das espécies e 57,8% e 26,5% da variância da relação espécies-ambiente (Tabela 

9). Portanto, o diagrama bidimensional formado pelos eixos 1 e 2 (Figura 16) explica  33% da 

variância dos dados das espécies e 84,3% da variância da relação espécies-ambiente. As 

correlações espécies-ambiente indicam a intensidade das relações entre as espécies e o 

ambiente para cada um dos eixos. Para o eixo 1 a correlação espécies-ambiente foi de 0,908 e 

para o eixo 2 foi de 0,664 (Tabela 9).  

 Na porção negativa do eixo 1 (Figura 16) estão ordenados os trechos que tiveram 

pequenos valores de largura do canal e que correspondem a praticamente todas as amostras 

referentes aos trechos lóticos dos riachos de floresta e de área agrícola (16 das 18 amostras). 

Na porção positiva do eixo 1 estão os trechos que tiveram valores elevados de largura do canal 

e que correspondem aos trechos represados dos riachos de área agrícola. As espécies mais 

características de cada tipo de ambiente são as que estão registradas mais próximas dos 

respectivos trechos. Gymnotus carapo e Hyphessobrycon sp.2 foram relacionados a ambientes 

com elevado grau de cobertura de dossel, característica típica de riachos em floresta, assim 

como Moenkhausia phaeonota, embora a abundância desta espécie tenha sido similar nas 

duas formas de uso da terra. G. carapo e Melanorivulus zygonectes foram relacionados a 
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maiores valores de área rasa e a espécie Hyphessobrycon mutabilis não foi particularmente 

relacionada com nenhuma das variáveis que analisamos. Contudo, essas cinco espécies (G. 

carapo, Hyphessobrycon sp.2, M. phaeonota, M. zygonectes e H. mutabilis) foram relacionadas 

a valores pequenos de largura do canal (característica dos trechos lóticos), enquanto as 

espécies Aequidens michaeli, Astyanax multidens e Pyrrhulina australis foram relacionadas a 

ambientes com maior largura do canal (característica dos trechos represados).  

 

 

Figura 16. Diagrama de ordenação da Análise de Correspondência Canônica envolvendo as oito 
espécies mais abundantes nos riachos estudados (espécies que corresponderam a mais de 90% do total 
de exemplares coletados: Aequidens michaeli, Astyanax multidens, Gymnotus carapo, Hyphessobrycon 
mutabilis, Hyphessobrycon sp.2, Melanorivulus zygonectes, Moenkhausia phaeonota e Pyrrhulina 
australis), três variáveis ambientais explanatórias que julgamos serem determinantes para a estrutura e 
composição local das assembleias de peixes (cobertura de dossel, largura média do canal e área rasa) e 
21 trechos amostrados. Espécies são representadas por estrelas, trechos lóticos de riachos de floresta 
por círculos cheios, trechos lóticos de riachos de área agrícola por círculos vazios, trechos represados de 
riachos de área agrícola por triângulos e variáveis ambientais por setas. A ordenação das espécies é uma 
aproximação da dissimilaridade de distribuição de abundâncias relativas entre os trechos amostrados. 
Espécies em proximidade correspondem às espécies que frequentemente ocorrem juntas. A distância 
entre os símbolos dos trechos é uma aproximação da dissimilaridade da sua composição de espécies e a 
distância entre os símbolos dos trechos e das espécies uma aproximação da abundância relativa das 
espécies nos respectivos trechos. As setas apontam na direção que ocorre o aumento mais acentuado 
dos valores da respectiva variável. As projeções perpendiculares dos símbolos das espécies sobre a linha 
das variáveis ambientais representam expectativas do ótimo de suas abundâncias em relação às 
respectivas variáveis. As projeções perpendiculares dos símbolos dos trechos sobre a linha das variáveis 
também podem ser usadas como referência dos valores destas variáveis nos respectivos trechos.  
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Tabela 9. Resumo dos resultados da Análise de Correspondência Canônica envolvendo as oito espécies 
mais abundantes nos riachos estudados (espécies que corresponderam a mais de 90% do total de 
exemplares coletados: Aequidens sp., Astyanax sp., Gymnotus sp., Hyphessobrycon sp.1, 
Hyphessobrycon sp.3, M. zygonectes, M. phaeonota, Pyrrhulina sp.), três variáveis ambientais 
explanatórias que julgamos serem determinantes para a estrutura e composição local das assembleias de 
peixes (cobertura de dossel, largura média do canal e área rasa) e 21 trechos amostrados. 
Variância total (“total inertia”) dos dados das espécies = 1,287     

Variância explicada = 0,504 (39%)     

  Eixo1 Eixo2 

Autovalores 0,291 0,134 

% Variância explicada dos dados das espécies 22,6 10,4 

% Variância explicada da relação espécies-ambiente 57,8 26,5 

Correlações espécies-ambiente 0,908 0,738 

 

 

DISCUSSÃO 

Efeitos do desmatamento 

 Demonstramos neste estudo que o desmatamento causa profundas alterações em 

características ambientais relacionadas com a estrutura e qualidade da água de riachos de 

primeira ordem, que provavelmente são responsáveis, direta ou indiretamente, por parte das 

alterações na composição e estrutura das assembleias de peixes que observamos nesses 

ambientes. Em condições preservadas, ou seja, em florestas, os riachos de primeira ordem 

correm sem interrupções (barragens) sob uma densa cobertura de dossel (>80%), o que lhes 

confere temperatura da água relativamente fresca (~25 °C) e substrato de fundo constituído 

predominantemente por folhas e troncos caídos, livre de gramíneas e macrófitas. 

Diferentemente, riachos de área agrícola apresentaram barragens e foram praticamente 

destituídos de cobertura de dossel (~10%), o que gerou aumento da temperatura média da 

água em cerca de 3 ºC e, ao mesmo tempo em que praticamente eliminou o aporte de folhiço, 

permitiu a proliferação de gramíneas e macrófitas. O desmatamento também foi responsável, 

provavelmente, pelas alterações que observamos na morfologia dos trechos lóticos dos riachos 

de área agrícola (aumento da profundidade do canal e da área rasa) e pelo aumento da 

condutividade da água (o que indica maior quantidade de substâncias dissolvidas, como 

nutrientes ou até mesmo agroquímicos, o que não foi analisado no presente estudo). 
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Em resposta a esse conjunto de alterações ambientais, algumas espécies aumentaram 

em abundância nos riachos de área agrícola (nomeadamente Melanorivulus zygonectes, 

Pyrrhulina australis, Hyphessobrycon mutabilis, Aequidens michaeli e Astyanax multidens), 

fazendo com que as assembleias de peixes nesses ambientes fossem também mais 

abundantes. Por outro lado, algumas espécies comuns nos riachos de floresta foram menos 

abundantes ou ausentes nos riachos de área agrícola (Gymnotus carapo e Hyphessobrycon 

sp.2), apesar destes riachos abrigarem assembleias de peixes com riquezas similares às de 

riachos de floresta. Nossos resultados corroboram, portanto, os diversos estudos que 

demonstram que o desmatamento provoca alterações nas características ambientais dos 

riachos de cabeceira (e.g. Ometo et al., 2000; Sala et al., 2000; Krusche et al., 2005; Neill et al., 

2006; Moss, 2008; Nessimian et al., 2008; Deegan et al., 2011; Hayhoe et al., 2011; Macedo et 

al., 2013), bem como na estrutura e composição de suas assembleias de peixes (e.g. Burcham, 

1988; Schlosser, 1995; Dudgeon, 2000; Bojsen & Barriga 2002; Helfman, 2007; Casatti et al., 

2009; Teresa & Casatti, 2010; FFSG, 2015). 

Apesar da tendência de os trechos lóticos dos riachos de área agrícola ter em média o 

dobro do número de exemplares, não encontramos diferenças estatisticamente significativas 

entre trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola no que diz respeito à abundância 

e biomassa de peixes das assembleias. Embora alguns estudos demonstrem que o 

desmatamento pode afetar negativamente a abundância, biomassa e/ou densidade de peixes, 

a maior parte da literatura sugere que o desmatamento tem um efeito positivo sobre essas 

variáveis. Por exemplo, o desmatamento na região da Carolina do Norte e na Georgia, nos 

Estados Unidos, causou a redução da abundância e densidade de peixes no Little Tennessee 

River (Jones et al., 1999) e um efeito negativo similar do desmatamento foi observado na 

densidade de peixes em riachos na África (KamdemToham & Teugel, 1999) e na Ásia 

(Dudgeon, 2000). Por outro lado, evidências de que o desmatamento afetou positivamente a 

abundância das assembleias de peixes já foram observadas em riachos nos Estados Unidos 

(Lenat & Crawford, 1994; Harding et al., 1998), México (Lyons et al.,1995), Costa Rica 

(Burcham, 1988), na região sudeste do Brasil (Agostinho & Penczak 1995; Casatti et al., 2009; 

Teresa & Casatti, 2010) e em riachos na Amazônia equatoriana (Bojsen & Barriga, 2002).  
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É possível que riachos de área agrícola abriguem assembleias com maior abundância 

de peixes porque estes ambientes costumam ser mais produtivos e oferecer para os peixes 

recursos alimentares em maior quantidade ou de melhor qualidade nutricional (principalmente 

invertebrados e perifíton) que riachos de floresta (Angermeier & Karr, 1983; Cook et al., 1983; 

Lenat & Crawford, 1994; Bojsen & Barriga, 2002). Em áreas de floresta, a produtividade 

primária dos riachos de primeira ordem é fortemente limitada pela cobertura vegetal, que 

impede que a luz atinja a superfície da água, e a principal fonte de energia para o sistema são 

os materiais alóctones fornecidos pela vegetação ripária (Vannote et al., 1980; Sabino & 

Zuanon, 1998). Contudo, a maior disponibilidade de habitat nos riachos de área agrícola 

parece ter desempenhado papel principal nas diferenças que observamos no número de 

exemplares coletados, e é reconhecida como um fator determinante da distribuição e 

abundância das espécies (Munday, 2002).  

Grande parte da diferença (~50%) que observamos no total de exemplares coletados 

entre trechos lóticos de riachos de floresta e de área agrícola foi causada pelo aumento da 

abundância de M. zygonectes nos riachos de área agrícola. Nossos resultados demonstraram 

que esta espécie ocupa quase que exclusivamente as regiões mais rasas dos riachos e que a 

disponibilidade deste microhabitat é diretamente relacionada com a abundância da espécie. 

Como os trechos lóticos dos riachos de área agrícola tiveram em média o dobro da área rasa 

em relação aos riachos de floresta, a abundância de M. zygonectes também foi em média duas 

vezes maior nos trechos lóticos dos riachos de área agrícola. A forte preferência por 

microhabitats rasos em espécies do gênero Melanorivulus já foi descrita anteriormente (Costa, 

2006; Costa, 2011) e outros estudos também demonstram que espécies de pequeno porte 

podem aumentar muito em abundância nas áreas rasas de riachos em áreas desmatadas, 

geralmente em ambientes onde as gramíneas constituem o substrato predominante (Growns et 

al., 2003; Casatti et al. 2009). Espécies e/ou indivíduos de pequeno porte (como larvas e 

juvenis) costumam ocupar as regiões mais rasas dos corpos d’água como forma de reduzir os 

riscos de predação e de arrasto pela correnteza e, consequentemente, a disponibilidade deste 

microhabitat pode influenciar a abundância de algumas espécies (Schiemer et al., 2003;  

Casatti et al., 2009).  
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 A diferença que observamos no total de exemplares coletados entre trechos lóticos de 

riachos de floresta e de área agrícola também foi causada, em parte, pelo aumento da 

abundância de P. australis, H. mutabilis, A. michaeli e A. multidens nos riachos de área 

agrícola, e pela redução da abundância de G. carapo e Hyphessobrycon sp.2 nesses 

ambientes. Nós não detectamos nenhuma relação entre a abundância de H. mutabilis e as 

variáveis ambientais medidas que pudesse explicar a maior abundância desta espécie nos 

trechos lóticos de riachos de área agrícola. Pelo contrário, acreditamos que esta diferença foi 

causada, provavelmente, por um efeito de amostragem, visto que cerca de 70% dos 

exemplares que coletamos desta espécie (131 exemplares de um total de 186) foram pescados 

em um único trecho lótico de um dos riachos de área agrícola. Já a presença conspícua de A. 

michaeli, A. multidens e P. australis nos trechos lóticos dos riachos de área agrícola pode ser 

resultado da presença de barragens nestes riachos. A análise de correspondência canônica 

indicou que essas três espécies são características de trechos represados e uma comparação 

da abundância dessas espécies entre os três tipos de ambiente (riachos de floresta, trechos 

lóticos de riachos de área agrícola e trechos represados de riachos de área agrícola) sugere 

que os trechos represados podem estar funcionando como fonte de exemplares dessas 

espécies para os trechos lóticos. A abundância de A. michaeli nos trechos lóticos dos riachos 

de área agrícola foi em média três vezes maior que nos trechos lóticos dos riachos de floresta 

e, nos trechos represados dos riachos de área agrícola, foi em média duas vezes maior que 

nos trechos lóticos destes riachos. Para A. multidens, que não foi registrado nos riachos de 

floresta, a abundância média nos trechos represados foi três vezes maior que nos trechos 

lóticos dos riachos de área agrícola e, para P. australis, a abundância média nos trechos lóticos 

dos riachos de área agrícola foi dez vezes maior que nos trechos lóticos dos riachos de 

floresta, e nos trechos represados foi quase 50% maior que nos trechos lóticos dos riachos de 

área agrícola.  

 Em relação à redução da abundância de Hyphessobrycon sp.2 e de G. carapo nos 

trechos lóticos dos riachos de área agrícola, é possível que ambas sejam resultado da redução 

do aporte de materiais alóctones fornecidos pela vegetação ripária nesses ambientes. Muitas 

espécies de peixes de riachos tropicais apresentam forte dependência destes materiais para 

alimentação e refúgio (Sabino & Zuanon, 1998). As espécies do gênero Hyphessobrycon, por 
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exemplo, se alimentam primariamente de insetos terrestres que caem na superfície e são 

arrastados pela correnteza (Souza, 2002; Barros, 2012), enquanto G. carapo é uma espécie 

noturna e predadora que utiliza o folhiço submerso como local para abrigo e forrageamento 

(Mortati, 2004; Mendonça et al., 2005). Em nosso estudo, a ocorrência de G. carapo foi 

fortemente associada ao folhiço depositado no fundo dos riachos. Nós coletamos um total de 

31 exemplares desta espécie nos três riachos de floresta que amostramos, sempre em 

microhabitats rasos com acúmulo de folhiço, enquanto que nos riachos de área agrícola 

apenas dois exemplares dessa espécie foram coletados, ambos em um trecho lótico de um dos 

riachos em uma área marginal onde havia folhiço acumulado. Outra espécie que ocorreu em 

áreas com acúmulo de folhiço foi Helogenes marmoratus. Embora pouco abundante (apenas 

12 exemplares coletados), esta espécie esteve presente nos três riachos de floresta que 

amostramos (em cinco dos noves trechos amostrados), enquanto que nos riachos de área 

agrícola nenhum indivíduo foi coletado.  Outros estudos também já sugeriram que H. 

marmoratus pode ser sensível ao desmatamento (Mortati, 2004; Galuch, 2007). Na análise de 

correspondência canônica H. marmoratus não foi incluído porque pré-estabelecemos que 

dados referentes às espécies raras (frequência <2%) não seriam utilizados. Entretanto, esta 

análise confirmou uma forte associação entre G. carapo e ambientes rasos com elevado grau 

de cobertura de dossel, que são locais que tendem a apresentar elevado acúmulo de folhiço no 

fundo. Portanto, é possível que o desmatamento esteja afetando negativamente a abundância 

dessas espécies através da redução do aporte de materiais fornecidos pela vegetação ripária.  

  Apesar de algumas espécies terem apresentado menor abundância ou não terem sido 

registradas nos riachos de área agrícola, nós registramos maior número de espécies nos 

trechos lóticos dos riachos dessas áreas (26 espécies) que nos riachos de floresta (20 

espécies). Isto ocorreu provavelmente porque coletamos maior número de exemplares nesses 

ambientes. Para a ictiofauna de pequenos riachos de cabeceira, o número de exemplares 

(abundância) é com frequência o melhor preditor da riqueza de espécies de uma amostra 

(Angermeier & Schlosser, 1989). De fato, quando comparamos o número de espécies 

registradas por trecho ou o número de espécies registradas para uma mesma quantidade de 

exemplares coletados, as assembleias de peixes de riachos de floresta e de trechos lóticos de 

riachos de área agrícola tiveram riquezas similares, apesar da abundância relativa das 
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espécies ter variado. Poucos estudos testaram de forma direta os efeitos do desmatamento 

sobre a riqueza de assembleias de peixes de riachos, mesmo tratando-se de regiões de 

elevada diversidade e que vêm sofrendo extensivo desmatamento, como as regiões tropicais 

(Bojsen & Barriga, 2002). Alguns estudos corroboram a expectativa comum de que o número 

de espécies declina com o desmatamento (Lyons et al.,1995; KamdemToham & Teugel, 1999; 

Dudgeon, 2000; Casatti et al., 2009), mas há quantidade similar de evidências sugerindo que o 

desmatamento pode não afetar a riqueza das assembleias de peixes (Lenat & Crawford, 1994; 

Jones et al., 1999; Bojsen & Barriga, 2002; Sutherland et al., 2002) ou ainda ter um efeito 

positivo (Burcham, 1988; Harding et al., 1998;  Teresa & Casatti, 2010). O resultado do 

desmatamento sobre a riqueza das assembleias de peixes depende, dentre outros fatores, do 

grau de desmatamento na bacia, da posição longitudinal do trecho estudado dentro do riacho 

e, logicamente, das características da ictiofauna local (Bojsen & Barriga, 2002). 

 

Efeitos da construção de barragens  

 Demonstramos neste estudo que a construção de barragens altera características 

ambientais de riachos de primeira ordem e reduz a riqueza das assembleias de peixes. 

Trechos represados foram ambientes lênticos, diversas vezes mais largos e profundos que 

trechos lóticos, mais quentes e com grande abundância de macrófitas. A abundância das 

espécies variou consideravelmente entre trechos lóticos e represados, mas não detectamos 

diferenças estatisticamente significativas entre estes ambientes em relação à estrutura e 

composição das assembleias de peixes. Restringindo a caracterização dos trechos represados 

às amostragens realizadas com puçás na zona litoral (áreas com menos de um metro de 

profundidade), que foi o mesmo equipamento de coleta empregado nas amostragens dos 

trechos lóticos, observamos que as assembleias de peixes foram similares nos dois tipos de 

ambiente em relação à abundância, biomassa e riqueza de espécies. Contudo, quando 

comparamos a riqueza das assembleias considerando um mesmo número de exemplares 

coletados, vimos que trechos represados tendem a apresentar um número menor de espécies 

que os trechos lóticos. Esse padrão foi mantido mesmo quando considerarmos os dados das 

amostragens feitas com redes de arrasto e emalhar, as quais foram realizadas apenas nos 
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trechos represados e resultaram em elevada abundância e biomassa de peixes coletados. 

Algumas espécies que foram relativamente comuns nos trechos lóticos não ocorreram nos 

trechos represados, enquanto outras aumentaram consideravelmente em abundância nestes 

ambientes. Nossos resultados corroboram, portanto, os estudos que demonstram que a 

construção de barragens provoca alterações nas características ambientais dos ecossistemas 

lóticos e ameaça a biodiversidade de peixes (Agostinho et al., 2007; Helfman, 2007; Moss, 

2008; Macedo et al., 2013; FFSG, 2015). 

 O aumento das dimensões do corpo hídrico e a redução do fluxo de água são 

alterações ambientais decorrentes da construção de barragens, que geralmente são 

associadas à proliferação de macrófitas e a mudanças no regime termal da água, e que 

inevitavelmente causam mudanças na composição e abundância das espécies de peixes 

(Esteves, 1998; Agostinho et al., 2007; Helfman, 2007; Macedo et al., 2013). Em nosso estudo, 

o ciclídeo Aequidens michaeli e os characiformes Pyrrhulina australis e Astyanax multidens 

foram muitas vezes mais abundantes em trechos represados em comparação com trechos 

lóticos, enquanto Hyphessobrycon mutabilis e Moenkhausia phaeonota, que foram comuns nos 

trechos lóticos de riachos de área agrícola, não foram encontradas nos trechos represados.

 Na fauna Neotropical, algumas espécies com hábitos predominantemente lacustres 

costumam proliferar em represas, entre elas destacam-se os eritrinídeos e serrassalmídeos, 

alguns loricarídeos e curimatídeos, e principalmente o grupo dos ciclídeos (onde se inclui A. 

michaeli) e vários pequenos caraciformes (onde se inclui P. australis), e notoriamente os 

caracídeos (onde se inclui A. multidens - Agostinho et al., 2007; Agostinho et al., 2008). Os 

ciclídeos são bastante comuns em ambientes lênticos, como remansos de rios, lagoas e 

represas, possuem hábito sedentário e nectônico, e frequentemente ocorrem associados a 

bancos de macrófitas (Agostinho et al., 2007). Em nosso estudo, A. michaeli foi bastante 

abundante na zona litoral dos trechos represados, geralmente em locais com elevada 

densidade de macrófitas, mas também coletamos grande número de exemplares desta espécie 

em regiões mais profundas com as redes de arrasto e de emalhar. Estudos realizados em 

riachos amazônicos demonstram que algumas espécies de Aequidens ocorrem 

predominantemente em trechos com pouca correnteza, e o mesmo já foi observado para 

espécies de Pyrrhulina (Sabino & Zuanon, 1998; Mendonça et al., 2005). Os peixes da família 
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Lebiasinidae costumam ocorrer exclusivamente (ou principalmente) no estrato superficial da 

coluna d’água de áreas marginais com pouca correnteza (Sabino & Zuanon, 1998; Mendonça 

et al., 2005). Portanto, a construção de barragens provavelmente aumenta a disponibilidade de 

habitat para A. michaeli e P. australis e pode ter sido a principal causa da maior abundância 

destas espécies em trechos represados. 

A construção de barragens também foi provavelmente responsável pela maior 

abundância de A. multidens nos trechos represados. Aumentos expressivos na abundância de 

espécies de Astyanax em represas espalhadas pelo Brasil é um fato bastante comum e 

frequentemente mencionado na literatura (Castro & Arcifa 1987; Agostinho et al., 2007; Abelha 

et al., 2001). Atributos como a capacidade de reprodução em ambientes lênticos e um amplo 

espectro alimentar são provavelmente relacionados ao sucesso deste grupo de peixes na 

colonização de ambientes represados (Castro & Arcifa 1987; Agostinho et al., 2008). Também 

existem evidências de que diversas espécies dos gêneros Hyphessobrycon e Moenkhausia 

ocorrem em represas (Cantanhêde et al., 2008; Venere & Garutti, 2011) e, até onde nós 

sabemos, nenhum estudo demonstrou que as espécies H. mutabilis e M. phaeonota, em 

particular, não ocorrem em ambientes represados. Contudo, o fato destas espécies não serem 

registradas nos trechos represados, mas ocorrerem com abundância relativamente alta em 

praticamente todos os trechos lóticos dos riachos que amostramos (incluindo riachos de 

floresta e de área agrícola), nos sugere que o conjunto de alterações ambientais promovidas 

pela construção das barragens, sobretudo a conversão do ambiente lótico em lêntico, possa 

ser responsável pela ausência dessas duas espécies nas represas. 

As diferenças que observamos na abundância relativa de algumas espécies entre 

trechos lóticos e represados de riachos de área agrícola foram acompanhadas por uma 

tendência de redução na riqueza de espécies (conforme demonstrado pelas curvas de 

rarefação), porém a abundância e biomassa de peixes nas assembleias não diferiram entre 

estes ambientes. Muitas variáveis podem influenciar a abundância e riqueza das assembleias 

de peixes em áreas represadas, mas as principais são a diversidade original do local, o 

tamanho da área alagada, o tempo decorrido desde a construção da barragem e as atividades 

humanas existentes no entorno (Agostinho et al., 2007; Agostinho et al., 2008). Maiores áreas 

alagadas tendem a abrigar maior diversidade de habitats e consequentemente maior número 
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de espécies. Represamentos mais antigos tendem apresentar menor riqueza devido à extinção 

local das espécies que não encontram no novo ambiente as condições adequadas para o seu 

ciclo de vida (Agostinho et al., 2005). O fato da composição das assembleias de peixes em 

trechos represados ser primariamente dependente da fauna pré-existente na região alagada 

também é de suma importância, pois o represamento de rios de menor porte, com faunas mais 

pobres e com adaptações a condições lóticas, pode ser decisivo na extinção e perda de grande 

parte da biodiversidade local (Agostinho et al., 2007).  

 

Conclusões gerais 

Demonstramos neste estudo que o desmatamento e a construção de barragens 

provocam alterações em características ambientais de riachos de primeira ordem que afetam 

(positiva ou negativamente) a disponibilidade de habitat para as espécies de peixes e resultam 

em alterações na composição e estrutura das assembleias. O desmatamento reduziu o aporte 

de folhiço nos riachos de área agrícola, afetando negativamente a abundância de espécies que 

utilizam este tipo de substrato, ao mesmo tempo em que aumentou o tamanho da área rasa, 

favorecendo ao menos uma espécie que utiliza este microhabitat. A construção de barragens 

alterou as assembleias de trechos represados eliminando espécies que são comuns em 

trechos lóticos e favorecendo espécies adaptadas a condições de pouca correnteza. Além 

disso, é provável que as barragens também afetem as assembleias de peixes em trechos 

lóticos a montante e a jusante através da dispersão de exemplares das espécies que se 

proliferam nas represas. De forma geral, trechos lóticos de riachos de área agrícola 

apresentaram maior abundância e biomassa de peixes que riachos de floresta, e trechos 

represados tiveram menor riqueza de espécies que trechos lóticos tanto de riachos de área 

agrícola como de floresta.  É possível que riachos de área agrícola sustentem maior 

abundância e biomassa de peixes por serem ambientes mais produtivos que riachos de floresta 

(Angermeier & Karr, 1983; Cook et al., 1983; Lenat & Crawford, 1994; Bojsen & Barriga, 2002), 

mas demonstramos que a disponibilidade de habitat também desempenha papel importante 

neste resultado. A julgar pelas diferenças que observamos na riqueza e composição das 
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assembleias, concluímos que o desmatamento pode ameaçar algumas espécies, mas a 

construção de barragens provavelmente representa maior risco à diversidade da ictiofauna. 

A redução da riqueza de peixes devido à construção de pequenas represas é um fato 

que merece especial atenção. Estima-se que, só na região das cabeceiras do Rio Xingu, os 

trechos represados constituam quase 10% da extensão linear (cerca de 6000 km) dos riachos 

de primeira e segunda ordem que estão fora de áreas de proteção ambiental (Macedo et al., 

2013). Os riachos de cabeceira constituem em comprimento cerca de dois terços a três quartos 

de todo o sistema de drenagem da Bacia Amazônica (Deegan et al., 2010; Macedo & Castello, 

2015) e o desmatamento e ocupação da bacia se concentram não só nas cabeceiras do Rio 

Xingu, mas também nas cabeceiras dos rios Araguaia-Tocantins, Tapajós e Madeira (Macedo 

& Castello, 2015). Não existem ainda, até onde nós sabemos, levantamentos sobre a 

quantidade de barragens nos riachos de cabeceira dessas outras bacias, mas provavelmente 

esses valores são altos, visto que os represamentos para prover água para o gado e para 

produção de energia hidrelétrica em pequena escala são bastante comuns na Amazônia 

(Nepstad et al., 2007). Como espécies dependentes da condição lótica também são bastante 

comuns em riachos de cabeceira (Camargo et al., 2004), é possível, portanto, que a construção 

indiscriminada de barragens nestes ambientes esteja causando perda de habitat para uma 

fração considerável da ictiofauna amazônica em todo o arco do desmatamento. 
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Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

Conversão de florestas em áreas agrícolas aquece riachos de cabeceira e 

reduz tamanho de peixes na fronteira agrícola da Amazônia* 

 

 

 

 

 

 

 

*O experimento de laboratório testando o efeito da temperatura sobre a taxa de crescimento de 
Melanorivulus zygonectes foi Projeto de Iniciação Científica de Fernando Imoto Yanagawa 
(EACH-USP, Bolsista PIBIC), coorientado por Luis Schiesari e por mim, e intitulado ´Como o 
aquecimento de ambientes aquáticos causado pelo desmatamento influencia o desempenho de 
peixes?´. Fernando I. Yanagawa e Carlos Navas, que contribuiram na concepção do projeto, 
seu delineamento experimental e sua interpretação, serão coautores do artigo científico 
resultante deste Capítulo. 
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ABSTRACT 

 Declining body size has been suggested as a universal response of organisms to global 

warming. However, to our knowledge no studies have tested the hypothesis that local and 

regional processes of major relevance, such as land use changes, can cause the same results. 

With a geographical focus on the Amazonian arc of deforestation in the headwaters of the Xingu 

River, the objectives of this study were to test the hypotheses that (i) forest conversion into 

agricultural areas is associated with stream warming and a reduction in fish body size, and (ii) 

that this body size reduction is an outcome of changes in individual growth, either by adaptation 

and/or phenotypic plasticity, induced by warming. We test these hypotheses by means of field 

sampling surveys, and field and lab experiments manipulating populations of a model native 

species from streams in forest and in agricultural areas. Our results demonstrate that forest 

conversion promotes stream water warming (3.5 °C on average; up to 6 °C in the warmer hours 

of the day) and reductions in fish body size (36% smaller for the assemblage, 44-57% smaller 

for populations of the four most abundant species) that are considerably higher than those 

reported in the literature for the observed and predicted effects of global warming. In the field 

experiment, individual growth was higher in the agricultural area, but in the laboratory a 

temperature similar to the maximum daily temperatures observed in agricultural streams (32 °C) 

caused mass loss, especially in fishes originating from forest streams. Therefore, it is unclear 

whether warming reduces size at maturity by accelerating development or by reducing 

individual growth rates. The difference in response between populations suggests that 

populations in agricultural areas could have evolved a decreased sensitivity to warming. To the 

best of our knowledge, this is the first study that investigated the effects of warming caused by 

deforestation in fish body size. It is possible that a broad scale fish body size reduction due to 

warming is occurring throughout the arc of deforestation, in streams that collectively account for 

a large fraction of Amazonian fish biodiversity. 
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RESUMO 

 A redução do tamanho corporal vem sendo apontada como uma resposta universal dos 

organismos ao aquecimento global. Contudo, faltam estudos que avaliem se processos locais e 

regionais de grande relevância, como as mudanças no uso da terra também, podem causar o 

mesmo resultado. Com foco geográfico no arco do desmatamento amazônico nas cabeceiras 

do Rio Xingu, os objetivos deste estudo foram testar as hipóteses de que (i) a conversão de 

florestas em áreas agrícolas está associada a um aquecimento dos riachos de cabeceira e a 

uma redução no tamanho corporal de peixes, e (ii) que esta redução no tamanho corporal é 

resultado de alterações no crescimento dos peixes, seja por mecanismos de adaptação e/ou 

por plasticidade fenotípica, promovidas pelo aquecimento do ambiente. Testamos estas 

hipóteses por meio de amostragens em campo, e experimentos em campo e em laboratório, 

manipulando populações de uma espécie-modelo de peixe nativa originárias de riachos de 

floresta e de área agrícola. Nossos resultados demonstraram que a conversão de florestas em 

áreas agrícolas provoca aquecimento nos riachos de cabeceira (3,5 °C em média; até 6°C nas 

horas mais quentes do dia) e reduções no tamanho corporal dos peixes (36% menor na 

assembleia como um todo, 44-57% menor nas populações de quatro espécies mais 

abundantes) consideravelmente maiores que as reportadas na literatura para os efeitos 

observados e previstos do aquecimento global. Em nosso experimento em campo o 

crescimento individual dos peixes foi maior nos riachos de área agrícola, mas em laboratório 

uma temperatura similar às temperaturas diárias máximas que ocorrem nestes ambientes (32 

°C) causou perda de massa em todos os indivíduos, com menor intensidade para aqueles de 

populações de riachos de área agrícola. Portanto, pelos nossos resultados o menor tamanho 

corporal na maturidade poderia ser tanto um produto da aceleração do desenvolvimento como 

da diminuição na taxa de crescimento individual. A diferença de resposta entre populações 

sugere que o aquecimento pode promover adaptações em populações de área agrícola no 

sentido de menor sensibilidade ao aquecimento. Este é o primeiro estudo, até onde nós 

sabemos, que investigou os efeitos do aquecimento provocado pelo desmatamento no 

tamanho corporal de peixes. É possível que reduções no tamanho corporal de peixes mediadas 

pelo aquecimento estejam ocorrendo ao longo de todo o arco do desmatamento, onde riachos 

de primeira ordem coletivamente contribuem com grande fração da biodiversidade de espécies 

amazônicas, muitas delas endêmicas. 
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INTRODUÇÃO 

 Entender os impactos ecológicos causados pelas mudanças climáticas é um dos 

principais desafios para as ciências ambientais no século XXI (Sheridan & Bickford, 2011). As 

mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo nas últimas décadas são resultado 

principalmente do aquecimento causado pelo aumento da concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera. Entretanto, processos locais e regionais de ampla ocorrênccia em 

ambientes tropicais, como a conversão de florestas em áreas agrícolas, também 

desempenham papel significativo (Marengo, 2006). O dossel das florestas reflete e intercepta 

grande parte da radiação solar incidente, e a evapotranspiração da vegetação dissipa o calor e 

promove a circulação da água do solo para a atmosfera. Com o desmatamento, a cobertura de 

dossel é drasticamente reduzida e a radiação solar passa a incidir diretamente sobre a 

superfície do solo e dos corpos d´água, causando seu aquecimento, enquanto a evaporação 

direta passa a ser o mecanismo predominante de exportação de água para a atmosfera (Nobre 

et al., 1991; Macedo et al., 2013).   

 Entre os possíveis impactos do aquecimento sobre os sistemas biológicos, a alteração 

da distribuição geográfica e da fenologia das espécies são reconhecidas como duas respostas 

universais dos organismos (Pörtner & Farrell, 2008), mas a redução do tamanho corporal vem 

sendo apontada como uma terceira resposta comumente oservada ao aumento da temperatura 

(Daufresne et al., 2009). O tamanho corporal é uma característica de extraordinária importância 

que afeta praticamente todos os aspectos da biologia de um organismo, de sua anatomia e 

fisiologia até sua história de vida, comportamento e ecologia (Walters & Hassal, 2006). O 

tamanho do corpo costuma ser fortemente relacionado com a fecundidade, longevidade, taxas 

metabólicas, taxa de crescimento populacional, habilidades migratórias, competitivas, 

predatórias e anti-predatórias, e com a capacidade de lidar com a escassez de alimento, água 

e oxigênio (Atkinson, 1994; Daufresne et al., 2009). Portanto, a redução do tamanho corporal 

dos organismos como resposta ao aumento da temperatura pode causar grandes impactos 

ecológicos, possivelmente com consequências negativas para a biodiversidade (Hildrew et al., 

2007; Sheridan & Bickford 2011; Forster et al., 2012). 
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 Do ponto de vista fisiológico, os organismos são adaptados para viver dentro de faixas 

limitadas de temperatura corporal, que são conhecidas como “janelas termais” (Hochachka & 

Somero, 2002; Pörtner & Farrell, 2008). A janela termal é delimitada pelas temperaturas críticas 

máxima e mínima. Temperaturas que ultrapassam as temperaturas críticas levam a limitações 

funcionais, incluindo a ativação de mecanismos anaeróbicos, a interrupção do crescimento, a 

desnaturação de proteínas, a inativação permanente de enzimas e, eventualmente, a morte do 

organismo (Neuheimer et al., 2011). Dentro dos limites da janela termal, existe uma faixa de 

temperaturas onde o desempenho dos organismos aumenta quase que linearmente em função 

da temperatura até um ponto ótimo (conhecido como “temperatura pejus”), a partir do qual 

aquecimentos adicionais levam à diminuição do desempenho (Pörtner & Farrell, 2008; Ghosh 

et al., 2013). A redução do tamanho corporal pode ser, portanto, facilmente explicada quando o 

aumento da temperatura é suficiente para interromper ou reduzir o crescimento dos indivíduos 

(Atkinson, 1995). Contudo, existe ampla evidência de que, mesmo no intervalo em que a 

temperatura tem efeito positivo sobre o crescimento, organismos criados em temperaturas mais 

altas apresentam menor tamanho corporal relativo ao estágio de desenvolvimento (Atkinson, 

1994). Esse padrão de resposta, conhecido como Regra da Temperatura-Tamanho (RTT), foi 

observado para a grande maioria das espécies de ectotermos investigadas até hoje, incluindo 

organismos tão diversos quanto bactérias, protistas, invertebrados e plantas (Atkinson, 1994; 

Atkinson & Sibly, 1997). Apesar da ubiquidade da RTT, uma explicação mecanística para esse 

fenômeno permanece elusiva e não se sabe o quanto ele é um produto de limitações 

fisiológicas ou uma resposta adaptativa (Walters & Hassal, 2006).  

 A questão da redução do tamanho corporal devido ao aquecimento constituir uma 

resposta adaptativa ou apenas um produto de limitações fisiológicas é importante, porque se 

acredita que a capacidade das espécies responderem às mudanças climáticas depende do tipo 

de resposta genética ou plástica (Gardner et al., 2011). Embora a plasticidade fenotípica possa 

evoluir sob seleção, é improvável que ela possa fornecer soluções de longo prazo para 

mudanças direcionais contínuas, como o aquecimento global (Gardner et al., 2011). As 

hipóteses não adaptativas propostas para explicar a RTT sugerem que a plasticidade do 

tamanho corporal à temperatura é resultado de efeitos inevitáveis da temperatura em 

processos bioquímicos e celulares (Ghosh et al., 2013). Entre essas hipóteses, foi sugerido, 
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por exemplo, que o aquecimento poderia reduzir o tamanho corporal relativo ao estágio de 

desenvolvimento se as taxas de catabolismo forem mais sensíveis à temperatura que as taxas 

de anabolismo, se as taxas de diferenciação forem mais sensíveis à temperatura que as taxas 

de crescimento, se houver conflitos termais no processo de crescimento celular que gerem 

células menores em condições de temperaturas elevadas (Atkinson, 1994), ou ainda, se o 

crescimento individual for limitado por fatores externos, como o oxigênio, cuja difusão e 

solubilidade diminuem com o aumento da temperatura (Forster et al., 2012).   

 As hipóteses adaptativas apontam que a RTT é uma adaptação que pode ocorrer por 

diversos mecanismos nos diferentes grupos taxonômicos (Ghosh et al., 2013). Essas hipóteses 

utilizam os custos e benefícios das estratégias de história de vida para explicar porque, na 

maioria das espécies, a seleção natural favorece genótipos que crescem mais rápido, mas 

atingem menor tamanho relativo ao estágio de desenvolvimento quando criados em 

temperaturas maiores (Angilletta et al., 2004). Apesar de não ser clara a possível vantagem 

seletiva de possuir um corpo menor em temperaturas elevadas, diversos estudos demonstram 

que a RTT pode ser uma resposta adaptativa e que a fisiologia termal dos organismos evolui 

em resposta aos padrões de temperatura do ambiente (Sheridan & Bickford, 2011; Ghosh et 

al., 2013; Logan et al., 2014; Chen et al., 2015). A ocorrência e intensidade de adaptação às 

condições locais de temperatura dependem de diversos fatores, entre eles, a escala e 

magnitude da pressão seletiva, a variabilidade genética e a intensidade do fluxo gênico nas 

populações (Logan et al., 2014; Chen et al., 2015). Estudos demonstram, por exemplo, que 

populações de peixes de água doce, que são naturalmente mais isoladas que populações de 

peixes marinhos, se adaptam mais rápido às alterações no regime termal local (Belk et al., 

2005). O aquecimento de rios e mares pode exercer forte pressão seletiva sobre os peixes e, 

além de promover adaptações na fisiologia termal dos organismos (Eliason et al., 2011; Chen 

et al., 2015), causar declínios do tamanho corporal dos indivíduos (Todd et al., 2008; Daufresne 

et al., 2009; Cheung et al., 2013; Baudron et al., 2014). 

 O aumento da temperatura da água decorrente das mudanças climáticas globais é 

apontado, por exemplo, como responsável por reduções no tamanho corporal médio em 

populações de seis espécies de peixes comerciais no Mar do Norte (Baudron et al., 2014), em 
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populações de arenque e espadilha no Mar Báltico (Daufresne et al., 2009), e por um declínio 

geral de 11-14% no tamanho corporal médio dos peixes na região nordeste do Oceano 

Atlântico (Todd et al., 2008). Nos grandes rios da França, as últimas décadas de aquecimento 

causaram reduções do tamanho corporal médio em populações da truta marrom (Salmo trutta) 

e nas assembleias de peixes (Daufresne et al., 2009). Estima-se que até o ano de 2050 o 

tamanho corporal dos peixes decline de 14-24% em todo o mundo em resposta ao 

aquecimento global (Cheung et al., 2013). Cerca de metade desse declínio deve ocorrer devido 

a mudanças na distribuição e abundância das espécies e o restante devido a reduções no 

tamanho corpóreo. As regiões em latitudes tropicais e intermediárias serão as mais afetadas, 

com reduções de mais de 20% (Cheung et al., 2013). 

 Apesar da considerável evidência de que os aquecimentos provocados pelas 

mudanças climáticas globais afetam negativamente o tamanho dos peixes, faltam estudos que 

demonstrem que processos locais e regionais relevantes, como as mudanças no uso da terra, 

também podem causar o mesmo resultado devido ao aquecimento na escala local. Os 

pequenos riachos de cabeceira, por exemplo, são ambientes particularmente vulneráveis ao 

aquecimento provocado pela conversão de florestas em áreas agrícolas. Nesses riachos, a 

maior parte das trocas de calor (~82%) se dá entre as superfícies do ar e da água (Evans et al., 

1998) e, em áreas de floresta, a sombra e abrigo fornecidos pela vegetação ripária mantêm as 

temperaturas relativamente frescas e estáveis ao longo do dia (Evans et al., 1998). Porém, a 

redução da vegetação ripária em áreas agrícolas expõe os riachos à intensa radiação solar, 

causando o aumento da temperatura da água (Caissie, 2006). Esse aquecimento ainda pode 

ser exacerbado pelo fato de que, nesses ambientes, a vegetação possui menor área foliar e 

raízes menos profundas que nas florestas, o que leva à redução da evapotranspiração e ao 

aumento da temperatura superficial (Costa et al., 2007). Nas cabeceiras do Rio Xingu, por 

exemplo, uma região de expansão da fronteira agrícola amazônica de grande relevância 

ambiental, social, econômica e política (ISA, 2011), Macedo et al. (2013) demonstraram que 

em riachos de área agrícola a temperatura média da água é 3-4° C maior que em riachos de 

floresta, e que nas horas mais quentes do dia essa diferença pode chegar a 8° C. 

Aquecimentos dessa grandeza são maiores que as previsões mais pessimistas de aumento da 
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temperatura média do planeta até o ano de 2100 (IPCC, 2014) e, portanto, seus efeitos sobre o 

ambiente e a biota precisam ser investigados. 

 Com foco geográfico no arco do desmatamento amazônico nas cabeceiras do Rio 

Xingu, os objetivos deste estudo foram testar as hipóteses de que (i) a conversão de florestas 

em áreas agrícolas está associada a um aquecimento dos riachos de cabeceira e a uma 

redução no tamanho corporal de peixes, e (ii) que esta redução no tamanho corporal é 

resultado de alterações no crescimento dos peixes, seja por mecanismos de adaptação e/ou 

por plasticidade fenotípica, promovidas pelo aquecimento do ambiente. Nossa expectativa é 

que a redução de tamanho seja uma resposta comum entre as espécies, e que, portanto, 

possa ser observada no nível das assembleias e populações. Testamos estas hipóteses por 

meio de amostragens em campo, e experimentos em campo e em laboratório manipulando 

populações de uma espécie-modelo de peixe nativa, originárias de riachos em ambiente de 

floresta e agrícola. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo (Ver Capítulo 1) 

Amostragens de temperatura e de peixes 

 Nossas amostragens foram realizadas em seis riachos de primeira ordem, três 

drenando microbacias florestadas (APP2, Riacho da Marcia e APP2A) e três drenando 

microbacias convertidas em área agrícola (Tanguro_A, Tanguro_B e Tanguro_C) (Figura 1C). 

O primeiro critério utilizado para seleção dos locais de amostragem foi a independência entre 

os riachos (dois riachos de primeira ordem não poderiam ser amostrados se fossem afluentes 

de um mesmo riacho de segunda ordem); o segundo critério envolveu a facilidade de acesso 

(para os riachos de floresta) e o maior tempo de conversão da terra (para os riachos de área 

agrícola). O setor da fazenda onde os riachos de área agrícola estão localizados foi o primeiro 

a ser desmatado e convertido para pastagem, assim como o primeiro a ser convertido de 

pastagem para lavoura de soja.  
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Para testar a hipótese que riachos de área agrícola são mais quentes que riachos de 

floresta, nós medimos para cada um dos seis riachos selecionados a temperatura da água ao 

longo do dia (das 9 às 19 horas) em três dias diferentes, no período de 24/01/13 a 01/02/13. 

Essas medições foram feitas em dez pontos distribuídos a cada 220 m ao longo dos dois 

primeiros quilômetros a partir da nascente de cada riacho (magnitude de comprimento típica 

para riachos de primeira ordem na região). Em cada um dos três dias de medição variamos 

propositadamente a ordem em que os pontos foram visitados para evitar possíveis covariações 

entre a hora das medições e os trechos amostrados. Todas as medições foram realizadas com 

eletrodo de temperatura (ECTestr – Eutech Instruments). Em pontos localizados em trechos 

lóticos as medições foram feitas no meio do canal e em meia profundidade, e em pontos 

localizados em trechos represados as medições foram feitas a um metro da margem e em meia 

profundidade. Essas temperaturas medidas em campo serviram para orientar as temperaturas 

que seriam manipuladas no experimento em laboratório. 

Para testar a hipótese que o tamanho corporal médio dos peixes nas assembleias e 

populações de riachos de área agrícola é menor que nos riachos de floresta, nós amostramos 

a ictiofauna de cada um dos riachos selecionados em três trechos de 50 metros de 

comprimento e regularmente espaçados ao longo dos dois primeiros quilômetros a partir da 

nascente (0, 1 e 2 km de distância da nascente). Em cada trecho coletamos uma amostra da 

assembleia de peixes com puçás (30 cm de diâmetro) durante 50 minutos em duas pessoas 

(esforço total de 100 minutos*pessoas). Nossas amostragens de ictiofauna ocorreram durante 

os meses de outubro e novembro de 2013. Todos os peixes capturados foram eutanasiados 

com o anestésico benzocaína, fixados em solução de formol a 10% durante 72 horas e 

posteriormente preservados em etanol 70%. Em laboratório, as amostras de peixes foram 

triadas até o nível de espécie e cada espécime foi pesado individualmente em balança semi-

analítica (precisão de 1 mg; Ohaus Corporation, Pine Brook, NJ, USA).  
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Espécie modelo 

 Utilizamos como sistema modelo em nossos experimentos de campo e laboratório uma 

espécie nativa de rivulídeo, Melanorivulus zygonectes. Essa espécie costuma ser dominante 

em número de indivíduos nas assembleias de peixes de riachos de primeira ordem na área de 

estudo (ver Capítulo 1). É uma espécie de pequeno porte (comprimento padrão máximo de 40 

mm) que vive nas áreas rasas das margens de riachos, lagoas e brejos (Costa, 2011). 

Trabalhos sobre sua biologia são raros, mas sabe-se que é uma espécie não anual, de dieta 

generalista e que ocorre na região central do Brasil, nas bacias dos rios Araguaia, Tocantins, 

Xingu e Tapajós (Costa, 2006; Froese & Pauly, 2013).  

 

Experimento em campo 

 Para medir o crescimento individual dos peixes nos riachos de floresta e de área 

agrícola e para investigar possíveis diferenças entre populações nessa característica, nós 

realizamos um experimento de transplante recíproco de indivíduos da espécie-modelo. Neste 

experimento, indivíduos provenientes de um riacho de floresta (Riacho da Marcia; Figura 2) 

foram criados durante quatro semanas em cercados individuais instalados neste mesmo riacho 

e em um riacho de área agrícola (Riacho Vitrine; Figura 2). O mesmo foi feito com indivíduos 

provenientes deste riacho de área agrícola. A princípio, uma quantidade de indivíduos maior 

que a necessária para a realização do experimento foi coletada, acondicionada em sacos 

plásticos e transportada para triagem em laboratório. Do total de indivíduos coletados, 

selecionamos 30 da população de floresta e 30 da população de área agrícola. O restante foi 

devolvido para os respectivos ambientes de origem. Selecionamos indivíduos aparentemente 

saudáveis e, dentro do possível, dentro de uma faixa estreita de massa corporal (medidas em 

balança semi-analítica com precisão de 1 mg; Ohaus Corporation, Pine Brook, NJ, USA). Os 

indivíduos selecionados da população de floresta pesaram em média 231 ± desvio padrão 70 

mg (amplitude 116 – 377 mg) e os da população de área agrícola pesaram 229 ± 65 mg 

(amplitude 135 – 400 mg). Para cada um desses grupos, 15 indivíduos foram criados em 
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cercados individuais instalados no riacho de floresta (Riacho da Marcia) e 15 foram criados em 

cercados instalados no riacho de área agrícola (Riacho Vitrine), totalizando 60 cercados.  

 Os cercados foram construídos com tela de nylon (malha 1mm) no formato de cubos 

(35 cm de lado) e afixados nos riachos com estacas de madeira (Figura 3). Dentro de cada 

cercado foi adicionado 500 ml do substrato de fundo que havia imediatamente abaixo do local 

de instalação. A instalação dos cercados foi feita em áreas rasas dos riachos (<10 cm de 

profundidade) e dentro de um trecho de 100 m. Todos os 60 cercados (30 no riacho de floresta 

e 30 no riacho de área agrícola) foram instalados 24h antes do início do experimento, que 

ocorreu no dia 10 de maio de 2014. Para monitorar as características físico-químicas da água 

dos riachos onde o experimento transcorreu, realizamos medidas semanais de temperatura, 

pH, condutividade e oxigênio dissolvido utilizando eletrodos (YSI Pro Handheld 

Multiparameter). Essas medidas foram tomadas em seis pontos distribuídos aleatoriamente 

dentro do trecho de 100 m, porém, sempre próximo aos cercados. Na terceira semana também 

medimos os mesmos parâmetros dentro de todos os cercados. Os peixes não foram 

alimentados durante o experimento porque desejavamos que o seu crescimento nesse período 

fosse sustentado somente com os recursos disponíveis no ambiente. Transcorridas quatro 

semanas após seu início (dia 7 de junho) o experimento foi encerrado. Todos os peixes 

utilizados foram então novamente pesados para determinação de sua massa final. Nós 

utilizamos como variável resposta a variação de massa individual em porcentagem, calculada 

por: [(massa final/massa inicial) – 1]*100.   
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Figura 2. Imagem de satélite (Google Earth) do riacho de floresta (Riacho da Márcia) e do riacho de área 
agrícola (Riacho Vitrine) onde foi realizado o experimento de transplante recíproco. 
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Figura 3. Fotos dos cercados instalados em um riacho de floresta (A) e em um riacho de área agrícola (B) 
para o experimento de transplante recíproco. 
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 Experimento em laboratório  

 Para testar o efeito do aumento da temperatura no crescimento dos peixes, bem como 

possíveis diferenças entre populações nesta característica, nós realizamos um experimento em 

laboratório com indivíduos da espécie-modelo provenientes de populações de floresta e de 

área agrícola, no qual manipulamos temperaturas similares às temperaturas médias mínima e 

máxima registradas nos riachos de floresta e de área agrícola (24 °C e 32 °C, veja em 

Resultados, seção 3.1 - temperatura da água). Este experimento foi conduzido na câmara 

climática do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo no período de 18 de fevereiro a 19 de abril (60 dias) de 2014. Os peixes utilizados nesse 

experimento foram coletados em novembro de 2013 nos mesmos seis riachos que amostramos 

na Fazenda Tanguro (três riachos em floresta – APP2, APP2A e Riacho da Márcia – e três 

riachos em área agrícola – Tanguro_A, Tanguro_B e Tanguro_C). Aproximadamente 240 

indivíduos foram coletados, acondicionados em caixas de isopor dentro de sacos plásticos, e 

transportados de carro da Fazenda Tanguro (MT) até o laboratório no IB-USP. A sobrevivência 

entre coleta e transporte foi excelente, excedendo os 90%. No laboratório esses peixes foram 

mantidos em quarentena em aquários sem aeração mas com trocas semanais de água, e 

alimentados com ração TetraMin Fish Flakes (TetraMin, Melle, Alemanha; 47% proteína) até o 

início do experimento. 

 O experimento foi realizado em duas cubas de 170 x 60 x 10 cm (comprimento X 

largura X profundidade) preenchidas com água, e instaladas em uma câmara climatizada a 17 

oC. Uma das cubas foi aquecida por meio de termostato regulado para 24 °C e a outra foi 

aquecida por meio de termostato regulado para 32 °C. Para que a temperatura dentro de cada 

cuba fosse homogênea mantivemos uma bomba submersa em funcionamento constante para 

promover a circulação da água. A temperatura de cada cuba foi monitorada por um datalogger 

HOBO registrando uma medição de temperatura a cada 30 minutos. Dentro de cada uma das 

cubas havia três aquários de 50 x 40 x 10 cm, cada um deles com 20 divisões internas de 10 x 

10 x 10 cm (total de 60 células com 1 dm3 ou 1L em cada uma das cubas). Uma vez que não 

havia troca de água entre as cubas e os aquários, as cubas serviram apenas para controlar a 

temperatura dos aquários.  
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 Do total de indivíduos mantidos em cativeiro, selecionamos 20 indivíduos de cada uma 

das seis populações (total de 120 indivíduos) para serem utilizados no experimento. 

Selecionamos indivíduos aparentemente saudáveis e, dentro do possível, dentro de uma faixa 

estreita de massas corpóreas (medidas em balança semi-analítica com precisão de 1 mg; 

Ohaus Corporation, Pine Brook, NJ, USA). Os indivíduos selecionados tiveram as seguintes 

massas corporais: riacho da Márcia: média 168,7 ± desvio padrão 53,28 mg (amplitude 80 – 

273mg); APP2: 141 ± 35,72 mg (94 – 201 mg); APP2A: 143,95 ± 32,47 mg (80 – 191 mg); 

Tanguro A: 139,85 ± 43,71 mg (94 – 248 mg); Tanguro B: 141,22 ± 39,83 mg (82 – 217 mg); 

Tanguro C: 118,25 ± 31,75 mg (88 – 217mg). Metade dos indivíduos selecionados de cada 

população foi acondicionada na cuba mantida a 24 °C e a outra metade na cuba mantida a 32 

°C (total de 60 indivíduos por cuba). Cada indivíduo foi acondicionado em uma célula e a 

distribuição dos indivíduos dentro de cada cuba foi aleatorizada em blocos de 5. Ao longo do 

experimento os peixes foram alimentados três vezes por semana com ração TetraMin em uma 

dose diária per capita de 15 mg, e a água dos aquários trocada uma vez por semana. 

Passados 60 dias todos os peixes foram novamente pesados individualmente. Também 

utilizamos neste experimento a variação de massa individual (em porcentagem) como variável 

de resposta.   

 

Análises dos dados 

 A diferença na temperatura média da água entre riachos de floresta e de área agrícola 

foi avaliada pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Para esta análise, agrupamos dentro 

de cada tipo de ambiente todos os dados independente do dia e horário de coleta. O teste de 

Mann-Whitney também foi utilizado para avaliar diferenças na massa corporal média dos 

peixes entre assembleias de riachos de floresta e de área agrícola e, dentro de cada espécie, 

para testar diferenças na massa corporal média entre populações de riachos de floresta e de 

área agrícola. As assembleias de cada tipo de ambiente foram representadas pelo conjunto 

total de espécimes coletados nos três riachos replicados (todas as espécies juntas). 

Similarmente, dentro de cada espécie, todos os indivíduos coletados foram agrupados para 

formar uma única amostra representativa de populações de floresta ou de área agrícola. As 
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comparações no nível de população foram feitas apenas para aquelas espécies que coletamos 

um número mínimo de dez indivíduos em cada tipo de ambiente. Para melhor explorar o 

padrão de variação de tamanho corporal nas assembleias e populações de riachos de floresta 

e de área agrícola, nós também analisamos (visualmente) a distribuição de frequência de 

classes de tamanho (em massa) dos peixes coletados nesses ambientes.  

Na análise de dados do experimento em campo, diferenças na variação de massa 

individual entre os grupos experimentais foram testadas em função do tipo de ambiente (riacho 

de floresta ou de área agrícola) e da origem dos indivíduos (população de floresta ou de área 

agrícola) por análise de variância de dois fatores. Dentro de cada fator, diferenças entre os 

grupos experimentais foram testadas a posteriori pelo teste de comparações múltiplas de 

Holm-Sidak. Diferenças entre o riacho de floresta e o riacho de área agrícola, no que diz 

respeito às características físico-químicas da água (temperatura, oxigênio dissolvido, 

condutividade e pH) foram testadas por análise de covariância (ANCOVA), sendo covariável a 

semana (uma dentre quatro) em que a medição foi realizada. Para testar a existência de 

diferenças nas mesmas características físico-químicas da água, dentro e fora dos cercados 

onde os peixes foram criados, utilizamos a análise não paramétrica de Mann-Whitney. Os 

dados do experimento de laboratório também foram testados por análise de variância de dois 

fatores e pelo teste a posteriori de Holm-Sidak. Entretanto, as diferenças na variação de massa 

individual foram testas testadas em função dos fatores temperatura de criação (24 °C ou 32 °C) 

e origem dos indivíduos (população de floresta ou de área agrícola). Todas as análises 

estatísticas foram feitas com o programa SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc.). 
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RESULTADOS 

Temperatura da água 

 A temperatura média da água nos riachos de área agrícola (28,5 °C) foi 3,5 °C mais 

alta e marcadamente mais variável (amplitude 25-32 °C) que nos riachos de floresta (média 25 

°C, amplitude 24.0-26.0 °C) (Mann-Whitney: U=331,5, p<0,001; Figura 4). Se considerarmos as 

horas mais quentes do dia (das 13 às 17 horas, por exemplo) a temperatura média da água 

nos riachos de área agrícola foi até 6 °C maior que nos riachos de floresta. 

 
Figura 4. Temperatura da água ao longo do dia em riachos de floresta (círculos cheios com linha 
contínua) e em riachos de área agrícola (círculos vazios com linha tracejada). Símbolos representam a 
média ± desvio padrão das medidas tomadas em cada classe de riacho. 
 

 

Assembleias e populações de peixes 

 O tamanho corporal médio dos peixes nas assembleias de riachos de área agrícola foi 

36% menor que nas assembleias de riachos de floresta (Mann-Whitney: U= 348859, p<0,001; 

Figura 5A; Tabela 1). Nos riachos de área agrícola, a massa individual média nas assembleias 

foi 262 mg e quase 50% dos indivíduos pesou menos que 100 mg, enquanto que nos riachos 

de floresta, a massa individual média nas assembleias foi 410 mg e apenas 23% dos indivíduos 

pesou menos que 100 mg (Figura 5B). Essas comparações foram feitas entre um total de 801 

indivíduos de 20 espécies (de 10 famílias e 4 ordens) coletados nos riachos de floresta, e de 

1703 indivíduos de 26 espécies (de 14 famílias e 4 ordens) coletados nos riachos de área 

agrícola. 
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Figura 5. Massa individual (A) e distribuição de frequência das classes de tamanho (B) em assembleias 
de riachos de floresta e de área agrícola. Na figura A, limites inferiores e superiores das caixas 
representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente 5% e 95% dos valores 
registrados. Na figura B, barras escuras representam assembleias de floresta e barras vazias 
representam assembleias de área agrícola.  

 

 Entre as seis espécies mais abundantes, quatro apresentaram tamanho corporal médio 

significativamente menor nas populações de área agrícola. Para as espécies Hyphessobrycon 

mutabilis, Hyphessobrycon sp.2, Melanorivulus zygonectes e Moenkhausia phaeonota a massa 

individual média foi, respectivamente, 44%, 57%, 47% e 53% menor nas populações de área 

agrícola em relação as populações de floresta (Figura 6; Tabela 1). A massa individual média 

de Pyrrhulina australis também foi menor (cerca de 27%)  nas populações de área agrícola, 

porém essa diferença não foi estatisticamente significativa (Mann-Whitney: U=1045, p=0,219; 

Figura 6F; Tabela 1), provavelmente devido ao baixo número de indivíduos que coletamos nos 

riachos de floresta (apenas 13). A única espécie que apresentou tamanho corporal médio maior 

nas populações de área agrícola foi o cará Aequidens michaeli, que foi em média três vezes 

maior nas populações de área agrícola (Mann-Whitney: U=1799,5, p<0,001; Figura 6A; Tabela 

1). 
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Figura 6. Massa corporal de peixes de populações de floresta e de área agrícola das espécies Aequidens 
michaeli (A), Hyphessobrycon mutabilis (B), Hyphessobrycon sp.2 (C), Melanorivulus zygonectes (D), 
Moenkhausia phaeonota (E) e Pyrrhulina australis (F). Limites inferiores e superiores das caixas 
representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam respectivamente 5% e 95% dos valores 
registrados. Valores de p foram calculados pelo teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela 1. Valores de massa corporal média ± erro padrão calculados para as assembleias e populações 
de peixes de riachos de floresta e de área agrícola, e resumo dos resultados dos testes de Mann-Whitney. 

Grupo 
Massa corporal 

Floresta Área agrícola p 

Assembleias 410 ± 36 262 ± 22 <0,001 

Aequidens michaeli 350 ± 98 1014 ± 218 <0,001 

Hyphessobrycon mutabilis  110 ± 5 62 ± 3 <0,001 

Hyphessobrycon sp.2 293 ± 13 130 ± 18 <0,001 

Melanorivulus zygonectes 241 ± 176 127 ± 106 <0,001 

Moenkhausia phaeonota 512 ± 41 257 ± 22 <0,001 

Pyrrhulina australis 312 ± 59 225 ± 11 0,219 
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 Para as seis espécies estudadas, nós observamos que as populações que tiveram 

tamanho corporal médio menor apresentaram maior frequência das menores classes de 

tamanho (Figura 7). Esse padrão foi observado para M. zygonectes (indivíduos menores que 

100 mg corresponderam a 53% das populações de área agrícola e a 21% das populações de 

floresta), M. phaeonota (indivíduos menores que 300 mg corresponderam a 74% das 

populações de área agrícola e a 30% das populações de floresta) e P. australis (indivíduos 

menores que 300 mg corresponderam a 68% das populações de área agrícola e a 37% das 

populações de floresta), mas foi mais pronunciado para H. mutabilis (indivíduos menores que 

60 mg corresponderam a mais de 60% das populações de área agrícola e a menos de 10% 

das populações de floresta) e Hyphessobrycon sp.2 (indivíduos menores que 150 mg 

corresponderam a 80% das populações de área agrícola e a pouco mais de 10% das 

populações de floresta). O mesmo padrão foi observado para A. michaelis, porém no sentido 

inverso, com maior frequência de indivíduos das menores classes de tamanho nas populações 

de floresta (indivíduos menores que 50 mg corresponderam a 60% das populações de floresta 

e a 20% das populações de área agrícola).  
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Figura 7. Distribuição da frequência das classes de tamanho de populações de floresta (barras escuras) e 
de área agrícola (barras vazias) das espécies Aequidens michaeli (A), Hyphessobrycon mutabilis (B), 
Hyphessobrycon sp.2 (C), Melanorivulus zygonectes (D), Moenkhausia phaeonota (E) e Pyrrhulina 
australis (F). 
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Experimento em campo 

 O crescimento individual de M. zygonectes foi significativamente maior no riacho de 

área agrícola em relação ao riacho de floresta (ANOVA: F1,54=10,048, p=0,003; Tabela 2): em 

média, indivíduos criados no riacho de área agrícola aumentaram de massa 7,5% enquanto 

indivíduos criados no riacho de floresta diminuíram de massa 1,6%. O efeito da origem das 

populações não foi significativo (ANOVA: F1,54=3,425, p=0,070) e a interação entre os fatores 

local de criação e origem das populações foi significativa (ANOVA: F1,54=5,838, p=0,019). No 

riacho de área agrícola, os indivíduos da população de área agrícola tiveram crescimento maior 

que os indivíduos da população de floresta (Holm-Sidak: t= 4,020, p<0,001; Tabela 2), mas no 

riacho de floresta o crescimento dos indivíduos das duas populações foi similar (Holm-Sidak: t= 

0,524, p=0,602). Em média, os indivíduos da população de área agrícola tiveram aumento de 

massa de 13,7% quando criados em seu ambiente de origem e de 1,3% quando criados no 

riacho de floresta, e os indivíduos da população de floresta tiveram perdas de massa da ordem 

de 0,8% quando criados em seu ambiente de origem e de 2,4% quando criados no riacho de 

área agrícola (Figura 8). 

 

Figura 8. Variação de massa individual de M. zygonectes em experimento de transplante recíproco. 
Limites inferiores e superiores das caixas representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas 
dentro das caixas representam as medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam 
respectivamente 5% e 95% dos valores registrados. Valores acima da linha pontilhada representam 
ganho de massa e valores abaixo dessa linha representam perda de massa. * identifica o grupo 
experimental que apresentou variação de massa significativamente diferente dos demais. Valores de p 
foram calculados por análise de variância de dois fatores. 

V
ar

ia
çã

o 
de

 m
as

sa
 (

%
)

-20

-10

0

10

20

30

40

*

População
de 

floresta

População 
de área 
agrícola

População 
de 

floresta

População
de área 
agrícola

Riacho de área agrícolaRiacho de floresta

78



 

Tabela 2. Resultado da análise de variância de dois fatores calculada para os dados de variação de 
massa de M. zygonectes no experimento de transplante recíproco. 

Fonte de variação Graus de liberdade F p 

Local de criação 1 10,048 0,003 

Origem dos indivíduos 1 3,425 0,070 

Local de criação * Origem dos indivíduos 1 5,838 0,019 

Resíduos 54     

Total 57     

  
 
Tabela 3. Resultado do teste de comparações múltiplas de Holm-Sidak calculado para os dados de 
variação de massa de M. zygonectes no experimento de transplante recíproco. 

Grupo Comparação t p 

População de floresta Riacho de floresta vs Riacho de área agrícola 0,400 0,691 

População de área agrícola Riacho de floresta vs Riacho de área agrícola 3,017 0,004 

Riacho de floresta  População de floresta vs População de área agrícola 0,524 0,602 

Riacho de área agrícola População de floresta vs População de área agrícola 4,020 <0,001 

 

 

 Em relação às características físico-químicas da água durante o experimento de 

campo, observamos que a temperatura da água no riacho de área agrícola (média 27 °C) foi 3 

°C mais alta que no riacho de floresta (média 24 °C; ANCOVA: F1,43=105,7 , p<0,001; Tabela 4). A 

condutividade e o pH da água também apresentaram diferença estatisticamente significativa 

entre os dois riachos, mas provavelmente irrelevante para o resultado do experimento (Tabela 

4). A concentração de oxigênio não diferiu significativamente entre os riachos e nenhum dos 

parâmetros físico-químicos da água que nós medimos diferiu entre dentro e fora dos cercados 

em ambos os riachos (p>0,08, menor valor de p entre todos os testes). 

 

Tabela 4. Resultados dos testes de análise de covariância (ANCOVA) e valores médios ± desvio padrão 
das variáveis ambientais medidas semanalmente no riacho de floresta e no riacho de área agrícola onde 
foi realizado o experimento de transplante recíproco. 

Varável Riacho de floresta Riacho de área agrícola F1,43 p 

Temperatura 24 ± 0,58 27 ± 1,2 105,7 <0,001 

Oxigênio dissolvido 2,9 ± 1,3 2,6 ± 1,2 0,4488 0,5 

Condutividade 11 ± 2,2 15 ± 5,2 7,588 0,01 

pH 6,5 ± 0,3 6,1 ± 0,3 10,9 0 
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Experimento em laboratório  

 O crescimento individual de M. zygonectes foi negativamente afetado pela temperatura 

e as populações de área agrícola tiveram menor sensibilidade ao aquecimento, em termos de 

crescimento, que as populações de floresta (Figura 9). Em média, os indivíduos criados a 24 °C 

tiveram aumento de massa de 20% enquanto indivíduos criados a 32° C tiveram perda de 11% 

(ANOVA: F1,97=118,523, p<0,001; Tabela 5). Detectamos um efeito significativo da origem das 

populações sobre a variação de massa individual (ANOVA: F1,97=6,130, p=0,015; Tabela 5) e 

não houve interação entre os fatores temperatura e origem das populações (ANOVA: 

F1,97=1,457, p=0,230; Tabela 5). Na temperatura de 24° C, a variação de massa foi similar 

(Holm-Sidak: t=0,936, p=0,352; Figura 9; Tabela 6) entre os indivíduos das populações de 

floresta (ganho de massa de 18,7% em média) e de área agrícola (ganho de massa de 22,5% 

em média). Porém, na temperatura de 32° C, os indivíduos das populações de floresta tiveram 

perdas de massa da ordem de 16,4%, enquanto a perda de massa dos indivíduos das 

populações de área agrícola foi de apenas 5,7% (Holm-Sidak: t=2,505, p=0,014; Figura 9; 

Tabela 6). 

 
Figura 9. Diferença de massa (massa inicial/massa final) apresentada por indivíduos da espécie 
Melanorivulus zygonectes provenientes de riachos de floresta e de área agrícola que foram criados em 
laboratório durante 60 dias nas temperaturas de 24 °C e 32 °C. Limites inferiores e superiores das caixas 
representam respectivamente 25% e 75% dos dados, as linhas dentro das caixas representam as 
medianas e as barras abaixo e acima das caixas representam 5% e 95% dos valores registrados. Valores 
acima da linha pontilhada representam ganho de massa e valores abaixo dessa linha representam perda 
de massa. As letras sobre as caixas identificam similaridade ou diferença entre os grupos experimentais 
conforme calculado por análise de variância de dois fatores. 
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Tabela 5. Resultado da análise de variância de dois fatores calculada para os dados de variação de 
massa de M.zygonectes no experimento com temperatura controlada. 

Fonte de variação Graus de liberdade F p 

Temperatura 1 118,523 <0,001 

Origem das populações 1 6,130 0,015 

Temperatura * Origem dos Indivíduos 1 1,457 0,230 

Resíduos 97   
Total 100   

 
 

 

Tabela 6. Resultado do teste de comparações múltiplas de Holm-Sidak calculado para os dados de 
variação de massa de M.zygonectes no experimento com temperatura controlada. 

Grupo Comparação t p 

Populações de floresta 24°C vs 32°C 8,227 <0,001 

Populações de área agrícola 24°C vs 32°C 7,138 <0,001 

Temperatura 24°C Populações de floresta vs Populações de área agrícola 0,936 0,352 

Temperatura 32°C Populações de floresta vs Populações de área agrícola 2,505 0,014 
 
 

DISCUSSÃO 

 Nossos resultados corroboraram a hipótese de que riachos de área agrícola são 

ambientes mais quentes, onde o tamanho corporal médio nas assembleias e populações de 

peixes é menor que nos riachos de floresta. A temperatura da água foi em média 3,5 °C mais 

alta nos riachos de área agrícola (mas em média até 6 °C mais alta nas horas mais quentes do 

dia) e, além das assembleias, quatro das seis espécies mais abundantes apresentaram 

reduções de tamanho corporal significativas nesses ambientes, incluindo nossa espécie 

modelo. Com o experimento de campo, demonstramos que o crescimento individual de M. 

zygonectes é maior nos riachos de área agrícola e que as condições que aumentam o 

crescimento nesses ambientes podem ser mais bem aproveitadas por algumas populações de 

área agrícola do que por populações de floresta. Diferenças entre populações de floresta e de 

área agrícola em relação às taxas de crescimento também foram observadas no experimento 

em laboratório. Este experimento demonstrou que temperaturas similares às temperaturas 

diárias máximas que ocorrem em riachos de área agrícola afetam negativamente o crescimento 

de M. zygonectes, e que populações de área agrícola são menos sensíveis ao aquecimento 

que populações de floresta. 
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 Diversos estudos observacionais e experimentais já demonstraram que aumentos na 

temperatura podem reduzir o tamanho corporal de organismos ectotérmicos, inclusive de 

peixes (e.g. Atkinson, 1994; Todd et al., 2008; Daufresne et al., 2009; Neuheimer et al., 2011; 

Sheridan & Bickford 2011; Forster et al., 2012; Cheung et al., 2013; Baudron et al., 2014). 

Contudo, este é o primeiro estudo, até onde nós sabemos, que investigou os efeitos do 

aquecimento provocado pelo desmatamento no tamanho corporal de peixes. A maioria dos 

estudos que investigaram a relação entre temperatura e tamanho corporal de peixes foi feito 

com espécies marinhas e/ou de clima temperado, e geralmente associando padrões de 

variação de tamanho a gradientes latitudinais e principalmente a mudanças climáticas. No 

entanto, a região tropical abriga a maioria das espécies de peixes do mundo (Lévêque et al., 

2008) e há inúmeras evidências de que o desmatamento e outras atividades relacionadas com 

o uso da terra, como a construção de barragens, podem provocar o aquecimento da água 

(Caissie, 2006; Moss, 2008; Macedo et al., 2013). Além disso, espécies tropicais tendem a ser 

mais vulneráveis ao aquecimento que espécies de clima temperado, porque, em resposta às 

zonas climáticas que habitam, costumam ser adaptadas a faixas estreitas de temperatura 

(espécies estenotérmicas), enquanto as espécies de clima temperado são geralmente 

adaptadas a uma amplitude maior de temperaturas (espécies euritérmicas) dada a grande 

variação sazonal na temperatura nos ambientes em que evoluíram (Pörtner & Farrell, 2008). 

 O único estudo que encontramos na literatura relacionando temperatura e tamanho 

corporal em peixes tropicais de água doce foi o estudo não publicado de G. Lacerot e 

colaboradores, que foi citado por Jeppesen et al. (2010). Esse estudo demonstrou que em 

lagos distribuídos ao longo de um gradiente latitudinal na América do Sul (da Terra do Fogo, no 

sul da Argentina, até Natal, no nordeste do Brasil) o tamanho corporal médio nas assembleias 

de peixes é negativamente correlacionado com a latitude, ou seja, o tamanho médio dos peixes 

é menor em lagos de regiões com temperaturas anuais médias maiores (Jeppesen et al., 

2010). Esse mesmo padrão latitudinal de variação de tamanho também foi observado em 

assembleias de peixes de água doce na Europa (Blanck & Lammouroux, 2007; Jeppesen et al., 

2010) e, por exemplo, em populações européias e norte americanas do salmão-do-ártico 

(Salvelinus alpinus - Venne & Magnan, 1989; Malmquist, 2004).  
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 Em nosso estudo, a amplitude de aumento na temperatura registrada nos riachos de 

área agrícola foi maior que a prevista para o aquecimento global até o final deste século (IPCC, 

2014), e reduções no tamanho corporal dos peixes proporcionalmente maiores que as 

reportadas na literatura para os efeitos observados e previstos do aquecimento global sobre o 

tamanho dos peixes (11-24% - Todd et al., 2008; Cheung et al., 2013). Em relação às 

condições de referência (riachos de floresta), o tamanho corporal médio dos peixes nos riachos 

de área agrícola foi 36% menor no nível das assembleias e de 44-57% menor no nível das 

populações. Segundo Daufresne et al. (2009), a redução do tamanho corporal médio no nível 

das assembleias pode ser resultado da redução do tamanho corporal médio no nível das 

populações e/ou do aumento na proporção de espécies de pequeno porte em número de 

indivíduos ou de espécies. Por sua vez, a redução do tamanho corporal médio no nível da 

população poder ser resultado do aumento na proporção de indivíduos jovens e/ou da 

diminuição do tamanho corporal individual relativo à idade (Daufresne et al., 2009). Em nosso 

estudo, as espécies mais abundantes nos riachos de floresta e de área agrícola foram 

praticamente as mesmas, e nesses dois tipos de ambiente M. zygonectes ocorreu como 

espécie mais abundante e com abundância relativa praticamente igual (~55% - Capítulo 1). 

Além disso, a espécie de maior tamanho corporal entre as seis que estudamos, A. michaelis, 

foi relativamente mais abundante nos riachos de área agrícola do que nos riachos de floresta 

(Capítulo 1). Portanto, a redução do tamanho corporal médio no nível das populações foi, 

provavelmente, a principal causa da redução que observamos no tamanho corporal médio no 

nível das assembleias.  

 Em relação à estrutura etária das populações e ao tamanho relativo à idade dos 

indivíduos, nós não somos capazes de avaliar o quanto cada uma dessas características 

afetou nossos resultados, porque não medimos a idade dos peixes que coletamos, mas 

possivelmente ambas contribuíram para a redução do tamanho corporal médio nas 

populações. Para as seis espécies que estudamos, as populações que tiveram menor tamanho 

corporal médio apresentaram maior frequência das menores classes de tamanho. Como o 

tamanho corporal dos peixes é correlacionado com a idade dos indivíduos (Vazzoler, 1996), é 

possível que o padrão de distribuição de frequência de classes de tamanho que observamos 

seja semelhante ao padrão de distribuição de frequência de idades dos indivíduos. Se isto for 
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verdade, então as diferenças de tamanho corporal médio que observamos entre populações 

refletem, ao menos em parte, diferenças na estrutura etária das populações. O aumento na 

proporção de juvenis em populações sujeitas ao aquecimento não corresponde a nenhuma 

regra ecogeográfica ou ecotérmica conhecida, mas já foi sugerido por Daufresne et al. (2009) 

como hipótese para explicar a redução do tamanho corporal médio em populações de peixes 

de água doce (Cyprinidae) em riachos aquecidos na Europa. Por outro lado, a redução do 

tamanho corporal relativo à idade em condições de temperatura elevada é uma das previsões 

da regra da temperatura-tamanho (RTT) e já foi observada para a grande maioria das espécies 

de ectotérmicos investigadas até hoje (Atkinson, 1994; Atkinson & Sibly, 1997).  

 Em nosso estudo, embora não tenhamos avaliado o tamanho relativo à idade dos 

indivíduos, nossas amostragens de campo demonstraram que, para quatro das seis espécies 

mais abundantes, o tamanho corporal médio dos indivíduos é significativamente menor nos 

riachos de área agrícola. A única espécie que não corroborou a RTT foi o cará A. michaeli. 

Populações de área agrícola de A. michaeli tiveram tamanho corporal médio três vezes maior 

que as populações de floresta, o que sugere que esta espécie constitua uma exceção à RTT. 

Cerca de 10-20% das espécies de ectotermos que já foram estudadas em relação aos efeitos 

da temperatura no tamanho corporal não se comportaram conforme previsto pela RTT 

(Atkinson, 1995; Atkinson & Sibly, 1997). É possível que o tamanho corporal médio de A. 

michaeli tenha sido maior nos riachos de área agrícola porque estes ambientes são mais 

favoráveis para esta espécie. A. michaeli é uma espécie que ocorre tipicamente em trechos 

represados de riachos de área agrícola e é pouco abundante em riachos de floresta (Capitulo 

1). Segundo Atkinson (1995), exceções à RTT são mais prováveis de ocorrer em ambientes 

alterados. 

 Independente da temperatura, outros mecanismos também poderiam ter causado as 

diferenças de tamanho que observamos entre os peixes de riachos de floresta e de área 

agrícola. Diferenças de tamanho corporal entre populações poderiam ser resultado, por 

exemplo, de diferenças no tamanho dos indivíduos ao nascer (Reznick, 1982), diferenças na 

duração do período de crescimento (Arendt, 1997), diferenças genéticas nas taxas de 

crescimento individual (Belk et al., 2005) e, principalmente, diferenças na quantidade e/ou 
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qualidade do alimento disponível nos ambientes (Berrigan & Charnov, 1994; Belk et al., 2005; 

Gardner et al., 2011). Restrições alimentares causam redução do crescimento e, em geral, 

condições ambientais que reduzem o crescimento afetam negativamente o tamanho corporal 

dos organismos (Berrigan & Charnov, 1994). Portanto, se os recursos alimentares fossem o 

fator determinante das diferenças de tamanho corporal que observamos em nosso estudo, 

esperaríamos que nos riachos de área agrícola houvesse escassez de alimentos para os 

peixes e que o crescimento individual fosse menor. Entretanto, estudos sugerem que riachos 

de área agrícola costumam ser mais produtivos e oferecer para os peixes recursos alimentares 

em maior quantidade e de melhor qualidade nutricional (principalmente invertebrados e 

perifíton) que riachos de floresta (Cook et al., 1983; Lenat & Crawford, 1994; Bojsen & Barriga, 

2002). Além disso, nosso experimento de campo demonstrou que, ao menos para nossa 

espécie modelo, o crescimento individual é maior nos riachos de área agrícola. Portanto, é 

pouco provável que o menor tamanho corporal dos peixes nos riachos de área agrícola seja 

resultado da carência de recursos alimentares. 

 O fato do crescimento de M. zygonectes ter sido maior no riacho de área agrícola 

sugere que o menor tamanho corporal desta espécie nesse ambiente pode ser produto da 

aceleração do desenvolvimento devido ao aquecimento. Neste experimento, as condições que 

aumentam o crescimento individual nos riachos de área agrícola foram mais bem aproveitadas 

por indivíduos de população de área agrícola do que por indivíduos de população de floresta. 

Diferença de resposta entre populações também foram observadas no experimento em 

laboratório, no qual populações de área agrícola foram menos sensíveis ao aquecimento, em 

termos de crescimento individual, que populações de floresta. Essas diferenças de resposta de 

crescimento individual entre populações que foram mantidas em condições iguais sugerem que 

o aquecimento pode promover adaptações em populações de área agrícola no sentido de 

menor sensibilidade ao aquecimento. Contudo, a plasticidade fenotípica também parece 

ocorrer, visto que indivíduos de uma mesma população cresceram a taxas diferentes quando 

criados em condições diferentes.  

 A redução do tamanho corporal de M. zygonectes na maior temperatura manipulada 

(32 °C) pode ter sido causada por diferentes processos, entre eles o aumento do gasto 
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energético com manutenção do organismo em elevada temperatura, a redução da 

concentração de oxigênio na água, a redução das taxas de ingestão de alimento e/ou a 

redução da eficiência de assimilação do alimento (Brett et al., 1969; Britz et al., 1997; Azevedo 

et al., 1998; Kausar & Salim, 2006; Desai & Singh 2009; Forster et al., 2012). Estes fatores não 

foram controlados ou medidos em nosso experimento em laboratório, mas de qualquer forma, 

este resultado demonstra que temperaturas similares às que ocorrem nas horas mais quentes 

do dia em riachos de área agrícola (32° C) já são suficientes para causar inibição do 

crescimento e redução do tamanho corporal dos peixes, mesmo tratando-se de espécies que 

possuem tolerância relativamente alta ao aquecimento, como parece ser o caso de M. 

zygonectes. Portanto, pelos nossos resultados, o menor tamanho corporal poderia ser tanto um 

produto da aceleração do desenvolvimento como da diminuição na taxa de crescimento 

individual. Um trabalho de revisão publicado recentemente (Forster et al., 2012) investigou os 

efeitos do aquecimento sobre o tamanho corporal de organismos de diversos grupos 

taxonômicos (incluindo peixes ósseos, anfíbios, cnidários, crustáceos, e diversas ordens de 

insetos) e demonstrou que, para cada grau Celsius aumentado, a massa de organismos 

aquáticos declina em média 3,5%. No experimento que realizamos, a massa de M. zygonectes 

foi reduzida em cerca de 2,6% para cada grau Celsius aumentado.  

 Nosso estudo demonstrou que a conversão de florestas em áreas agrícolas aquece 

riachos de cabeceira e pode causar uma redução no tamanho corporal dos peixes. 

Corroboramos, portanto, a regra da temperatura-tamanho e a hipótese de que a redução do 

tamanho corporal pode ser uma reposta ecológica geral entre organismos ectotérmicos ao 

aumento da temperatura (Daufresne et al., 2009). Os riachos de cabeceira constituem cerca de 

dois terços a três quartos da exxtenção linear de todo o sistema de drenagem da Bacia 

Amazônica, e são habitat para uma enorme quantidade de espécies, muitas delas endêmicas 

(Deegan et al., 2010; Nogueira et al., 2010; Macedo & Castello. 2015). O desmatamento na 

Amazônia já atingiu 20% de sua área e concentra-se nos limites sul e sudeste da bacia, uma 

região conhecida como “arco do desmatamento” (500 mil km² de terras que vão do leste e sul 

do estado do Pará em direção oeste, passando por Mato Grosso, Rondônia e Acre - IPAM, 

2013) que abrange as cabeceiras dos rios Araguaia-Tocantins, Tapajós, Xingu e Madeira 

(Macedo & Castello, 2015). Portanto, é possível que reduções no tamanho corporal de peixes 
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mediadas pelo aquecimento estejam ocorrendo ao longo de todo o arco do desmatamento, 

onde riachos de primeira ordem coletivamente contribuem com grande fração da 

biodiversidade de espécies amazônicas. Estes aquecimentos provavelmente vão interagir no 

futuro com aquecimentos provocados por mudanças climáticas, amplificando ainda mais os 

potenciais efeitos negativos do aumento da temperatura sobre os sistemas biológicos. A 

redução do tamanho corporal dos organismos devido ao aquecimento poderá, em longo prazo, 

afetar negativamente a biodiversidade global e o fornecimento de alimentos para quase um 

bilhão de pessoas que dependem dos peixes como sua principal fonte de proteína (Sheridan & 

Bickford, 2011). Entretanto, é possível que, a despeito do aquecimento causado pelas 

mudanças climáticas globais, práticas adotadas em escala local e regional, como a 

conservação e restauração de florestas ripárias, sejam eficientes na mitigação do aquecimento 

de riachos de cabeceira e dos consequentes efeitos sobre a biota aquática. 
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Considerações finais 

 Esta tese contribui para o conhecimento dos efeitos da conversão de florestas em 

áreas agrícolas sobre riachos de cabeceira e assembleias de peixes e, até onde nós sabemos, 

é o primeiro estudo que investigou os efeitos do aquecimento provocado pelo uso da terra no 

tamanho corporal deste importante grupo animal. Além disso, trazemos uma abordagem pouco 

utilizada, mas de grande importância para o estudo da ecologia de riachos, que é combinar a 

análise de padrões evidenciados por amostragens em campo com experimentos realizados em 

campo e/ou laboratório (Werner, 1998). Portanto, a contribuição deste trabalho vai além dos 

resultados apresentados, e inclui o estabelecimento das bases de uma metodologia e de um 

sistema-modelo de espécie nativa de peixe para ser usado em estudos de ecofisiologia, 

ecotoxicologia e ecologia experimental.  

 A espécie que utilizamos em nossos experimentos, Melanorivulus zygonectes, possui 

uma série de características que favorecem seu emprego como sistema modelo em estudos 

experimentais. Entre estas, podemos destacar a abundância em riachos preservados e 

convertidos, fácil captura e identificação, a elevada sobrevivência ao transporte e manutenção 

em cativeiro, e o pequeno porte e curto ciclo de vida, que traz grande praticidade ao manejo e 

permite que um elevado número de indivíduos seja utilizado em experimentos com diferentes 

graus de controle, realismo e complexidade. 

 Nossos resultados demonstram que o desmatamento e a construção de barragens 

provocam alterações nas características ambientais dos riachos de primeira ordem, e que 

estas alterações são vetores relevantes de reorganização das comunidades de riachos. Sabe-

se que a composição e estrutura das assembleias de peixes em riachos de cabeceira são 

fortemente influenciadas pelas condições ambientais (Carvalho & Tejerina-Garro, 2015). 

Contudo, o entendimento de porquê uma assembleia apresenta determinada composição e 

estrutura depende do conhecimento de como as populações das espécies que compõem essa 

assembleia são afetadas pelo ambiente (Wootton, 1998). Nós demonstramos neste estudo que 

grande parte das diferenças observadas entre assembleias de peixes de riachos de floresta e 

de áreas agrícolas são resultado de alterações ambientais que afetam a disponibilidade de 
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habitat para as espécies. A disponibilidade de habitats adequados é reconhecida como um 

fator determinante da distribuição e abundância das espécies (Munday, 2002) e os peixes 

apresentam uma enorme amplitude de requerimentos em termos de recursos e condições do 

habitat para a persistência de suas populações. Por isso, peixes são considerados o grupo 

mais importante para avaliação da degradação de ecossistemas lóticos (Schiemer et al., 2003; 

Pinto & Araújo, 2007). A julgar pelas diferenças que observamos na riqueza e composição das 

assembleias de peixes, concluímos que o desmatamento degrada os riachos de cabeceira e 

pode ameaçar algumas espécies, porém, a construção de barragens é provavelmente a mais 

dramática alteração dos ecossistemas lóticos e a que representa maior risco à conservação da 

diversidade da ictiofauna. 

Estudos futuros que investiguem os efeitos do desmatamento e da construção de 

barragens sobre as assembleias de peixes em riachos maiores (de segunda e terceira ordem, 

por exemplo) poderá fornecer informações importantes para a conservação da ictiofauna frente 

à expansão da fronteira agrícola. Pesquisas que avaliem os impactos sofridos por trechos 

lóticos a montante e jusante das barragens, e não apenas no trecho represado, como fizemos 

neste estudo, também serão uma contribuição particularmente importante. Estudos 

demonstram que os impactos a montante e jusante das barragens podem ser tão grandes 

quanto aqueles sofridos pelos trechos represados (Agostinho et al., 2007; Agostinho et al., 

2008). Outra abordagem que contribuiria para o entendimento dos mecanismos responsáveis 

pela reorganização das assembleias de peixes em riachos de área agrícola seria a realização 

de experimentos que testassem os efeitos isolados de fatores alterados pelo desmatamento e 

construção de barragens. Por exemplo, experimentos que testassem o efeito de diferentes 

tipos de substrato (como o folhiço, as gramíneas e as macrófitas) e de diferentes intensidades 

de correnteza da água no desempenho de indivíduos de diferentes espécies, demonstrariam 

como estas características ambientais podem, isoladamente, influenciar a organização das 

assembleias de peixes.   

 Outra informação importante que esta tese produziu é a de que o aquecimento dos 

riachos de cabeceira provocados pela conversão de florestas em áreas agrícolas é associado a 

reduções significativas do tamanho corporal dos peixes, reduções estas proporcionalmente 
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maiores que as reportadas na literatura para os efeitos previstos e observados do aquecimento 

global. A redução do tamanho corporal dos organismos pode causar grandes impactos 

ecológicos, possivelmente com consequências negativas para a biodiversidade (Hildrew et al., 

2007; Sheridan & Bickford 2011; Forster et al., 2012). É possível que o aquecimento mediado 

pelo desmatamento na Amazônia esteja ocorrendo em todo o arco do desmatamento, em 

riachos que coletivamente contribuem com grande fração da biodiversidade de espécies, 

muitas delas endêmicas. Além disso, esse aquecimento provavelmente interagirá no futuro 

com o aquecimento provocado pelas mudanças climáticas globais, amplificando ainda mais os 

potenciais efeitos negativos do aumento da temperatura sobre os sistemas biológicos. 

Portanto, o aquecimento dos riachos mediado pelo uso da terra constitui potencialmente um 

risco à conservação da biodiversidade. 

 Estudos futuros que testem experimentalmente espécies e faixas de temperatura 

diferentes das que manipulamos, bem como outros fatores que podem influenciar a resposta 

de tamanho corporal à temperatura, como a disponibilidade de recursos alimentares (Brett et 

al., 1969), serão contribuições relevantes para a o avanço do conhecimento sobre os efeitos do 

aquecimento nos sistemas biológicos. Em nosso experimento em campo o crescimento 

individual dos peixes foi maior nos riachos de área agrícola, mas em laboratório uma 

temperatura similar às temperaturas diárias máximas que ocorrem nestes ambientes (32 °C) 

causou perda de massa em todos os indivíduos. Portanto, pelos nossos resultados o menor 

tamanho corporal poderia ser tanto um produto da aceleração do desenvolvimento como da 

diminuição na taxa decrescimento individual. Estudos que meçam o estágio de 

desenvolvimento e/ou a idade dos peixes permitiriam avaliar se os indivíduos submetidos a 

condições de aquecimento apresentam menor tamanho relativo à idade, e se as populações 

apresentam alterações na estrutura etária, efeitos estes que poderiam resultar em um menor 

tamanho corporal médio no nível das populações (Daufresne et al., 2009). 

 O uso da terra para atividades agropecuárias é absolutamente essencial para a 

humanidade, pois provê recursos naturais críticos, como alimento, fibras e biocombustíveis 

(Foley et al., 2005). Contudo, embora a expansão agropecuária seja socialmente e 

economicamente importante, ela envolve inúmeros conflitos potenciais (Foley et al., 2011), 
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incluindo a degradação e fragmentação de ecossistemas aquáticos e as mudanças associadas 

na temperatura da água dos riachos (Macedo et al., 2013) e alterações na composição e 

estrutura das assembleias de peixes. Estima-se que a demanda global por produtos 

agropecuários deve crescer em até 70% até o ano de 2050 (Bruinsma, 2009) e as regiões 

tropicais são as únicas áreas remanescentes do planeta com terras disponíveis para suprir esta 

necessidade (DeFries & Rosenzweig, 2010). Atender à crescente demanda por alimentos e 

minimizar os impactos negativos da expansão agropecuária será um dos maiores desafios para 

as próximas décadas (Macedo et al., 2013). Atingir este objetivo exigirá o manejo racional da 

terra e o desenvolvimento de estratégias mitigadoras específicas para cada região, baseadas 

em sólido conhecimento científico (Macedo et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91



 

Referências bibliográficas 

 

Abelha, M.C.F.; Agostinho, A.A. & Goulart, E. 2001. Plasticidade trófica em peixes de água 

doce. Acta Scientiarum 23(2): 425-434. 

Agostinho, A.A. & Penczak, T. 1995. Populations and production of fish in two small tributaries 

of the Parana River, Parana, Brazil. Hydrobiologia 312: 153–166.  

Agostinho, A.A.; Thomaz, S.M. & Gomes, L.C. 2005. Conservation of the biodiversity of Brazil’s 

inland waters. Conservation Biology 19(3): 646-652. 

Agostinho, A.A.; Gomes, l.C. & Pelicice, F.M. 2007. Ecologia e manejo de recursos pesqueiros 

em reservatórios do Brasil. Eduem, Maringá, 501p. 

Agostinho, A.A.; Pelicice, F.M. & Gomes, L.C. 2008. Represamentos e a fauna de peixes 

neotropicais: impactos e manejo relacionados à diversidade e à pesca. Brazilian 

Journal of Biology 68(4): 1119-1132. 

Anderson, M.J. 2001. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. 

Austral Ecology 26: 32-46. 

Angermeier, P.L. & Karr, J.R. 1983. Fish communities along environmental gradient in a system 

of tropical streams. Environmental Biology of Fishes 9: 117-135.  

Angermeier, P.L. & Schlosser, I.J. 1989. Species-area relationships for streams fishes. Ecology 

70(5): 1450-1462. 

Angilletta, M.J.; Steury, T.D. & Sears, M.W. 2004. Temperature, Growth Rate, and Body Size in 

Ectotherms: Fitting Pieces of a Life-History Puzzle. Integrative and Comparative 

Biology 44: 498-509. 

Atkinson, D. 1994. Temperature and Organism Size - A Biological Law for Ectotherms? 

Advances in Ecological Research 25: 1-58. 

Atkinson, D. 1995. Effects of temperature on the size of aquatic ectotherms: exceptions to the 

general rule. Journal of Thermal Biology 20(1/2): 61-74.  

Atkinson, D. & Sibly, R.M. 1997. Why are organisms usually bigger in colder environments? 

Making sense of a life history puzzle. Trends in Ecology & Evolution 12: 235–239. 

Arendt, J.D. 1997. Adaptive Intrinsic Growth Rates: An Integration Across Taxa. The Quarterly 

Review of Biology 72(2): 149-177. 

Barros, G.G. 2012. Ecomorfologia e uso de recursos por quatro espécies sintópicas de peixes 

(Characidae) em igarapés amazônicos de terra firme, Amazonas, Brasil. 

Dissertação de mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. 74pp. 

Barros, D.F.; Zuanon, J.; Mendonça, F.P.; Espírito Santo, H.M.V.; Galuch, A.V. & Albernaz, 

A.L.M. 2011. The fish fauna of streams in the Madeira-Purus interfluvial region, 

Brazilian Amazon. Check List 7(6): 768-773. 

Baudron, A.R.; Needle, C.L.; Rijnsdorp, A.D. & Marshall, C.T. 2014. Warming temperatures and 

smaller body sizes: synchronous changes in growth of North Sea fishes. Global 

Change Biology 20(4): 1023-1031.  

92



 

Belk, M.C.; Johnson, J.B.; Wilson, K.W.; Smith, M.E. & Houston, D.D. 2005. Variation in intrinsic 

individual growth rate among populations of leatherside chub (Snyderichthys copei 

Jordan & Gilbert): adaptation to temperature or length of growing season? Ecology 

of Freshwater Fish 14: 177–184. 

Berrigan, D. e Charnov, E.L. 1994. Reaction norms for and size at maturity in response to 

temperature – a puzzle for life historians. Oikos 70(3): 474-478. 

Blanck, A. & Lammouroux, N. 2007. Large-scale intraspecific variation  in  life-history  traits  of  

44  European  freshwaterfish. Journal of Biogeography 34: 862–875 

Bojsen, B.H. & Barriga, R. 2002. Effects of deforestation on fish community structure in 

Ecuadorian Amazon streams. Freshwater Biology 47: 2246–2260. 

Brett, J.R.; Shelbourn, J.E. & Shoop, C.T. 1969. Growth rate and body composition of fingerling 

sockeye salmon, Oncorhynchus nerko, in relation to temperature and ration size. 

Journal of the Fisheries Research Board of Canada 26: 2363-2394. 

Brown, L. 2004. Outgrowing the earth: the food security problem in an age of falling water tables 

and rising temperatures. Earth Policy Institute. Norton, New York. 

Bruinsma, J. 2009. The resource outlook to 2050. By how much do land, water use and crop 

yields need to increase by 2050? Expert Meeting on How to Feed the World in 

2050; June 24. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United 

Nations Economic and Social Development Department. 

Bunge, J. & Fitzpatrick, M. 1993. Estimating the Number of Species: A Review. Journal of the 

American Statistical Association 88(421): 364–373. 

Burcham, J. 1988. Fish communities and environmental characteristics of two lowland streams 

in Costa Rica. Revista de Biologia Tropical 36: 273–285. 

Caissie, D. 2006. The thermal regime of rivers: a review. Freshwater Biology 51: 1389–1406. 

Carvalho, R.A. & Tejerina-Garro, F.L. 2015. Environmental and spatial processes: what controls 

the functional structure of fish assemblages in tropical rivers and headwater 

streams? Ecology of Freshwater Fish 24: 317–328. 

Camargo, M.; Giarrizzo, T. & Isaac, V. 2004. Review of the geographic distribution of fish fauna 

of the Xingu River basin, Brazil. Ecotropica 10: 123-147. 

Casatti, L. 2005. Fish assemblage structure in a first order stream, southeastern Brazil: 

longitudinal distribution, seasonality, and microhabitat diversity. Biota Neotropica 

5(1): 75-83. 

Casatti, L.; Ferreira, C.P. & Carvalho, F.R. 2009. Grass-dominated stream sites exhibit low fish 

species diversity and dominance by guppies: an assessment of two tropical 

pasture river basins. Hydrobiologia 632(1): 273–283. 

Casatti, L. 2010. Alterações no Código Florestal Brasileiro: impactos potenciais sobre a 

ictiofauna. Biota Neotropica 10(4): 31-34. 

Cantanhêde, G.; Hahn, N.S.; Fugi, R. & Gubiani, E.A. 2008. Alterations on piscivorous diet 

following change in abundance of prey after impoundment in a Neotropical river. 

Neotropical Ichthyology 6(4): 631-636. 

93



 

Castro, R.M.C. & Arcifa, M.S. 1987. Comunidades de peixes de reservatórios no sul do Brasil. 

Revista Brasileira de Biologia 47(4): 493-500. 

Chen, Z.; Snow, M.; Lawrence, C.S.; Church, A.R.; Narum, S.R.; Devlin, R.H. & Farrell, A.P. 

2015. Selection for upper thermal tolerance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum). Journal of Experimental Biology 218: 803-812. 

Cheung, W.W.L.; Sarmiento, J.L.; Dunne, J.; Frölicher, T.L.; Lam, V.W.Y.; Palomares, M.L.D.; 

Watson, R. & Pauly, D. 2013. Shrinking of fishes exacerbates impacts of global 

ocean changes on marine ecosystems. Nature Climate Change 3: 254–258. 

Clarke, K.R. & Gorley, R.N. 2006. PRIMER v6: User Manual/Tutorial. PRIMER-E, Plymouth. 

Collares-Pereira, M.J.; Magalhaes, M.F.; Geraldes, A.M. & Coelho, M.M. 1995. Riparian 

ecotones and spatial variation of fish assemblages in Portuguese lowland streams. 

Hydrobiologia 303: 93–101. 

Cook, W.L.; Parrish, F.K.; Satterfield, J.D.; Nolan, W.G. & Gafney, P.E. 1983. Biological and 

chemical assessment of nonpoint source runoff pollution in Georgia: ridge-valley 

and sea island streams. Georgia State University, Dept. Biology, 175 pp. 

Costa, W.J.E.M. 2006. Relationships and taxonomy of the killifish genus Rivulus 

(Cyprinodontiformes: Aplocheiloidei: Rivulidae) from the Brazilian Amazonas river 

basin, with notes on historical ecology. Journal of Ichthyology and Aquatic Biology 

11(4): 133-175. 

Costa, M.H.; Yanagi, S.N.M.; Souza, P.J.O.P.; Ribeiro, A. e Rocha, E.J.P. 2007. Climate 

change in Amazonia caused by soybean cropland expansion, as compared to 

caused by pastureland expansion. Geophysical Research Letters 34: L07706. 

Costa, W.J.E.M. 2011. Phylogenetic position and taxonomic status of Anablepsoides, 

Atlantirivulus, Cynodonichthys, Laimosemion and Melanorivulus 

(Cyprinodontiformes: Rivulidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters 22(3): 

233-249. 

Daufresne, M.; Lengfellnera, K. & Sommera, S. 2009. Global warming benefits the small in 

aquatic ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 106(31): 12788–12793.  

Deegan, L.A.; Neill, C.; Haupert, C.L.; Ballester, V.R.; Krusche, A.V.; Victoria, R.L.; Thomas, 

S.M. & de Moor, E. 2011. Amazon deforestation alters small stream structure, 

nitrogen biogeochemistry and connectivity to larger rivers. Biogeochemistry 105: 

53–74. 

DeFries, R. & Rosenzweig, C. 2010 Toward a wholelandscape approach for sustainable land 

use in the tropics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 107, 19627–19632.  

Dudgeon, D. 2000.The ecology of tropical Asian rivers and streams in relation to biodiversity 

conservation. Annual Review of Ecology and Systematics 31: 239–263. 

94



 

Eliason, E.J.; Clark, T.D.; Hague, M.J.; Hanson, L.M.; Gallagher, Z.S.; Jeffries, K.M.; Gale, 

M.K.; Patterson, D.A.; Hinch, S.G. & Farrell, A.P. 2011. Differences in thermal 

tolerance among sockeye salmon populations. Science 332: 109-112. 

Esteves, F.A. & Camargo, A.F.M. 1986. Sobre o papel das macrófitas aquáticas na estocagem 

e ciclagem de nutrientes. Acta Limnologica Brasiliensia 1: 273-298.  

Esteves, F.A. 1998. Fundamentos de limnologia. Rio de Janeiro, Interciência, 602p. 

Evans, E.C.; McGregor, G.R. & Petts, G.E. 1998. River energy budgets with special reference 

to river bed processes. Hydrological Processes 12: 575–595. 

FFSG. 2015. Freshwater Fish Specialist Group. Disponível em: <http://www.iucnffsg.org.>. 

Acesso em: 29.03.2015. 

Finlaydson, C.M. & D’Cruz, R. 2005. Inland Water Systems. Ecosystems and Human Wellbeing: 

Current State and Trends, Millennium Ecosystem Assesment. World Resources 

Institute: Washington DC. 

Foley, J.A.; DeFries, R.; Asner, G.P.; Barford, C.; Bonan, G.; Carpenter, S.R.; Chapin, F.S.; 

Coe, M.T.; Daily, G.C.; Gibbs, H.K.; Helkowski, J.H.; Holloway, T.; Howard, E.A.; 

Kucharik, C.J.; Monfreda, C.; Patz, J.A.; Prentice, I.C.; Ramankutty, N. & Snyder, 

P.K. 2005. Global Consequences of Land Use. Science 309: 570-574. 

Foley, J.A.; Ramankutty, N.; Brauman, K.A.; Cassidy, E.S.; Gerber, J.S.; Johnston, M.; Mueller, 

N.D.; O'Connell, C.; Ray, D.K.; West, P.C.; Balzer, C.; Bennett, E.M.; Carpenter, S. 

R.; Hill, J.; Monfreda, C.; Polasky, S.; Rockstrom, J.; Sheehan, J.; Siebert, S.; 

Tilman, D. & Zaks, D.P.M. 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature 478: 337–

342. 

Forster, J.; Hirst, A.G. & Atkinson, D. 2012. Warming-induced reductions in body size are 

greater in aquatic than terrestrial species. Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 109(47): 19310-19314. 

Froese, R. & Pauly, D. 2013. FishBase. World Wide Web electronic publication, versão 

02/2013. Disponível em: <www.fishbase.org>. Acesso em: 07.03.2013.  

Galuch, A.V. 2007. Adaptação de um índice de integridade biótica para igarapés da Amazônia 

Central, com base em atributos ecológicos da comunidade de peixes. Dissertação 

de mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal 

do Amazonas, Manaus, Amazonas. 53pp. 

Gardner, J.L.; Peters, A.; Kearney, M.R.; Joseph, L. & Heinsohn, R. 2011. Declining body size: 

a third universal response to warming? Trends in Ecology and Evolution 26(6): 

285-291. 

Ghosh, S.M.; Testa, N.D. & Shingleton, A.W. 2013. Temperature-size rule is mediated by 

thermal plasticity of critical size in Drosophila melanogaster. Proceedings of the 

Royal Society B: Biological Sciences 280: 20130174. 

Gotelli, N.J & Colwell, R.K. 2001. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the 

measurement and comparison of species richness. Ecology Letters 4(4): 379-391. 

95



 

Growns, I.; Gerke, P.C.; Astles, K.L. & Pollard, D.A. 2003. A comparison of fish assemblages 

associated with different riparian vegetation types in the Hawkesbury–Nepean 

River system. Fisheries Management & Ecology 10: 209–220. 

Hammer, O.; Harper, D.A.T. & Ryan, P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software 

Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 1-9. 

Harding, J.S.; Benfield, E.F.; Bolstad, P.V.; Helfman, G.S. & Jones, E.B.D. 1998. Stream 

biodiversity: the ghost of land use past. Proceedings of the Natural Academy of 

Natural Sciences 95: 14843–14847. 

Hayhoe, S.J.; Neill, C.; Porder, S.; McHorney, R.; Lefebvre, P.; Coe, M.T.; Elsenbeer, H. & 

Krusche, A.V. 2011. Conversion to soy on the amazonian agricultural frontier 

increases streamflow without affecting stormflow dynamics. Global Change Biology 

17(5): 1821-1833. 

Helfman, G.S. 2007. Fish Conservation: A Guide to Understanding and Restoring Global 

Aquatic Biodiversity and Fishery Resources. Island Press, Washington, DC, USA. 

Hildrew, A.G.; Raffaelli, D.G. & Edmonds-Brown, R. 2007. Body size: the structure and function 

of aquatic ecosystems. Ecological reviews. Cambridge University Press: 

Cambridge. ISBN 978-0-521-67967-1. xi, 343 pp. 

Hochachka, P.W. & Somero, G.N. 2002. Biochemical adaptation: mechanism and process in 

physiological evolution. New York, NY: Oxford University Press. 466 pp. ISBN: 0-

19-511702-6. 

IPAM. 2013. Arco do desmatamento. Glossário. Disponível em: 

<http://www.ipam.org.br/abc/glossario>. Acesso em: 01.02.2013 

IPCC. 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. In: Pachauri, R.K. & Meyer, L.A. (Eds.), 

Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland, 151 pp. 

ISA, 2011. Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu: 50 anos. Instituto 

Socioambiental - São Paulo. 3188 pp. ISBN 978-85-85994-84-6 

Ivanauskas, N.M.; Monteiro, R. & Rodrigues, R.R. 2004. Estrutura de um trecho de floresta 

Amazônica na bacia do alto Xingu. Acta Amazonica 34(2): 275-299.  

Jeppesen, E.; Meerhoff, M.; Holmgren, K.; Gonzalez-Bergonzoni, I.; Teixeira-de Mello, F.; 

Declerck, S.A.J.; De Meester, L.; Sondergaard, M.; Lauridsen, T.L.; Bjerring, R.; 

Conde-Porcuna, J.M.; Mazzeo, N.; Iglesias, C.; Reizenstein, M.; Malmquist, H.; Liu, 

Z.; Balayla, D. & Lazzaro, X. 2010. Impacts of climate warming on lake fish 

community structure and potential effects on ecosystem function. Hydrobiologia 

646: 73–90. 

Jones, E.B.D.; Helfman, G.S.; Harper, J.O. & Bolstad, P.V. 1999. Effects of riparian forest 

removal on fish assemblages in Southern Appalachian streams. Conservation 

Biology 13: 1454–1465. 

96



 

KamdemToham, A. & Teugels, G.G. 1999. First data on an Index of Biotic Integrity (IBI) based 

on fish assemblages for the assessment of the impact of deforestation in a tropical 

West African river system. Hydrobiologia 397: 29–38. 

Krusche, A.V.; Ballester, M.V.R.; Victoria, R.L.; Bernardes, M.C.; Leite, N.K.; Hanada, L; 

Victoria, D.C.; Toledo, A.M.; Ometto, J.P.; Moreira, M.Z.; Gomes, B.M.; Bolson, M. 

A.; Neto, S.G.; Bonelli, N; Deegan, L.; Neill, C.; Thomas, S.; Aufdenkampe, A.K. & 

Richey, J.E. 2005. Efeitos das mudanças do uso da terra na biogeoquímica dos 

corpos d’água da bacia do rio Ji-Paraná, Rondônia. Acta Amazonica 35(2): 197-

205. 

Leps, J. & Smilauer, P. 2003. Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO. 

Cambridge University Press.Cambridge, UK. 

Lenat, D.R. & Crawford, J.K. 1994. Effects of land use on water quality and aquatic biota of 

three North Carolina piedmont streams. Hydrobiologia 294(3): 185–199. 

Lessard, J.l. & Hayes, D.B. 2003. Effects of elevated water temperature on fish and 

macroinvertebrate communities below small dams. River Research And 

Applications 19: 721-732. 

Lévêque, C.; Oberdorff, T.; Paugy, D.; Stiassny, M.L.J. & Tedesco, P.A. 2008. Global diversity 

of fish (Pisces) in freshwater. Hydrobiologia 595: 545–567. 

Liess, M. & Schulz, R. 1999. Linking insecticide contamination and population response in 

agricultural stream. Environmental Toxicology and Chemistry 18(9): 1948–1955. 

Logan, M.L.; Cox, R.M. & Calsbeek, R. 2014. Natural selection on thermal performance in a 

novel thermal environment. Proceedings of the National Academy of Science 

11(39): 14165–14169.  

Lyons, J.; Navarro-Pérez, S.; Cochran, P.A.; Santana, E. & Guzmán-Arroyo, M. 1995. Index of 

biotic integrity based on fish assemblages for the conservation of streams and 

rivers in west-central Mexico. Conservation Biology 9: 569–584. 

Macedo, M.N.; Coe, M.T.; DeFries, R.; Uriarte, M.; Brando, P. M.; Neill, C. & Walker, W.S. 

2013. Land-use-driven stream warming in southeastern Amazonia. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 368(1619): 20120153. 

Macedo, M. & Castello, L. 2015. State of the Amazon: Freshwater Connectivity and Ecosystem 

Health. In: Oliveira, D.; Maretti, C.C. & Charity, S. (Eds), Living Amazon Initiative. 

Brasília, Brazil. WWF. 136pp. 

Magurran, A.E. 2004. Measuring biological diversity. Blackwell, Oxford, 256p. 

Malmquist, H.J. 2004. Life history traits of Arctic charr and environmental factors: local variability 

and latitudinal gradients. The ACIA International Scientific Symposium on Climate 

Change in the Arctic: Extended Abstracts. AMAP Report 2004:4. Poster Session 

A2, Paper 8:45–47. 

Marengo, J.A. 2006. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: 

caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território 

97



 

brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: MMA, 212 pp. Série Biodiversidade, v. 

26. ISBN 85-7738-038-6. 

Melo, T.I.; Lima, J.D. & da Silva, F.E. 2009. Relationships between water transparency and 

abundance of Cynodontidae species in the Bananal floodplain, Mato Grosso, 

Brazil. Neotropical Ichthyology 7(2): 251-256. 

Mendonça, F.; Magnusson, W. & Zuanon, Z. 2005. Relationships between habitat 

characteristics and fish assemblages in small streams of central amazonia. Copeia 

4: 751-764. 

Mortati, A. F. 2004. Colonização por peixes no folhiço submerso: implicações das mudanças na 

cobertura florestal sobre a dinâmica da ictiofauna de igarapés de terra firme, na 

Amazônia Central. Dissertação de mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. 83pp.  

Moss, B. 2008. Water pollution by agriculture. Philosophical Transactions of the Royal Society 

of London Series B, Biological Sciences, 363(1491): 659–666. 

Munday, P.L. 2002. Does habitat availability determine geographical-scale abundances of coral-

dwelling fishes? Coral Reefs 21: 105–116. 

Neill, C.; Deegan, l.A.; Thomas, S.M.; Haupert, C.l.; Krusche A.V.; Ballester, V.M. & Victoria, 

R.l. 2006. Deforestation alters the hydraulic and biogeochemical characteristics of 

small lowland Amazonian streams. Hydrological Processes 20: 2563-2580. 

Nepstad, D.C.; Stickler, C.M. & Almeida, O.T. 2006. Globalization of the amazon soy and beef 

industries: opportunities for conservation. Conservation Biology 20(6): 1595–1603.  

Nessimian, J.L.; Venticinque, E.M.; Zuanon, J.; De Marco, P.; Gordo, M.; Fidelis, L.; Batista, J. 

D. & Juen, L. 2008. Land use, habitat integrity, and aquatic insect assemblages in 

Central Amazonian streams. Hydrobiologia 614: 117–131. 

Neuheimer, A.B.; Thresher, R.E.; Lyle, J.M. & Semmens, J.M. 2011. Tolerance limit for fish 

growth exceeded by warming waters. Nature Climate Change 1: 110-113. 

Nogueira, C.; Buckup, P.A.; Menezes, N.A.; Oyakawa, O.T.; Kasecker, T.P.; Neto, M.B.R. & da 

Silva, J.M.C. 2010. Restricted-Range Fishes and the Conservation of Brazilian 

Freshwaters. PLoSONE 5(6): e11390.  

Nobre, C.A.; Selllers, P. & Shukla, J. 1991. Amazonian deforestation and regional climate 

change. Journal of Climate 4(10): 957-988. 

Ometto, J.P.H.B.; Martinelli, L.A.; Ballester, M.V.; Gessner, A.; Krusche, A.V.; Victoria, R.L. & 

Williams, M. 2000. Effects of land use on water chemistry and macroinvertebrates 

in two streams of the Piracicaba river basin, Southeast Brazil. Freshwater Biology 

44(2): 327-337.  

Pinto, B.C.T & Araújo, F.G. 2007. Assessing of Biotic Integrity of the Fish Community in a 

Heavily Impacted Segment of a Tropical River in Brazil. Brazilian Archives of 

Biology and Technology 50(3): 489-502. 

Pörtner, H.O. & Farrell, A.P. 2008. Physiology and climate change. Science 322: 690-692. 

98



 

Pusey, B.J. & Arthington, A.H. 2003. Importance of the riparian zone to the conservation and 

management of freshwater fish: a review. Marine and Freshwater Research 54: 1-

16. 

Ramankutty, N. & Foley, J.A. 1999. Estimating historical changes in global land cover: 

croplands from 1700 to 1992. Global Biogeochemical Cycles 13(4): 997-1027. 

Reid, G.McG. 2013. Introduction to freshwater fishes and their conservation. International Zoo 

Yearbook  47: 1–5. 

Reid, G.McG.; MacBeath, T.C. e Csatádi, K. 2013. Global challenges in freshwater fish 

conservation related to public aquariums and the aquarium industry. International 

Zoo Yearbook 47(1): 6-45. 

Reis, R.E.; Kullander, S.O. & Ferraris, C.J. 2003. Checklist of the freshwater fishes of South and 

Central America. EDIPUCRS, Porto Alegre. 729 pp. 

Reznick, D. 1982. Genetic determination of offspring size in the guppy (Poecilia reticulata). 

American Naturalist 120: 181-188. 

Ricciardi, A. & Rasmussen. J.B. 1999. Extinction rates of North American freshwater fauna. 

Conservation Biology 13: 1220-1222. 

Rocha, F.C.; Casatti, L.; Carvalho, F.R. & Silva, A.M. 2009. Fish assemblages in stream 

stretches occupied by cattail (Typhaceae, Angiospermae) stands in Southeast 

Brazil. Neotropical Ichthyology 7(2): 241-250. 

Sabino, J. & Zuanon, J. 1998. A stream fish assemblage in central Amazonia: distribution, 

activity patterns and feeding behavior. Ichthyological Explorations of Freshwaters 

8(3): 201-210. 

Sala, O.E.; Chapin, F.S.; Armesto, J.J.; Berlow, E.; Bloomfield, J.; Dirzo, R.; Huber-Sanwald, E.; 

Huenneke, L.F.; Jackson, R.B.; Kinzig, A.; Leemans, R.; Lodge, D.M.; Mooney, H. 

A.; Oesterheld, M.; Poff, N.L.; Sykes, M.T.; Walker, B.H.; Walker, M. & Wall, D.H. 

2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science 287(5459): 1770-

1774. 

Schiemer, F.; Keckeis, H. & Kamler, E. 2003. The early life history stages of riverine fish: 

ecophysiological and environmental bottlenecks. Comparative Biochemistry and 

Physiology Part A 133: 439-449. 

Schlosser, I.J. 1995. Critical landscape attributes that influence fish population dynamics in 

headwater streams. Hydrobiologia 303: 71-81. 

Sheridan, J.A. & Bickford, D. 2011. Shrinking body size as an ecological response to climate 

change. Nature Climate Change 1: 401-406. 

Small, G.E.; Torres, P.J.; Schweizer, L.M.; Duff, J.H. & Pringle, C.M. 2013. Importance of 

terrestrial arthropods as subsidies in lowland neotropical rain forest stream 

ecosystems. Biotropica 45(1): 80–87. 

Souza, L.M. 2002. Abundância e riqueza da ictiofauna em trechos de um igarapé na Reserva 

do Km 41, Manaus, AM. Livro do curso de campo “Ecologia da Floresta 

Amazônica”, edição 2002. 

99



 

Sutherland, A.B.; Meyer, J.L. & Gardiner, E.P. 2002. Effects of land cover on sediment regime 

and fish assemblage structure in four southern Appalachian streams. Freshwater 

Biology 47: 1791–1805 

Teresa, F.B. & Casatti, L. 2010. Importância da vegetação ripária em região intensamente 

desmatada no sudeste do Brasil: um estudo com peixes de riacho. Pan-American 

Journal of Aquatic Sciences 5(3): 444-453. 

Todd, C.D.; Hughes, S.L.; Marshall, C.T.; Maclean, J.C.; Lonergan, M.E. & Biuw, M.E. 2008. 

Detrimental effects of recent ocean surface warming on growth condition of Atlantic 

salmon. Global Change Biology 14(5): 958–970. 

Tundisi, J.G. 1999. Reservatórios como sistemas complexos: Teoria, Aplicações e perspectivas 

para usos múltiplos. In: Henry, R (Ed), Ecologia de reservatórios: estrutura, função 

e aspectos sociais. Botucatu: Ed. Fundibio: FAPESP. pp. 19-38.  

Vannote, R.L.; Minshall, G.W.; Cummins, K.W.; Sedell, J.R. & Cushing, C.E. 1980. The river 

continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37: 130–

137. 

Vazzoler, A.E.A.M. 1996. Biologia de reprodução de peixes Teleósteos: Teoria e Prática. 

Maringá, EDUEM. 169 p.  

Venere, P.C. & Garutti, V. 2011. Peixes do Cerrado - Parque Estadual da Serra Azul, Rio 

Araguaia, MT. Editora Rima, 220 pp. ISBN: 9788576562061. 

Venne, H. & Magnan, P. 1989. Life history tactics in land locked Arctic charr (Salvelinus 

alpinus):  a working hypothesis. Physiology and Ecology Japan 1: 239–248. 

Vera-Diaz, M.C.; Kauffmann, R.K.; Nepstad, D.C. & Schlesinger, P. 2008. An interdisciplinary 

model of soybean yield in the Amazon Basin: the climatic, edaphic and economic 

determinants. Ecological Economics 65: 420-431. 

Walters, R.J. & Hassall, M. 2006. The temperature-size rule in ectotherms: may a general 

explanation exist after all? The American Naturalist 167(4): 510-23. 

Werner, E.E. 1988. Ecological experiments and a research program in community ecology. In: 

Resetarits, W.R. & Bernardo, J. (Eds), Ecological experiments: issues and 

perspectives. Oxford Univ. Press, pp. 3–26. 

Wootton, R. 1998. Ecology of Teleost Fishes. Springer, Berlin, 897 p. 

 

100




