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RESUMO 

 

Para a manutenção da biodiversidade e exploração sustentável dos 

recursos pesqueiros, é necessário estabelecer um bom nível de 

conhecimento sobre os recursos aquáticos. A região do Alto rio Uruguai 

apresenta um grande potencial hidrelétrico, vinculado à presença de 

vales profundos e acentuada declividade longitudinal. Esta região, que 

se destaca por ser uma área particularmente significante de endemismo 

dentro da Bacia do Prata, ainda carece de conhecimento científico que 

auxilie a conservação e a manutenção de suas espécies de peixes, 

principalmente no que se refere aquelas que desempenham importante 

papel ecológico para o equilíbrio das comunidades. Desta forma, este 

estudo procurou avaliar a composição e a estrutura da assembleia de 

peixes, e a distribuição de grupos funcionais, de acordo com as 

características ambientais, considerando a cascata de reservatórios 

existente na região do Alto rio Uruguai entre os anos de 2006 e 2010. 

Além disso, este estudo tem como objetivo avaliar um grupo de espécies 

de peixes de grande valor econômico, social e ecológico, os predadores 

topo de cadeia. A abundância e a distribuição espacial destes predadores 

de topo foram relacionadas aos descritores ecológicos das assembleias 

de peixes. Os resultados revelam que a assembleia de peixes do Alto rio 

Uruguai está fortemente estruturada pelo gradiente longitudinal, de 

forma que reservatórios localizados em série, mesmo que situados no 

mesmo rio, apresentam distintas estruturações de assembleias. O 

conhecimento da distribuição dos grupos funcionais mostrou maior 

diversidade de grupos funcionais no trecho médio-inferior do rio. E por 

fim, foi observada forte relação positiva entre peixes predadores de topo 

e a estrutura e diversidade de espécies de peixes, tendências estas ainda 

mais evidentes nos ambientes mais instáveis da região. Estes resultados 

evidenciam a diversidade biótica do trecho médio-inferior do Alto rio 

Uruguai, e exibem a importância das espécies de topo como indicadoras 

e controladoras da biodiversidade em rios subtropicais. 

 

Palavras-chave: Aquicultura. Ecologia de Rios. Cascata de 

Reservatórios. Ictiofauna. Alto rio Uruguai. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

A good level of knowledge on aquatic resources must be established to 

support the maintenance of biodiversity and the sustainable exploitation 

of fisheries resources. The Upper Uruguay River has a great 

hydroelectric potential guaranteed by the presence of deep valleys and 

marked longitudinal slope. This region stands out as a particularly 

significant endemism area within the La Plata Basin, but still lacks 

scientific knowledge to assist the conservation and the maintenance of 

its fish species, especially related to species that play an important 

ecological role for the balance of communities. In this way, this study 

aimed to evaluate the composition and structure of the fish assemblage 

and the distribution of functional groups according to environmental 

characteristics, considering a reservoir cascade in the Upper Uruguay 

River region, evaluating between the years of 2006 and 2010. In 

addition, this study focuses on a group of fish species that present a 

great economic, social and ecological value, the top predators. The 

abundance and spatial distribution of these top predators were related to 

the ecological descriptors of fish assemblages. The results showed the 

Upper Uruguay River fish assemblage is strongly structured by the 

longitudinal gradient, so even reservoirs located in series at the same 

river, present different assemblage structures. The evaluation of 

functional groups distribution showed a greater diversity of functional 

groups in the middle-lower reaches of the river. Finally, a strong 

positive relationship was observed between top predator fish abundance 

and the structure and diversity of fish assemblage, which are even more 

evident in the most unstable environments in the study area. These 

results revealed the greater biotic diversity of the middle-lower reaches 

of the Upper Uruguay River, and showed evidence of the top predator 

importance as indicators and controllers of biodiversity in subtropical 

rivers. 

 

Keywords: Aquaculture. River Ecology. Reservoir Cascade. 

Ichthyofauna. Upper Uruguay River. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

De acordo com o “conceito do rio contínuo” (CRC - VANNOTE 

et al., 1980), as características estruturais e funcionais das assembleias 

em rios originalmente variam no gradiente cabeceira-foz, onde se espera 

um gradual aumento da riqueza de espécies neste sentido, 

acompanhando as alterações ambientais naturais e contínuas ao longo do 

rio. Um exemplo disso são que mudanças no processamento da matéria 

orgânica e na produtividade primária ao longo do trajeto do rio, são 

refletidas na distribuição e adição de grupos funcionais tróficos ao longo 

do percurso do rio (VANNOTE et al., 1980). 
Entretanto, a construção de hidrelétricas de grande porte produz 

modificações limnológicas, alterações na temperatura da água, na 

concentração de oxigênio, na velocidade de correntezas e nas taxas de 

sedimentação (ZANIBONI-FILHO; SCHULZ, 2003), transformando 

ambientes naturais do rio e, consequentemente, modificando a fauna 

aquática. Desta forma, o gradiente natural das condições físicas e 

químicas dos habitats e a estruturação biótica no sentido cabeceira-foz 

nos sistemas de rios, descritos pelo CRC, costumam sofrer alterações 

pela instalação de barragens, tornando mais pronunciadas as 

descontinuidades longitudinais (MUELLER et al., 2011). 
De maneira geral, a riqueza de espécies nas áreas próximas aos 

barramentos varia em função da área de superfície, da idade do 

reservatório e da bacia onde estão localizados (AGOSTINHO et al., 

2016). Na área do reservatório é marcante a proliferação de algumas 

populações, principalmente das espécies sedentárias de pequeno porte, e 

a redução ou até mesmo a eliminação de outras espécies, como as 

migradoras de grande porte e alta longevidade (AGOSTINHO et al., 

2008; AGOSTINHO et al., 2016). Além disso, as consequências 

impostas pela implantação das barragens dependem da posição da 

barragem no rio, do número de barragens em série/cascata e do modo de 

operação, visto o “conceito de descontinuidade serial” (CDS) proposto 

por Ward e Stanford (1983). De acordo com os autores, este conceito 

propõe que barragens causam descontinuidade nas propriedades físicas 

dos ambientes e nas características biológicas, deslocando as previsões 

do contínuo do rio. 
Considerando as peculiaridades de cada região e 

empreendimento, torna-se indispensável o estudo detalhado de cada 

barramento construído, que deve ser ampliado em escala de bacia para 

um entendimento mais preciso das condições impostas à biota pós-

represamento e a resposta estrutural da ictiofauna nestes ambientes. 
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A gestão dos ambientes represados tem tradicionalmente 

considerado os reservatórios como sistemas isolados, sem a integração 

com o resto da bacia. As vantagens do estudo de reservatórios em 

escalas mais amplas e integradas, além de proporcionarem 

compreensões que não estão disponíveis em uma visão focada no 

reservatório isolado, trazem benefícios marcantes como a integração das 

muitas características abióticas, bióticas e socioeconômicas que estão 

ativas ao longo da bacia (BOHN; KERSHNER, 2002; MIRANDA et al., 

2008). 

Barragens de hidrelétricas dispostas em cascata, aquelas 

construídas em série e sequenciais ao longo de um mesmo curso d’agua, 

produzem influências extensivas sobre ecossistemas fluviais em mais 

aspectos do que uma única barragem, produzindo alterações no sistema 

aquático que ainda não são completamente conhecidas (ZHAI et al., 

2010). Segundo o conceito de “contínuo de reservatórios em cascata” 

(CCRC - BARBOSA et al., 1999), a presença de reservatórios em série 

certamente causa mudanças significativas no gradiente contínuo original 

do rio, alterando consideravelmente a qualidade da água, além da 

composição e da estrutura das comunidades, afetando muito 

provavelmente a biodiversidade original. Entretanto, de acordo com este 

conceito, os processos ecológicos estão interligados dentro do sistema 

de cascata de reservatórios, apresentando comunidades com 

organizações diferenciadas das originais do rio, porém, interagindo de 

forma unidirecional de montante para jusante. Um exemplo do CCRC é 

representado pela maior eutrofização no primeiro reservatório da cascata 

de reservatórios do rio Tietê e decréscimo da eutrofização a medida que 

desce a cascata, evidenciando assim a continuidade no sistema. 

Três grandes bacias de água doce dominam o continente Sul 

Americano: a Amazônica, a do Orinoco e a do Prata; estas abrangem 

11.300.000km2 e 3.599 espécies de peixes (REIS et al., 2016). 

Aproximadamente 60% das hidrelétricas em operação ou construção no 

Brasil estão concentradas na Bacia do Prata (LAZARI, 2004), que é 

formada pelas regiões hidrográficas dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. 

O rio Uruguai se diferencia destes outros dois sistemas principalmente 

por apresentar latitudes subtropicais e temperadas, com estações do ano 

bem definidas e chuvas bem distribuídas pelo ano inteiro (ZANIBONI-
FILHO; SCHULZ, 2003; ZANIBONI-FILHO et al., 2017). 

Nos vales do rio Uruguai, e em todo o território dos estados de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o clima é considerado subtropical 

úmido, onde as temperaturas costumam variar entre -3 e 22 ºC. Nestas 

regiões, também consideradas de clima oceânico, os menores valores de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857409002651
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precipitação da chuva superam os 40 mm no mês mais seco (ALVARES 

et al., 2014). Estima-se que a vazão média anual do rio Uruguai seja de 

3.600 m3/s e o volume médio anual de 114 km3 (PAIM; ORTIZ, 2006). 

Estes valores são bastante influenciados pela vazão controlada pelos 

empreendimentos hidrelétricos situados na região, além do regime 

pluviométrico (ZANIBONI-FILHO; SCHULZ, 2003). 

A região hidrográfica do Uruguai materializa a fronteira entre o 

Brasil e a Argentina, e também entre o Uruguai e a Argentina. O trecho 

alto da bacia, a região do Alto Uruguai, compreende os dois formadores 

do rio Uruguai, os rios Pelotas e Canoas, e uma área de 76.209 km2 

situada inteiramente em território brasileiro (MMA, 2006), e que 

representa a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. 

A região do Alto rio Uruguai se destaca por intenso gradiente de 

relevo longitudinal, apresentando grande declividade e cotas variando 

desde cerca de 1.600m até 160m acima do nível do mar (MMA, 2006). 

Além de trechos de águas paradas, formando áreas de remanso 

mais profundas, a região é marcada por muitas cachoeiras, quedas 

d’água e estreitamentos (MAGRI et al., 2008). Antes dos barramentos, o 

leito do rio Uruguai apresentava em média 400 metros de largura, 

chegando a menos de 20 metros em alguns estreitamentos. Um exemplo 

disso foi o Estreito Augusto César, uma formação rochosa peculiar com 

uma queda de oito metros em apenas sete quilômetros, que foi inundado 

pela formação do lago da usina hidrelétrica de Itá em 1999 

(ZANIBONI-FILHO; SCHULZ, 2003). Algumas destas quedas 

atingiam altura e estreitamento que poderiam ser suficientes para isolar 

populações de peixes na região. Estes isolamentos biogeográficos 

costumam promover faunas endêmicas (DELARIVA, 2002) e, de fato, a 

região do Alto Uruguai foi qualificada como um dos mais importantes 

corredores de biodiversidade do Cone Sul, apresentando em sua fauna 

diversas espécies endêmicas, algumas destas inclusive em vias de 

extinção (PAIM; ORTIZ, 2006). Estes fatos tornam ainda mais 

preocupantes os impactos gerados pelos barramentos na região, ainda 

mais quando se apresentam dispostos em cascata. 

A implantação de uma barragem tem o potencial de reduzir as 

diferenças regionais naturais e como consequência, impor a 
homogeneização do ambiente em grandes escalas geográficas (POFF et 

al., 2007). Como a biodiversidade está intrinsicamente ligada à 

diversidade de habitats (HEWITT et al., 2010), acredita-se que na 

maioria dos empreendimentos, os barramentos promovam uma 

diminuição da riqueza de espécies. Agostinho et al. (2016) ressaltaram 
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que a diminuição de espécies e a dominância de outras pré-adaptadas ao 

novo ambiente formado pós-represamento, podem causar redução 

contínua da diversidade de espécies. 

Diante do exposto, essa rápida proliferação de novas barragens 

previstas em todo o mundo pode representar sérios riscos sobre os 

sistemas hídricos e a biodiversidade de espécies (GRILL et al., 2015, 

WINEMILLER et al., 2016), sendo que a falta de conhecimento básico e 

descritivo dos fenômenos de regulação de rios ainda é o maior obstáculo 

para o desenvolvimento de estratégias de mitigação de impacto em 

ambientes tropicais (LIMA et al., 2016). Além disso, a compreensão das 

dinâmicas e estruturações das comunidades integrantes destas regiões é 

fundamental para direcionar esforços de conservação. 

Segundo Sergio et al. (2008), programas de conservação baseados 

em predadores de topo podem levar a benefícios mais amplos à 

biodiversidade, principalmente pelo fato de que estes predadores podem 

causar diretamente um aumento na biodiversidade, ou podem ainda, ser 

espaço-temporalmente associados a ela e, desta forma, atuam como 

indicadores da mesma. Vale ressaltar ainda, que indicadores de 

biodiversidade podem ser utilizados para avaliar os impactos da pesca e 

da eficácia da gestão pesqueira e, assim, orientar o desenvolvimento de 

políticas futuras (ROCHET; TRENKEL, 2003; FULTON et al., 2005; 

SHANNON et al., 2009). 

O papel de predadores estruturando comunidades tem sido um 

conceito recorrente em estudos ecológicos, sendo descrito 

principalmente em ambientes terrestres, lacustres e marinhos (DUFFY 

2003; ESTES et al., 2010; 2011; BESCHTA; RIPPLE, 2012; BOADEN; 

KINGSFORD, 2015; LYNAM et al., 2017). Os predadores têm papel 

importante ao moldar a distribuição espacial de presas através do 

processo direto de mortalidade, ou ainda, indiretamente através da 

influência sobre o comportamento e o padrão de uso do habitat das 

presas (PLANQUÉ et al., 2011), estendendo sua influência além de suas 

próprias presas, por meio das chamadas “cascatas tróficas” 

(TERBORGH et al., 2010; ESTES et al., 2011).  

O termo “cascata trófica” passou por diversas adaptações desde 

suas primeiras aparições em trabalhos científicos, como no de PAINE 

(1980). Ripple et al. (2016) mostram um breve histórico do termo 
“cascata trófica” e suas aplicações; os autores citam que a definição 

mais recente do termo se refere a um processo pelo qual uma 

perturbação se perpetua tanto para cima (bottom-up) quanto para baixo 

(top-down) em uma teia alimentar, com efeitos negativos e positivos 

alternados em níves tróficos sucessivos (TERBORGH et al., 2006). 
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Um exemplo deste efeito em cascata foi observado por Romare e 

Hansson (2003), em que a presença de peixes piscívoros influenciou o 

comportamento e a abundância de espécies planctívoras no ambiente, 

que por sua vez influenciaram o comportamento e estrutura da 

comunidade planctônica. Desta forma, predadores de topo costumam 

desempenhar papel funcionalmente importante e até mesmo 

insubstituível nas comunidades (RODRÍGUEZ-LOZANO et al., 2014).  

Estudos experimentais de remoção de consumidores demonstram 

um efeito direto dramático sobre os níveis tróficos inferiores 

(O’CONNOR; CROWE, 2005; SCHMITZ, 2007; O’CONNOR et al., 

2008). Entretanto, estudos experimentais realizados em sistemas 

artificias ou pouco complexos podem correr o risco de revelar resultados 

subestimados, uma vez que estes experimentos muitas vezes não 

consideram o importante efeito que um ambiente heterogêneo promove 

na diversidade de espécies e nos processos ecológicos (O´CONNOR et 

al., 2013). 

Para compreender os aspectos ecológicos básicos das espécies de 

peixes predadoras de topo de cadeia e investigar a relação destas 

espécies com a assembleia de peixes em que estão inseridas, há a 

necessidade de compreender primeiramente como a assembleia de peixe 

está estruturada, ou seja, qual é a composição de espécies e seus padrões 

de distribuição e de abundância em escalas espaço-temporais. A partir 

disto, o presente trabalho de tese desenvolveu três estudos, baseados em 

capturas de peixes realizadas em 17 pontos amostrais, considerando toda 

a cascata de reservatórios da região do Alto rio Uruguai, entre os anos 

de 2006 e 2010. O Capítulo I, intitulado: “Estrutura da assembleia de 

peixes ao longo de uma cascata de reservatórios subtropicais 

brasileira”, objetivou avaliar a composição e a estrutura da assembleia 

de peixes, considerando características espaciais e limnológicas do rio. 

O segundo capítulo intitulado: “Distribuição de grupos funcionais de 

peixes em uma cascata de reservatórios subtropicais”, determinou 

grupos funcionais relacionados ao tamanho corporal, ao hábito alimentar 

e aspectos reprodutivos das espécies, e avaliou a distribuição espacial 

destes grupos em oito distintos ambientes do Alto rio Uruguai. O 

Capítulo III, com título: “Peixes predadores de topo e a diversidade 

da ictiofauna em um rio subtropical”, avaliou o efeito da abundância 
de peixes predadores de topo e de variáveis abióticas locais na estrutura 

e na diversidade das assembleias de peixes do Alto rio Uruguai. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a estrutura da assembleia de peixes e a distribuição de 

grupos funcionais ao longo da cascata de reservatórios situados no Alto 

rio Uruguai, bem como identificar os peixes predadores de topo de 

cadeia da região e avaliar a sua relação com a estrutura e a diversidade 

das assembleias de peixes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a composição e estrutura da assembleia de peixes ao 

longo do gradiente longitudinal do rio, considerando os diferentes 

ambientes e as características limnológicas dos distintos ambientes; 

• Classificar as espécies de peixes da região pelas características 

funcionais (porte, aspectos tróficos e aspectos reprodutivos) e avaliar a 

distribuição espacial destes grupos funcionais; 

• Identificar os peixes predadores de topo da região e relacionar a 

abundância deste grupo com os descritores das assembleias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

METODOLOGIA GERAL 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A área estudada compreendeu uma extensão aproximada de 600 

km ao longo da região do Alto rio Uruguai, localizada entre a queda de 

Salto Yucumã, limite inferior, e o trecho médio dos rios Pelotas e 

Canoas, formadores do rio Uruguai, como limite superior. Até o ano de 

2010, esta região contava apenas com três barramentos localizados na 

calha do rio principal e de seus formadores, os barramentos das usinas 

hidrelétricas (UHE´s) de Itá, Machadinho e Barra Grande. O trecho de 

estudo abrange estas três UHE´s de grande porte e os ambientes 

formados por elas. A tabela abaixo (Tabela 1) apresenta algumas 

características destas UHE´s. 

 
Tabela 1. Características dos reservatórios de Barra Grande, Machadinho e Itá 

(valores aproximados), pertencentes ao sistema em cascata da região do Alto rio 

Uruguai. 

 

CARACTERÍSTICAS
UHE BARRA 

GRANDE

UHE 

MACHADINHO
UHE ITÁ

Ano de Conclusão da Implantação do 

Reservatório
2005 2002 2000

Altura da Barragem (m) 185 126 125

Extensão da Barragem (m) 665 700 880

Área do Reservatório na cota máx. (km
2
) 94 79 141

Volume acumulado total na cota máx. (hm³) 4904 3370 5100

Nível mín. do reservatório (m) 617 465 364

Nível máx. do reservatório (m) 647 480 370

Potência Instalada (MW)  690  1140 1450
 

 

Foram estabelecidos 17 pontos de amostragens permanentes ao 

longo do Alto Uruguai (Figura 1), dentre estes, 10 pontos localizados 
em ambientes de reservatório [R]: três pontos amostrais localizados no 

reservatório de Barra Grande [R1], três no reservatório de Machadinho 

[R2] e quatro no reservatório de Itá [R3]. Neste estudo, os ambientes de 

reservatório se caracterizam por apresentarem áreas mais extensas, entre 

margens, e águas com movimento lento (ambientes lênticos). Também 
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foram estabelecidos pontos amostrais localizados logo abaixo das 

barragens [AB], sendo ambientes mais estreitos e com águas moventes 

(ambientes lóticos): um ponto amostral a jusante da barragem da UHE 

Barra Grande [AB1]; um a jusante da barragem da UHE Machadinho 

[AB2]; e um a jusante da barragem da UHE Itá [AB3]. Por fim, foram 

estabelecidos pontos amostrais em ambientes lóticos, distantes da 

cascata de reservatórios [D], sofrendo as menores influências deste 

sistema: dois pontos amostrais distantes e a montante da primeira 

barragem [DM] e dois pontos amostrais distantes e a jusante da última 

barragem [DJ]. 

 

 
 

Figura 1. Mapa da região do Alto rio Uruguai abrangendo os 17 pontos de 

coleta de exemplares da ictiofauna, amostrados no período de 2006 a 2010. Os 

símbolos representam os diferentes ambientes amostrados: os círculos 

representam os pontos amostrais dentro dos reservatórios (R1= pontos 3 a 5; 

R2= pontos 7 a 9; R3= pontos 11 a 14), quadrados os pontos amostrais 

localizados logo abaixo das barragens (AB1= ponto 6; AB2= ponto 10; AB3= 

ponto 15) e triângulos os pontos amostrais mais distantes das barragens (DM= 

pontos 1 e 2; DJ= pontos 16 e 17). 

 
AMOSTRAGEM DE DADOS 

 

Os dados deste estudo foram coletados no período de 2006 a 

2010, com quatro amostragens anuais, realizadas nas quatro estações do 
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ano (nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro) em cada um dos 

17 pontos amostrais.  

 

Assembleia de peixes 

A captura foi realizada utilizando diferentes apetrechos de pesca 

com esforço padronizado em todos os pontos amostrais: i) redes 

litorâneas com malha simples de 1,5 a 3 centímetros (cm) entre nós 

adjacentes, com comprimento variando de 10 a 30 metros (m) e 1,6 m 

de altura; ii) redes litorâneas do tipo tresmalho (feiticeiras) com malha 

de 3 a 5 cm e comprimento variando de 15 a 40 m e 1,8 m de altura; iii) 

redes de travessia, que se estendem de uma margem à outra, de malha 

simples com comprimento variando de 60 a 120 m e 8 m de altura. 

Todas as redes foram instaladas por um período de 12h, do final 

da tarde ao nascer do dia. Os indivíduos capturados foram contados e 

identificados em nível de espécie, pesados (gramas) e mensurados em 

comprimento total (milímetros). 

Vouchers das espécies estão depositados na coleção ictiológica 

do Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce 

(LAPAD), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e no 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL). 

A abundância das espécies de peixes foi estimada a partir da 

captura por unidade de esforço (CPUE) em número (indivíduos/100m2 

de rede/12 horas - CPUEN) e biomassa (gramas/100m2 de rede/12 horas 

– CPUEB). 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA DE PEIXES AO LONGO DE 

UMA CASCATA DE RESERVATÓRIOS SUBTROPICAIS 

BRASILEIRA 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição e a estrutura da 

assembleia de peixes, de acordo com as características ambientais ao 

longo do gradiente longitudinal do rio, considerando toda a cascata de 

reservatórios da região do Alto rio Uruguai, entre os anos de 2006 e 

2010. Foram realizadas amostragens sazonais em 17 pontos amostrais, 

correspondentes a oito ambientes. A assembleia de peixes do Alto 

Uruguai se mostrou fortemente estruturada pela ação do gradiente 

longitudinal do rio com aumento da diversidade de espécies no sentido 

cabeceira-foz, e este padrão foi acompanhado por um gradiente de 

aumento na condutividade da água no mesmo sentido. Também foram 

observadas diferenças nas estruturações das assembleias entre ambientes 

mais estreitos e com menores temperaturas, representados por ambientes 

com maior altitude e ambientes localizados a jusante dos reservatórios, 

versus ambientes mais largos e com maiores temperaturas, 

representados principalmente pelos reservatórios. O último ambiente 

sentido cabeceira-foz abrangeu a maior diversidade e maior número de 

espécies exclusivas. A distribuição longitudinal da diversidade beta 

indicou que os pontos mais próximos compartilham assembleias mais 

similares do que os pontos com mesmo tipo de ambiente (ex. 

reservatórios), mas não adjacentes no gradiente longitudinal. As 

distintas características de cada um dos empreendimentos como ano de 

implantação e disposição no rio, podem ter contribuído nas diferenças 

estruturais das assembleias ao longo do gradiente, e os ambientes 

formados após os represamentos mostram que reservatórios localizados 

em série no mesmo rio compõem assembleias de peixes com estruturas 

distintas. 

 

Palavras-chave: Ictiofauna. Gradiente Longitudinal. Alto rio Uruguai. 

Rio Subtropical. Ecologia de Comunidades. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



38 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to evaluate the fish assemblage composition and 

structure according to the environmental characteristics along the river 

longitudinal gradient, considering the reservoir cascade of the Upper 

Uruguay River region between 2006 and 2010. Seasonal samplings were 

performed in 17 sample sites, corresponding to eight environments. The 

Upper Uruguay River fish assemblage was strongly structured by the 

river's longitudinal gradient and this pattern was accompanied by a 

increase gradient of water conductivity in headwater-mouth direction. 

Assemblages structure differences were also observed between narrower 

environments with lower temperatures, represented by environments 

with higher altitude and environments located downstream of the 

reservoirs, versus larger environments with higher temperatures, 

represented mainly by reservoirs. The last environment, headwater-

mouth direction, encompassed the greatest diversity and largest number 

of exclusive species, while the first reservoir presented the lowest 

diversity of species. The beta diversity distribution indicated the 

sampling points closest longitudinally share more similar assemblages 

than sampling points with the same type of environment (eg. reservoirs) 

but not adjacent in the longitudinal gradient. The distinct characteristics 

of each one of the hydropower plants as the implantation year and 

disposal in the river may have contributed to the structural differences of 

the assemblages along the gradient, and the environments formed after 

the impoundments show that reservoirs located in series in the same 

river compose fish assemblages with different structures. 

 

Key words: Ichthyofauna. Longitudinal Gradient. Upper Uruguay 

River. Subtropical River. Community Ecology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em rios livres de barramentos espera-se encontrar um gradiente 

contínuo de condições físicas, de montante a jusante do rio, com 

assembleias biológicas se ajustando de maneira a aproveitar com maior 

eficiência a energia ao longo do percurso do rio (VANNOTE et al., 

1980). Estudos indicam um aumento na diversidade de espécies de 

peixes em direção a jusante do rio (HORWITZ, 1978; BARILA et al., 

1981; REYES-GAVILÁN et al., 1996) devido a um aumento gradual na 

diversidade de habitat que pode ser refletido na adição e/ou na 

substituição de espécies ou por mudanças na abundância relativa 

(GORMAN; KARR, 1978). Alterações nos componentes hidrológicos 

dos rios podem mudar a disponibilidade e a qualidade de habitats e a 

estrutura das comunidades pertencentes a estes habitats (BRUNKE et 

al., 2001; ALMEIDA et al., 2009, MUELLER et al., 2011). Como 

consequência da remoção ou alteração dos habitats em larga escala, 

geralmente ocorre a homogeneização de ambientes, sendo este processo 

uma das principais causas de perda de biodiversidade (HEWITT et al., 

2010). 

Fato de crescente preocupação, a construção de barragens por 

muitas vezes representa a principal causa de mudanças ecológicas em 

rios (BUNN; ARTHINGTON, 2002; POFF; ZIMMERMAN, 2010; 

LIMA et al., 2016), e constitue uma importante ameaça à diversidade 

mundial de espécies de água doce (VÖRÖSMARTY et al., 2010, 

LIERMANN et al., 2012). De acordo com um levantamento realizado 

por Chaves-Ulloa et al. (2014), a implantação de grandes hidrelétricas 

compromete a biota aquática por causar a redução da conectividade do 

rio, a perda de habitats, a alteração na temperatura e na concentração de 

oxigênio dissolvido na água, bem como a interrupção do fluxo de água, 

do movimento de sedimentos e de nutrientes e no deslocamento das 

espécies. 

Desta forma, o barramento é uma das principais ações antrópicas 

que produz redução ou perda de diversidade de habitas em grandes rios 

(DYNESIUS; NILSSON, 1994; STANFORD et al., 1996) e, neste 

sentido, a construção sequencial de barragens pode produzir efeitos 

ainda mais expressivos para o ambiente e a fauna aquática. 
Reservatórios em cascatas parecem exibir comunidades com 

organizações diferenciadas, embora sejam propensos a mostrar 

gradientes longitudinais nas características ambientais e bióticas 

(BARBOSA et al., 1999; MIRANDA et al., 2008). Um exemplo dos 

efeitos dos reservatórios em cascata é que os reservatórios a jusante do 
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rio são alterados pelas características dos reservatórios acima 

(PETESSE; PETRERE, 2012), o que inclui a diminuição da distribuição 

de nutrientes e sedimentos pela presença das barragens, que também 

impedem o deslocamento de espécies ao longo do rio (BRANDT, 2000; 

BUNN; ARTHINGTON, 2002). 

Além da importância de seu deslocamento reprodutivo e 

alimentar, qualquer espécie depende fortemente de como seus recursos, 

presas e potenciais predadores também respondem às mudanças 

ambientais (POWER et al., 1996) e todos estes fatores tornam ainda 

mais complexa a previsão das alterações causadas às assembleias de 

peixes em sistemas de cascatas. 

Para agravar a falta de previsões e planejamento para o 

gerenciamento adequado destes ambientes, são escassos os estudos da 

ictiofauna em cascatas de reservatórios em escala de bacia, e sem este 

entendimento, as diferenças entre reservatórios individuais são difíceis 

de ser interpretadas (MIRANDA et al., 2008). 

A bacia do Alto rio Uruguai apresenta um grande potencial 

hidrelétrico, vinculado a um forte gradiente de relevo, com acentuada 

declividade (MMA, 2006). Esta região se destaca por ser uma área 

particularmente significante de endemismo dentro da Bacia do Prata 

(MIQUELARENA; LÓPEZ, 2004). Embora estudos já tenham 

abordado aspectos diversos de sua ictiofauna de maneira pontual 

(NUÑER; ZANIBONI-FILHO, 2012; SCHORK et al., 2012; 2013; 

2017; ZANIBONI-FILHO; NUÑER, 2008), existe a necessidade de 

uma abordagem integrada de toda a bacia do Alto Uruguai e sua cascata 

de reservatórios. 

Neste sentido, este estudo avaliou como as assembleias de peixes 

se apresentam estruturadas ao longo do sistema em cascata de 

reservatórios do Alto rio Uruguai, região que apresenta características 

peculiares, como trechos bastante encachoeirados, relevo de grande 

inclinação e características climáticas diferenciadas de muitos outros 

rios brasileiros, buscando assim responder questões como: quais 

ambientes são mais similares/diferentes em suas composições de 

espécies? Quais ambientes apresentam maiores/menores diversidades de 

espécies? Este estudo partiu da hipótese de que a estrutura da assembleia 

de peixes dos ambientes dispostos ao longo do sistema em cascatas é 
distinta, quando considerada a posição longitudinal e/ou o tipo de 

ambiente. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A área estudada compreendeu uma extensão aproximada de 600 

km ao longo da região do Alto rio Uruguai, localizada entre Salto 

Yucumã, limite inferior, e o trecho médio dos rios Pelotas e Canoas, 

formadores do rio Uruguai, como limite superior. A região do Alto rio 

Uruguai apresenta clima subtropical e o volume das águas é bastante 

influenciado pela vazão controlada pelos empreendimentos hidrelétricos 

e pelo regime pluviométrico, que se caracteriza por chuvas bem 

distribuídas pelo ano inteiro. O rio possui vazão média anual de 3600 

m3/s e volume médio anual de 114 km3 (PAIM; ORTIZ, 2006). 

O trecho de estudo abrange três usinas hidrelétricas (UHE´s) de 

grande porte (UHE Barra Grande - implantada no ano de 2005, UHE 

Machadinho - implantada em 2002 e UHE Itá - implantada em 2000) e 

ambientes formados por elas. Foram estabelecidos 17 pontos de 

amostragens permanentes (Figura 1): pontos amostrais distantes e a 

montante da primeira barragem [DM]; pontos amostrais distantes e a 

jusante da última barragem [DJ]; pontos amostrais localizados no 

reservatório de Barra Grande [R1], no reservatório de Machadinho [R2]; 

no reservatório de Itá [R3]; ponto amostral localizado logo abaixo da 

barragem da UHE Barra Grande [AB1]; logo abaixo da barragem da 

UHE Machadinho [AB2]; e logo abaixo da barragem da UHE Itá [AB3]. 

 

 



42 

 

Figura 1. Mapa da região do Alto rio Uruguai abrangendo os 17 pontos de 

coleta de exemplares da ictiofauna, amostrados no período de 2006 a 2010. Os 

símbolos representam os diferentes ambientes amostrados: os círculos 

representam os pontos amostrais dentro dos reservatórios (R1= pontos 3 a 5; 

R2= pontos 7 a 9; R3= pontos 11 a 14), quadrados os pontos amostrais 

localizados logo abaixo das barragens (AB1= ponto 6; AB2= ponto 10; AB3= 

ponto 15) e triângulos os pontos amostrais mais distantes das barragens (DM= 

pontos 1 e 2; DJ= pontos 16 e 17). 

 
AMOSTRAGEM DE DADOS 

 

Os dados deste estudo foram coletados no período de 2006 a 

2010, com quatro amostragens anuais, realizadas nas quatro estações do 

ano (nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro) em cada um dos 

17 pontos amostrais. Todas as espécies de peixes capturadas foram 

utilizadas nas análises. 

 

Assembleia de peixes 

A fim de amostrar o maior número de espécies, tanto quanto 

possível, a captura foi realizada utilizando diferentes apetrechos de 

pesca com esforço padronizado em todos os pontos amostrais: i) redes 

litorâneas com malha simples de 1,5 a 3 centímetros (cm) entre nós 

adjacentes, com comprimento variando de 10 a 30 metros (m) e 1,6 m 

de altura; ii) redes litorâneas do tipo tresmalho (feiticeiras) com malha 

de 3 a 5 cm e comprimento variando de 15 a 40 m e 1,8 m de altura. 

Todas as redes foram instaladas por um período de 12h, do final da tarde 

ao nascer do dia. Os indivíduos capturados foram contados e 

identificados em nível de espécie, pesados (g) e mensurados em 

comprimento total (mm). 

Vouchers das espécies estão depositados na coleção ictiológica 

do Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce 

(LAPAD), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e no 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL). 

A abundância das espécies de peixes foi estimada a partir da 

captura por unidade de esforço (CPUE) em número (indivíduos/100m2 

de rede/12 horas - CPUEN) e biomassa (gramas/100m2 de rede/12 horas 

– CPUEB). 

A partir da frequência de ocorrência (FO) das espécies, 

considerando todo o conjunto de pontos amostrais, estas foram 

classificadas como frequentes (FO> 50%) ou raras (FO< 5%). 
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Variáveis preditoras abióticas 

Foram estabelecidos dois conjuntos de variáveis: espaciais e 

físicas e químicas (Tabela 1). As variáveis espaciais foram classificadas 

em dois tipos: “Longitudinal” que leva em consideração o gradiente 

longitudinal do rio, esta foi baseada no cálculo da distância em metros 

do último ponto amostral deste estudo (em direção à foz), para cada um 

dos pontos amostrais ao longo do gradiente longitudinal do rio; e 

“Largura” que considerou a largura do ambiente aquático em metros de 

uma margem a outra do rio para cada ponto amostral, essa informação 

serve como um proxy para o tipo de ambiente, uma vez que as áreas 

represadas (ambiente lêntico) apresentam largura maior que as áreas 

de canal de rio (ambientes lóticos), que são mais estreitas. 

O cálculo dessas medidas foi feito por meio do Software 

ArcGIS (ArcGIS/ESRI®ArcMap™10.0/2010). Devido à alta correlação 

observada entre o gradiente longitudinal do rio e a altitude dos pontos 

amostrais (Correlação de Pearson, r = 0,97), a variável altitude foi 

excluída das análises deste estudo. As variáveis físicas e químicas da 

água analisadas foram: temperatura, concentração de oxigênio 

dissolvido, pH e condutividade elétrica obtidas por meio de sonda 

multiparâmetro, e a transparência da água obtida com disco de Secchi. 

Esses dados foram obtidos durante as coletas para cada um dos pontos 

amostrais. 
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Tabela 1. Caracterização das variáveis preditoras abióticas (média e desvio 

padrão para os dados limnológicos) para cada ponto amostral ao longo do Alto 

rio Uruguai, durante os anos de 2006 a 2010. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os potenciais preditores analisados foram: variáveis físicas e 

químicas (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, 

transparência) e espaciais (escala Longitudinal e Largura), que foram 

padronizados para escalas comparáveis pelo método “standardize”, 

pacote vegan. As matrizes bióticas de abundância (CPUEN) e biomassa 

(CPUEB) de espécies foram log transformadas (log x+1) e analisadas 

como variáveis-resposta, sendo que todas as espécies capturadas foram 

incluídas nas análises dos dados. 

A estrutura das assembleias considerando-se a abundância e a 

biomassa das espécies nas diferentes unidades amostrais e a sua relação 

com as variáveis ambientais preditoras foram avaliadas por meio de uma 

dbRDA (“distance-based Redundancy Analysis”, LEGENDRE; 

ANDERSON, 1999), com base no índice de Bray-Curtis de 

dissimilaridade entre amostragens, usando o pacote vegan. Testes de 

permutação (9.999 interações) do modelo gerado foram realizados para 

avaliar significâncias da dbRDA, variáveis e eixos. Correlações de 

Pearson entre a abundância e a biomassa das espécies e os primeiros 

dois eixos obtidos pela análise dbRDA foram examinadas para 

identificar as espécies que mais contribuíram na resposta da estrutura da 

assembleia de peixes em relação aos preditores físicos e químicos e 

espaciais. 

Por meio de uma análise de variância multivariada permutacional 

(PERMANOVA) obtida pelo pacote vegan (OKSANEN et al., 2007), e 

teste de comparação múltipla (PERMANOVA pairwise) utilizando o 

índice de Bray-Curtis e com correção de Bonferroni, foi testada a 

existência de dissimilaridade significativa entre os grupos ambientais 

observados pela ordenação (DM, DJ, R1, R2, R3, AB1, AB2, AB3), 

também obtida pelo pacote vegan. Para determinar as espécies 

responsáveis pela dissimilaridade entre grupos foi realizada uma análise 

de percentuais de similaridade (SIMPER), do pacote vegan, sobre a 

matriz de abundância e biomassa, log transformadas (log x+1), com os 

grupos ambientais como fator, utilizando o índice de Bray-Curtis 

(CLARKE, 1993). 

Em complemento às análises acima descritas, foram testadas as 
diferenças na troca de espécies ao longo do gradiente ambiental, 

diversidade beta (dβ) – turnover, considerando os ambientes 

semelhantes (R1xR2, R1xR3, R2xR3, AB1xAB2, AB1xAB3 e 

AB2xAB3), ambientes próximos longitudinalmente (DMxR1, 

DMxAB1, R1xAB1, R2xAB2, R3xAB3, DJxR3 e DJxAB3) e 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK154544/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK154544/
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ambientes distantes longitudinalmente (DMxDJ, DMxAB3, DMxR3, 

DJxR1, DJxAB1, DJxR2 e DJxAB2). Neste estudo, a dβ foi definida 

pelo Índice de Jaccard, pacote vegan (OKSANEN et al., 2007), 

considerando a presença/ausência de espécies, através da matriz de 

dados da média de abundância de cada espécie para cada ambiente. Foi 

realizado o teste t de Student para comparar médias entre os ambientes 

próximos e os distantes longitudinalmente. Este mesmo teste foi 

aplicado entre os ambientes próximos longitudinalmente e os ambientes 

semelhantes. A similaridade entre os ambientes também foi observada 

através da análise de agrupamento (Cluster), utilizando o índice de 

Jaccard e o método de ligação de médias não ponderadas (UPGMA), a 

partir da matriz de dados da média de abundância de cada espécie para 

cada ambiente. Posteriormente foi obtido o valor do coeficiente de 

correlação cofenética (CCC – SOKAL; ROHLF, 1962), a fim de se 

avaliar a qualidade do agrupamento. 

A diversidade α, a riqueza e a equabilidade da assembleia de 

peixes dos distintos ambientes gerados pelos barramentos foram 

calculadas através da série de Hill (HILL, 1973), com base na média da 

abundância de cada espécie no conjunto total amostrado na série 

temporal. Todas as análises estatísticas foram realizadas no software R 

(Versão 3.2.4; http://cran.r-project.org). 

 

 

RESULTADOS 

 

Em toda a área e período de estudo foram amostrados 52.542 

peixes, correspondentes a 77 espécies e 24 famílias (Tabela S1 – 

Material Suplementar). Dentre as espécies que foram frequentemente 

encontradas (F.O.> 50%) em todos os ambientes amostrados destacam-

se as espécies Astyanax fasciatus, Oligosarcus cf. jenynsii e Schizodon 

aff. nasutus. Três espécies exóticas foram encontradas (Cyprinus carpio, 

Ictalurus punctatus e Oreochromis niloticus), entretanto foram espécies 

pouco frequentes ou mesmo raras nas capturas. 

Um total de 23 espécies foram capturadas unicamente nos 

ambientes AB2, R3, AB3 e/ou DJ, ambientes estes que representam o 

trecho intermediário-inferior do gradiente longitudinal. 
Os modelos gerados pela análise dbRDA foram significativos (p< 

0,01, ANOVA permutacional, permutações= 9.999) e indicaram uma 

forte relação da assembleia de peixes com ambos os tipos de variáveis, 

espaciais e físicas e químicas (Tabela S2 – Material Suplementar). Os 

dois primeiros eixos das ordenações (Figura 2A e 2B) explicaram juntos 

http://cran.r-project.org/
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70% e 71% da variação em abundância e em biomassa entre as 

amostras, respectivamente. 

Os primeiros eixos obtidos nas análises dbRDA evidenciaram um 

gradiente cabeceira-foz com a porção superior do rio nos escores mais 

negativos e a porção inferior com escores mais positivos, sendo a 

posição longitudinal a principal variável a explicar esse gradiente, a 

segunda variável a determinar esse padrão foi a condutividade que 

aumentou no sentido cabeceira-foz. Esse padrão foi o mesmo tanto para 

as estimativas de abundância de espécies quanto de biomassa (Figura 

2A e 2B). As espécies de peixes mais fortemente correlacionadas (Cor. 

Pearson, r> 30%) com a porção superior do rio, onde as médias de 

valores de condutividade foram mais baixas, foram: Acestrorhynchus 

pantaneiro e Parapimelodus valenciennis para abundância, e A. 
pantaneiro, P. valenciennis, Hypostomus commersonii, Hoplias 

malabaricus e A. fasciatus para biomassa. Por outro lado, a abundância 

das espécies Loricariichthys anus, Hypostomus isbrueckeri, 

Paraloricaria vetula, Apareiodon affinis, Pachyurus bonariensis, 

Iheringichthys labrosus e Hypostomus roseopunctatus, além da 

biomassa destas mesmas espécies e a biomassa das espécies 

Eigenmannia virescens, Crenicichla vittata e Pimelodus absconditus 

apresentaram-se mais fortemente correlacionadas (Cor. Pearson, r> 

30%) com à porção inferior do rio, onde as médias de condutividade 

foram maiores. 

Os segundos eixos das ordenações (dbRDA) explicaram 19% e 

18% da variação da assembleia em abundância e biomassa, 

respectivamente (Figura 2A e 2B). A largura foi a variável que melhor 

explicou esta variação, seguida pela variável temperatura. Amostras em 

locais mais estreitos e com menores valores de temperatura - 

representados pelos locais situados logo abaixo das barragens (AB) e 

locais mais distantes das barragens na porção superior do rio (DM) - 

apresentaram escores mais positivos para abundância e escores mais 

negativos para biomassa, enquanto que em locais mais largos - 

representados pelos reservatórios (R) - e com temperaturas mais altas se 

posicionaram com escores mais negativos para abundância e escores 

mais positivos para biomassa. As espécies de peixes mais relacionadas 

(Cor. Pearson, r> 30%) com habitats mais largos e com temperaturas 
mais altas foram A. pantaneiro, Steindachnerina brevipinna, Astyanax 

jacuhiensis e L. anus para abundância e A. pantaneiro, A. jacuhiensis, S. 

brevipinna, Serrasalmus maculatus, Geophagus brasiliensis e L. anus 

para biomassa. Por outro lado, dentre as espécies mais relacionadas 

(Cor. Pearson, r> 30%) a locais mais estreitos e com temperaturas mais 
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baixas, destacam-se as espécies Pogonoma obscurum, H. isbrueckeri, I. 

labrosus, H. commersonii, Rhamdia quelen e O. jenynsii para 

abundância e P. obscurum, H. isbrueckeri, R. quelen e Hypostomus 

luteus para biomassa. 

Os resultados da ordenação corroboraram a formação de grupos 

fortemente caracterizados pelos preditores que variam no gradiente 

longitudinal e na largura do rio. A formação destes grupos ambientais 

(DM, R1, AB1, R2, AB2, R3, AB3 e DJ) foi confirmada pela 

PERMANOVA, onde foram observadas diferenças significativas na 

abundância (Pseudo-F= 19,1; R2= 0,32; p< 0,01) e na biomassa 

(Pseudo-F= 18,6; R2= 0,32; p< 0,01) das assembleias de peixes entre 

todos os grupos de ambientes. Desta forma, unidades amostrais do 

mesmo grupo ambiental são mais parecidas entre si, do que unidades 

amostrais de grupos ambientais diferentes (Tabela S3 – Material 

Suplementar). 

A análise SIMPER indicou quais espécies contribuíram mais para 

a dissimilaridade dos grupos ambientais. Um total de 27 e 38 espécies 

explicaram 70% da dissimilaridade entre grupos para abundância e 

biomassa de espécies, respectivamente. Dentre os pares de grupos 

ambientais que apresentaram valores de R2≥ 0,3 (PERMANOVA 

pairwise) podemos destacar os ambientes localizados na porção inferior 

do rio (DJ e AB3) versus ambientes da porção superior (R1 e AB1) e as 

espécies que mais contribuíram para essas dissimilaridades em 

abundância foram A. affinis, A. fasciatus, A. jacuhiensis, A. pantaneiro, 

Astyanax gr. scabripinnis, G. brasiliensis, Galeocharax humeralis, H. 

commersonii, H. isbrueckeri, H. malabaricus, I. labrosus, L. anus, O. 
jenynsii, P. bonariensis, Pimelodus maculatus, P. obscurum, P. 

valenciennis, R. quelen, S. brevipinna, S. maculatus e S. nasutus. Além 

destas, as espécies C. vittata, Hoplias lacerdae, H. luteus, Hypostomus 

regani, H. roseopunctatus, Oligosarcus brevioris, Prochilodus lineatus 

e P. vetula contribuíram fortemente para a dissimilaridade entre grupos 

considerando a biomassa (Tabela 2). 
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Figura 2. Gráfico da ordenação por dbRDA da abundância (2A) e biomassa 

(2B) de espécies da assembleia de peixes do Alto rio Uruguai em função das 

variáveis preditoras físicas e químicas e espaciais. Ordenação produzida com 

coeficiente de Bray Curtis e apresentada por método de escalonamento 2. Cada 

ponto neste LCplot equivale a uma unidade amostral e o comprimento dos 

vetores sobrepostos indica a influência relativa das variáveis preditoras. [DM, 

DJ]= Pontos amostrais distantes das barragens; [R1, R2, R3]= pontos amostrais 

localizados nos reservatórios; [AB1, AB2, AB3]= pontos amostrais situados a 

jusante das barragens. 
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Tabela 2. Porcentagem de dissimilaridade total entre os pares de grupos 

ambientais que apresentaram valores de R2≥ 0,3 (PERMANOVA pairwise); e 

porcentagem de contribuição de cada espécie para a dissimilaridade entre pares 

de grupos ambientais por meio da SIMPER. As espécies de cada par analisado 

representam juntas até 70% do total da dissimilaridade entre tratamentos. Os 

sinais referentes ao ambiente da coluna à esquerda indicam se a 

abundância/biomassa de determinada espécie é maior (+) ou menor (-) em 

comparação ao ambiente da coluna à direita. 

 

62% 77% 82% 77% 72%

AB1 X AB3 % R1 X AB3 % R1 X DJ % AB1 X DJ % AB2 X DJ %

+ Afasci - 7,78 - Hisbru + 12,78 - Lanus + 9,55 + Afasci - 11,35 + Afasci - 8,14

- Hisbru + 6,97 + Apanta - 8,38 + Apanta - 9,48 + Ilabro - 7,21 + Ojenyn - 6,56

+ Hcomme - 6,36 - Afasci + 7,33 + Afasci - 8,37 + Ojenyn - 6,72 - Lanus + 5,74

- Snasut + 6,32 - Snasut + 7,12 - Hisbru + 6,76 + Hcomme - 6,53 + Ghumer - 5,68

+ Ilabro - 5,96 - Ilabro + 6,06 + Pvalen - 5,17 - Lanus + 6,21 + Ilabro - 5,61

+ Ojenyn - 5,48 - Pmacul + 4,72 - Ilabro + 4,72 + Hmalab - 4,38 + Pobscu - 5,46

+ Hmalab - 4,39 + Pvalen - 4,52 - Ajacuh + 4,52 + Hisbru - 4,27 + Hisbru - 4,75

- Aaffin + 4,03 - Aaffin + 4,17 - Pbonar + 4,39 - Aaffin + 3,65 + Snasut - 4,67

- Pmacul + 3,36 - Ojenyn + 3,71 - Aaffin + 4,13 + Sbrevi - 3,47 + Sbrevi - 3,83

+ Sbrevi - 3,17 - Ajacuh + 3,24 + Ojenyn - 3,90 - Ajacuh + 3,33 - Aaffin + 3,64

- Ajacuh + 3,07 - Smacul + 2,51 + Snasut - 3,35 + Rquele - 3,33 + Pvalen - 3,12

+ Rquele - 2,94 - Ghumer + 2,22 - Sbrevi + 2,94 + Snasut - 3,21 - Ajacuh + 3,00

+ Pvalen - 2,91 - Pbonar + 1,99 + Hmalab - 2,37 - Pbonar + 3,07 - Pbonar + 2,91

+ Ascabr - 2,59 + Pmacul - 2,79 + Ascabr - 2,72

- Smacul + 2,31 - Apanta + 2,67

+ Gbrasi - 2,06

60% 71% 75% 69% 65%

AB1 X AB3 % R1 X AB3 % R1 X DJ % AB1 X DJ % AB2 X DJ %

+ Hcomme - 6,52 - Hisbru + 7,57 + Apanta - 5,43 + Hcomme - 6,73 + Pobscu - 6,04

+ Hmalab - 6,01 + Apanta - 6,49 - Lanus + 5,21 + Hmalab - 5,59 + Ghumer - 5,23

- Snasut + 4,66 - Ilabro + 4,77 - Hisbru + 5,18 + Afasci - 4,85 + Ojenyn - 4,51

- Smacul + 4,15 + Hmalab - 4,55 + Hmalab - 4,88 + Ojenyn - 4,68 + Hlacer - 4,45

+ Rquele - 3,93 - Pmacul + 4,30 - Ilabro + 4,27 + Rquele - 4,57 + Hcomme - 4,01

+ Ojenyn - 3,50 - Smacul + 4,10 - Pbonar + 4,27 - Lanus + 4,27 - Lanus + 3,66

- Hisbru + 3,27 - Snasut + 3,50 + Afasci - 3,84 + Pmacul - 3,82 + Hluteu - 3,28

+ Afasci - 3,11 - Aaffin + 3,06 + Pmacul - 3,53 - Pbonar + 3,59 + Afasci - 3,27

+ Ilabro - 2,81 + Hcomme - 3,04 + Snasut - 3,29 - Snasut + 3,54 - Pbonar + 3,20

- Pmacul + 2,76 - Ojenyn + 2,82 + Hcomme - 3,28 + Ilabro - 3,39 + Hmalab - 3,07

+ Obrevi - 2,74 - Afasci + 2,82 + Ojenyn - 3,23 + Hisbru - 2,77 + Pmacul - 2,83

- Aaffin + 2,69 - Ghumer + 2,72 - Pvetul + 3,19 - Ajacuh + 2,76 + Ilabro - 2,75

- Ghumer + 2,64 + Pvalen - 2,68 + Hlacer - 3,15 - Pvetul + 2,70 + Snasut - 2,72

- Hroseo + 2,49 - Rquele + 2,67 + Pvalen - 3,06 + Obrevi - 2,70 + Apanta - 2,64

- Plinea + 2,46 - Plinea + 2,60 - Aaffin + 3,01 - Apanta + 2,64 - Hroseo + 2,45

+ Gbrasi - 2,45 - Hroseo + 2,56 - Ajacuh + 2,99 - Aaffin + 2,59 + Sbrevi - 2,42

+ Sbrevi - 2,44 - Pbonar + 2,42 - Hroseo + 2,92 - Hroseo + 2,47 - Pvetul + 2,41

- Ajacuh + 2,42 - Cvitta + 2,38 - Sbrevi + 2,33 + Sbrevi - 2,46 + Hisbru - 2,31

- Pbonar + 2,33 + Hlacer - 2,37 + Pobscu - 2,31 + Gbrasi - 2,35 - Aaffin + 2,26

+ Ascabr - 2,32 - Ajacuh + 2,36 - Ajacuh + 2,18

- Cvitta + 2,30 + Hregan - 2,08

+ Pvalen - 2,29 + Pvalen - 2,02

BIOMASSA

ABUNDÂNCIA

 
 

Com relação à diversidade ecológica por ambiente (Tabela 3), o 

reservatório de Itá (R3) apresentou a maior equabilidade, enquanto que 

o reservatório de Barra Grande (R1) apresentou a menor equabilidade e 

riqueza de espécies, sendo o ambiente de menor diversidade. O 
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ambiente distante da última barragem na porção inferior do rio (DJ) 

apresentou a maior riqueza de espécies em relação aos outros ambientes. 

 
Tabela 3. Perfis de diversidade dos oito grupos de ambientes usando a Série de 

Hill. Para o parâmetro a= 0, o valor de diversidade é igual ao número de 

espécies na amostra. Para a tendendo a 1, o valor de diversidade é equivalente 

ao Índice de Shannon (base neperiana) e pode ser obtido por e (N1), onde e≅ 

2,72. Para a= 2, o valor é igual ao obtido com o inverso do Índice de Simpson 

(1/D). Os valores em negrito sublinhados representam os valores extremos de 

cada atributo. 

Equabilidade

0 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 Inf

Riqueza 

observada

Índice  

Shannon

Índice 

Simpson

DM 44 33,5 26,2 18,3 12,7 9,7 8,3 7,5 7,0 6,8 6,6

R1 35 25,8 19,8 13,4 8,8 6,5 5,6 5,2 5,0 4,9 4,8

AB1 36 29,4 24,6 18,7 13,5 10,0 8,1 7,2 6,8 6,6 6,4

R2 49 35,4 27,0 18,7 13,4 10,9 9,6 8,9 8,5 8,3 8,1

AB2 51 40,5 33,0 24,3 17,6 13,7 11,7 10,6 10,0 9,6 9,3

R3 59 44,0 34,7 24,7 17,5 13,6 11,5 10,6 10,1 9,9 9,6

AB3 48 39,3 32,7 23,8 15,7 11,2 9,2 8,3 7,7 7,5 7,3

DJ 62 46,2 35,9 25,3 18,0 13,7 11,2 10,0 9,3 9,0 8,7

Diversidade - Série de Hill

Ambiente

 
 

Com relação à distribuição da diversidade β (dβ), os coeficientes 

de similaridade entre os oito ambientes, a partir dos cálculos de Jaccard 

(SJji), indicaram menor dβ entre ambientes na porção superior e 

intermediária do Alto rio Uruguai, DMxR2 (SJji= 21), e entre ambientes 

na porção inferior do trecho estudado: R3xAB3 (SJji= 25) e R3xDJ (SJji= 

25). Em contrapartida, ambientes localizados na porção superior versus 

inferior do trecho estudado, AB1xDJ (SJji= 51) e R1xDJ (SJji= 54), 

apresentaram os valores mais elevados de dβ (Tabela 4). 

Complementando esta análise, o teste t de Student mostrou que os 

pontos mais distantes longitudinalmente (DMxDJ, DMxAB3, DMxR3, 

DJxR1, DJxAB1, DJxR2 e DJxAB2) apresentaram valores de dβ 

significativamente maiores (t= 4,75; gl= 8,59; p< 0,01) quando 

comparados aos ambientes mais próximos longitudinalmente (DMxR1, 
DMxAB1, R1xAB1, R2xAB2, R3xAB3, DJxR3 e DJxAB3). Ainda pelo 

teste t foi detectado que os pontos mais próximos longitudinalmente 

(adjacentes) também apresentaram dβ significativamente menor (t= -

2,83; gl= 6,75; p= 0,026) quando comparados aos pontos de mesmo tipo 

de ambiente, mas não adjacentes (R1xR2, R1xR3, R2xR3, AB1xAB2, 
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AB1xAB3 e AB2xAB3). 

 
Tabela 4. Matriz da diversidade β (dβ), obtida pelo índice de Jaccard, 

apresentando os coeficientes de similaridade (%) entre os oito ambientes do 

Alto rio Uruguai. A matriz de dados compreendeu as médias de abundância de 

cada espécie, entre os anos de 2006 a 2010, para cada ambiente. Os valores em 

negrito representam valores extremos da dβ. 

 

  DM R1 AB1 R2 AB2 R3 AB3 DJ 

DM 0 32 30 21 30 37 36 42 

R1 32 0 27 35 38 48 46 51 

AB1 30 27 0 37 33 47 47 54 

R2 21 35 37 0 31 34 36 39 

AB2 30 38 33 31 0 36 32 41 

R3 37 48 47 34 36 0 25 25 

AB3 36 46 47 36 32 25 0 33 

DJ 42 51 54 39 41 25 33 0 

 
 

 

A análise de agrupamento (Figura 3) representa as similaridades 

encontradas pela análise dβ. O coeficiente de correlação cofenético do 

cluster é de 0,77, que representa de forma sólida os agrupamentos 

formados. 

 
Figura 3. Dendograma de similaridade para oito ambientes da região do Alto 

rio Uruguai. Quanto mais próximos da base os ambientes estiverem, mais 

semelhantes entre si. A análise de agrupamento foi obtida pelo coeficiente de 

Jaccard, método de ligação UPGMA. 
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DISCUSSÃO 

 

Apesar das consequências impostas pelos barramentos em 

cascata, o gradiente longitudinal se destacou como o parâmetro 

ambiental de maior influência na estruturação da assembleia de peixes 

na região do Alto rio Uruguai, sendo a largura do rio uma variável que 

também apresentou forte influência. A atuação do gradiente longitudinal 

sobre a estrutura da ictiofauna também foi relatada em outros 

reservatórios em cascata no continente americano (MIRANDA et al., 

2008; ARAÚJO et al., 2009). 

A região do Alto rio Uruguai além de apresentar trechos de águas 

paradas, formando áreas de remanso mais profundas, é marcada por 

muitas cachoeiras, quedas d’água e estreitamentos (MAGRI et al., 2008; 

ZANIBONI-FILHO; SCHULZ, 2003). Algumas destas quedas, 

principalmente antes da construção das barragens de hidrelétricas, 

atingiam altura e estreitamento que poderiam ser suficientes para isolar 

populações de peixes na região. Desta forma, o pronunciado gradiente 

longitudinal de distribuição das assembleias de peixes, mesmo após as 

alterações das características originais de rio, pode ter sido influenciado 

pelas barreiras naturais pré-existentes na região. 

O gradiente longitudinal esteve acompanhado pelo incremento 

nas médias de condutividade da água em direção à porção inferior do 

trecho estudado. O aumento da condutividade muitas vezes pode estar 

associado ao aumento da matéria orgânica em degradação e à entrada de 

íons que podem estar relacionados com a poluição da água (VEGA et 

al., 1998; FIALHO et al., 2008). 

Ao longo do gradiente longitudinal do rio, sentido cabeceira-foz, 

as características do relevo do Alto Uruguai passam de grandes cânions 

a paisagens mais acessíveis à ocupação humana. Estas características 

favoreceram o desenvolvimento de áreas rurais, com ênfase na 

abundante pecuária de suínos e aves existente na região, e a instalação 

de grandes centros urbanos nas proximidades do rio, principalmente na 

porção média-inferior do Alto rio Uruguai, onde foram observados os 

maiores valores de condutividade. Desta forma, a condutividade pode 

estar atuando como um indicador da qualidade da água na região, onde o 

ambiente DJ destaca-se como aquele que apresenta a menor média de 
transparência de água e a maior média de condutividade elétrica, sendo 

possivelmente o ambiente com maior acúmulo de matéria orgânica em 

suspensão na água de toda a área estudada. Assim sendo, o aporte de 

nutrientes na porção inferior do rio, medido pela variável condutividade, 

é ainda maior que a quantia de nutrientes retidos nos distintos 
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compartimentos formados pelos reservatórios das UHEs existentes a 

montante. Molisani et al. (2013) estudando a influência do transporte de 

nutrientes e matéria orgânica suspensa em um reservatório no nordeste 

brasileiro, sugeriram que apesar da forte retenção do fluxo fluvial de 

nutrientes e material particulado pelo reservatório, a distribuição da 

concentração de nutrientes foi altamente variável e controlada por 

diversos fatores, incluindo insumos antropogênicos, que podem 

funcionar como fonte de nutrientes para as áreas situadas a jusante dos 

reservatórios. 

O acréscimo dos valores de condutividade em direção à porção 

inferior do Alto rio Uruguai, foi acompanhado pelo incremento da 

riqueza e da diversidade de espécies de peixes, especialmente no último 

ambiente localizado na parte inferior da área estudada (DJ), que pela 

ausência de represamento nas proximidades se destaca com uma 

representatividade da fauna de peixes mais semelhante daquela original 

da região. 

Além do aumento gradual na diversidade de espécies, a porção 

média-inferior do trecho estudado (AB2, R3, AB3 e/ou DJ) se destacou 

pela presença exclusiva de espécies que apresentam fertilização interna: 

Auchenipterus aff. nuchalis, Tatia neivai, Trachelyopterus galeatus e 
Trachelyopterus teaguei. Assim como a exclusividade de quatro das 

cinco espécies identificadas como migradoras de longa distância: 

Brycon orbignyanus, Leporinus macrocephalus, Megaleporinus 
obtusidens e Salminus brasiliensis. As espécies de grande porte, 

migradoras e que apresentam grande longevidade são as espécies mais 

afetadas pela construção de barragens em rios (AGOSTINHO et al., 

2016). A presença destas espécies no trecho inferior do Alto rio Uruguai 

sugere a presença de ambientes que ainda dão suporte ao recrutamento 

destas espécies, como por exemplo, a presença de importantes 

tributários (REYNALTE-TATAJE, 2012). 

Na porção superior do Alto rio Uruguai, mais especificadamente 

em R1, a média de condutividade da água foi a segunda mais baixa da 

região (após DM) e apresentou a maior transparência de água, seguido 

pelo ambiente AB1. Reservatórios recentes, como de Barra Grande 

implantada no final de 2005 e que está situado nessa área, passam por 

profundas alterações nas características química e físicas da água que 
podem levar a biota aquática a condições estressantes, sendo fator que 

determina o sucesso da colonização de espécies particulares 

(AGOSTINHO et al., 2016). 

De maneira geral, nos primeiros anos de barramento criam-se 

condições favoráveis à rápida proliferação de espécies de pequeno porte, 
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não migradoras, com alto potencial reprodutivo e curto tempo de vida 

(AGOSTINHO et al., 2008; AGOSTINHO et al., 2016). Este fato 

explicaria a forte correlação de espécies forrageiras de pequeno porte 

como A. fasciatus e P. valenciennis, com a porção superior do rio, onde 

está localizado o reservatório mais recente da região. Possivelmente pela 

fartura de presas, há também uma forte correlação dessa porção do rio 

com espécies piscívoras como A. pantaneiro e H. malabaricus. 

O gradiente longitudinal e a largura do rio ou reservatório 

evidenciaram oito diferentes ambientes no Alto rio Uruguai. Mais 

fortemente relacionadas aos ambientes mais largos e com temperaturas 

mais altas, representados principalmente pelos reservatórios, estão 

espécies pertencentes aos gêneros de peixes comumente encontrados em 

ambientes lênticos artificiais, como S. brevipinna, A. jacuhiensis e G. 
brasiliensis e os piscívoros sedentários A. pantaneiro e S. maculatus, 

cujos gêneros já foram identificados como apresentando certo grau de 

plasticidade alimentar (AGOSTINHO et al., 2007a), fato que favorece 

sua proliferação em novos ambientes. As espécies mais relacionadas 

com os ambientes mais estreitos, AB e DM, que apresentam valores 

mais baixos de temperatura, são espécies de médio e grande porte, 

dentre detritívoros, invertívoros e piscívoros, com distintas táticas 

reprodutivas, como o migrador P. obscurum, as espécies de desova 

parcelada R. quelen, I. labrosus e O.jenynsii, e as espécies que 

apresentam cuidado parental H. isbrueckeri, H. commersonii e H. luteus. 

Apesar da menor disponibilidade de oxigênio dissolvido e das 

médias de temperatura dentre as menores observadas, as áreas 

localizadas logo abaixo das barragens (AB) do Alto rio Uruguai 

apresentaram as maiores médias de abundância de captura de indivíduos 

e de biomassa de peixes. Isso se deve, em parte, em resposta a um 

estímulo do fluxo da água e porque o deslocamento ascendente de 

muitas espécies é interrompido neste ambiente pelo represamento do rio 

(PELICICE et al., 2015), de forma que estes indivíduos passam a se 

concentrar em maior número logo abaixo das barragens hidrelétricas. 

Este fato é relevante principalmente para espécies migradoras de 

longas distâncias que, com exceção de L. macrocephalus e M. 

obtusidens que foram mais frequentes em DJ, apresentaram maiores 

valores de abundância e biomassa em ambientes AB: S. brasiliensis e P. 
lineatus em AB3, B. orbignyanus em AB2. Vale considerar que esta 

última espécie, após décadas sem o registro de capturas na região, foi 

reintroduzida no reservatório de Itá por meio de um programa de 

repovoamento realizado em 2004 (SCHORK et al., 2013). A alta 

concentração de peixes observada abaixo das barragens, incluindo várias 
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espécies forrageiras, como o abundante A. fasciatus, promove, por 

consequência, a atração de predadores em potencial como H. 
malabaricus, H. lacerdae e R. quelen, que também apresentam as suas 

maiores abundâncias em AB, contribuindo para os altos valores de 

abundância e biomassa de peixes nestes ambientes. 

O gradiente longitudinal cabeceira-foz na região do Alto Uruguai 

proporciona um aumento na riqueza de espécies dos reservatórios 

independentemente da idade destes empreendimentos. No reservatório 

de Barra Grande, o mais recente, a riqueza observada foi de 36 espécies 

de peixes e o reservatório de Itá, cujas amostragens foram realizadas 

durante o 6º e 10º ano após sua implantação, apresentou riqueza de 59 

espécies de peixes. Essa tendência contrasta com o levantamento sobre a 

riqueza de peixes em 75 reservatórios brasileiros, realizado por 

Agostinho et al. (2007b) que observaram um valor médio de 30 espécies 

de peixes por reservatório e, em reservatórios mais antigos (>20 anos), 

apenas cerca de 20 espécies. 

Os ambientes recém-formados, R1 e AB1, apresentaram os 

menores valores de riqueza e de equabilidade de espécies, abrigando a 

menor diversidade de peixes da região. Apesar do recente período de 

instabilidade promovido pela implantação da barragem nesta porção 

superior do rio, os menores valores de diversidade possivelmente são 

decorrentes das condições anteriores ao barramento, acompanhando as 

premissas do gradiente de riqueza proposto pelo conceito do rio 

contínuo (VANNOTE et al., 1980). Devido à elevada correlação 

positiva entre a altitude e o gradiente longitudinal observada neste 

estudo, podemos inferir que os menores valores da diversidade de peixes 

estão relacionados com os maiores valores de altitude. Esta mesma 

tendência foi ainda mais evidente em rios localizados nos Andes 

Centrais, na Colômbia (JARAMILLO-VILLA et al., 2010), onde a 

fauna de peixes passou da condição de baixa diversidade e dominada 

por poucas espécies (altitude > 1.750m) para condição de alta 

diversidade em altitudes inferiores a 1.250m, indicando que as 

condições ambientais em altas altitudes podem servir como barreiras à 

dispersão e colonização de espécies. 

A diversidade beta pode ser determinada por múltiplos fatores 

relacionados com as características funcionais que são intrínsecas às 
espécies, com os gradientes geográficos e com as propriedades 

ecossistêmicas gerais (SOININEN et al., 2007). Na região do Alto rio 

Uruguai, a diversidade beta indicou que mesmo ambientes 

aparentemente similares (i.e. reservatórios) apresentaram maior 

distinção da assembleia de peixes do que aqueles ambientes 
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aparentemente diferentes que estão geograficamente mais próximos. 

Este resultado reforça a hipótese de que a assembleia de peixes do Alto 

rio Uruguai se mostra fortemente estruturada pela ação do gradiente 

longitudinal. Assim como observado por Chick et al. (2006) que, 

estudando o trecho superior do rio Mississipi, nos Estados Unidos, 

consideraram que as variações nas limitações dos peixes, os fatores 

ambientais e as possíveis barreiras históricas tenham sido as possíveis 

causas responsáveis pela composição e abundância/biomassa das 

assembleias de peixes no gradiente longitudinal. 

As distintas características de cada um dos empreendimentos, 

principalmente com relação à idade e disposição destes na calha 

principal, como destacado por Ward e Stanford (1983), também podem 

ter contribuído para as diferenças observadas na estruturação das 

assembleias ao longo do gradiente longitudinal. Neste trabalho fica 

evidente que os ambientes formados após os represamentos na região do 

Alto rio Uruguai, mesmo em reservatórios localizados em série e 

situados no mesmo rio apresentam distintas estruturações de 

assembleias de peixes. Estes resultados podem contribuir de forma 

relevante para a definição de ações de conservação de espécies e de 

manejo pesqueiro e gestão hídrica, mostrando evidências de que cada 

novo represamento imposto ao rio traz consequências que são únicas, de 

modo que podem alterar de maneira particular a biota aquática. As 

evidências obtidas neste estudo somente foram observadas devido à 

possibilidade de análise dos dados considerando uma escala espacial 

mais ampla. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 
 

Tabela S1. Nome científico da família, nome científico da espécie e frequência 

de ocorrência aproximada das espécies de peixes capturadas ao longo do Alto 

rio Uruguai, no período de 2006 a 2010, em 17 locais amostrados, pertencentes 

a oito distintos ambientes (distantes das barragens - DM e DJ; reservatório - R1, 

R2, R3; situados logo abaixo dos reservatórios - AB1, AB2 e AB3). 

 

AB1 AB2 AB3

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus pantaneiro 80 65 75 94 88 25 71 83 84 50 58 75 60 68 0 42 82

Loricariidae Ancistrus taunayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9

Parodontidae Apareiodon affinis 27 0 13 6 6 44 29 33 26 50 68 60 40 89 74 47 100

Characidae Astyanax aff. Eigenmanniorum 13 12 0 0 6 31 6 11 0 5 0 0 0 0 0 0 9

Characidae Astyanax fasciatus 87 88 63 100 94 88 100 100 95 100 100 100 85 95 84 42 91

Characidae Astyanax gr. Scabripinnis 27 18 0 6 65 44 35 22 21 60 42 20 5 53 42 26 36

Characidae Astyanax jacuhiensis 27 12 0 38 88 31 88 89 63 55 89 75 45 79 63 68 91

Characidae Astyanax sp. 2 0 0 13 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Auchenipteridae Auchenipterus aff. nuchalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 21 45

Characidae Brycon orbignyanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Characidae Bryconamericus iheringii 0 6 0 6 6 6 0 6 11 5 5 5 15 11 21 0 9

Characidae Bryconamericus stramineus 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Cetopsidae Cetopsis gobioides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Callichthyidae Corydoras paleatus 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cichlidae Crenicichla celidochilus 13 0 0 0 6 6 0 17 16 5 0 25 5 37 26 5 18

Cichlidae Crenicichla igara 7 0 0 0 0 0 6 17 5 5 0 0 5 5 26 0 0

Cichlidae Crenicichla jurubi 13 0 0 0 12 0 0 6 5 0 0 20 15 21 32 0 9

Cichlidae Crenicichla minuano 0 0 0 0 12 0 6 11 16 5 5 15 10 21 21 0 9

Cichlidae Crenicichla missioneira 27 0 0 6 6 0 12 33 32 10 11 40 20 47 37 0 9

Cichlidae Crenicichla tendybaguassu 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Cichlidae Crenicichla vittata 13 0 0 0 0 0 6 6 0 25 53 45 35 95 53 11 0

Characidae Cynopotamus kincaidi 0 0 0 0 0 6 0 0 0 30 5 5 0 5 11 0 0

Curimatidae Cyphocharax sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9

Cyprinidae Cyprinus carpio 0 12 13 25 12 13 47 33 21 25 16 15 0 0 0 0 0

Sternopygidae Eigenmannia virescens 13 12 0 0 18 13 24 0 0 20 21 40 15 58 11 68 64

Characidae Galeocharax humeralis 0 0 13 0 0 6 12 11 0 95 53 50 30 5 47 5 0

Cichlidae Geophagus brasiliensis 40 6 0 13 47 63 47 61 68 20 47 15 10 58 0 16 0

Cichlidae Gymnogeophagus gymnogenys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 53 0 5 0

Cichlidae Gymnogeophagus meridionalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Cichlidae Gymnogeophagus rhabdotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9

Gymnotidae Gymnotus carapo 7 6 0 0 0 0 6 0 0 0 5 20 5 5 5 16 0

Loricariidae Hemiancistrus fuliginosus 0 12 0 6 0 63 29 50 16 15 0 0 0 5 53 53 64

Erythrinidae Hoplias lacerdae 73 53 25 19 53 0 24 28 58 85 32 15 25 26 5 47 0

Erythrinidae Hoplias malabaricus 27 47 38 63 88 81 41 28 21 50 42 25 70 79 5 16 18

Loricariidae Hypostomus commersonii 53 59 13 69 53 94 65 56 53 75 58 50 20 63 16 5 18

Loricariidae Hypostomus isbrueckeri 100 94 50 19 6 81 94 100 89 100 89 100 85 95 100 89 100

Loricariidae Hypostomus luteus 53 12 13 0 0 13 12 6 26 70 5 5 5 16 32 32 55

Loricariidae Hypostomus regani 7 18 0 0 0 6 0 6 5 30 0 10 0 0 21 5 27

Loricariidae Hypostomus roseopunctatus 13 12 0 0 0 6 24 17 42 40 5 20 5 37 42 47 64

Loricariidae Hypostomus uruguayensis 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 16 9

Ictaluridae Ictalurus punctatus 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pimelodidae Iheringichthys labrosus 80 65 38 13 18 100 100 89 58 100 100 100 95 95 89 84 91

FAMÍLIA ESPÉCIE

Frequência de ocorrência de espécies nos ambientes amostrais (%)

DM R1 R2 R3 DJ
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Continuação... Tabela S1 

 

AB1 AB2 AB3

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17

Anostomidae Leporinus amae 13 0 0 6 12 0 6 11 26 0 0 5 0 5 5 0 45

Anostomidae Leporinus macrocephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9

Anostomidae Leporinus striatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 18

Loricariidae Loricariichthys anus 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 95 80 89 32 95 55

Loricariidae Loricariichthys melanocheilus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0

Anostomidae Megaleporinus obtusidens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 18

Pimelodidae Megalonema platanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Atherinopsidae Odontesthes aff. perugiae 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 11 20 15 79 5 0 9

Characidae Oligosarcus brevioris 13 6 0 19 12 56 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Characidae Oligosarcus cf. jenynsii 67 53 38 81 76 94 88 94 95 100 63 60 85 100 68 32 91

Cichlidae Oreochromis niloticus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0

Sciaenidae Pachyurus bonariensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 68 100

Loricariidae Paraloricaria vetula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 15 5 0 11 63 64

Pimelodidae Parapimelodus valenciennis 47 65 100 63 41 69 88 94 68 60 42 45 55 58 47 5 9

Loricariidae Pareiorhaphis  sp. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heptapteridae  Pimelodella laticeps 0 6 0 0 0 19 6 0 0 0 0 0 0 11 11 5 18

Pimelodidae Pimelodus absconditus 20 6 0 0 0 6 18 17 37 30 37 15 15 26 37 37 55

Pimelodidae Pimelodus atrobrunneus 40 6 0 0 6 38 35 17 42 40 26 50 10 37 5 16 64

Pimelodidae Pimelodus maculatus 47 47 63 75 41 88 65 83 68 70 58 45 45 74 89 37 45

Loricariidae Pogonoma obscurum 60 76 25 50 24 19 41 61 26 100 5 25 5 11 16 11 0

Prochilodontidae Prochilodus lineatus 7 0 0 0 0 0 0 6 0 20 5 5 20 11 32 5 36

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus mangurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Characidae Pygocentrus nattereri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 20 25 5 21 0 0

Heptapteridae Rhamdella longiuscula 7 6 13 13 24 25 18 17 26 20 0 10 0 11 5 0 9

Heptapteridae Rhamdia quelen 60 35 25 19 53 81 35 50 42 30 42 45 25 37 47 26 18

Loricariidae Rineloricaria sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 5 5 5 5 0

Characidae Salminus brasiliensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16 5 27

Anostomidae Schizodon aff. nasutus 93 76 63 94 94 56 100 100 95 95 100 90 95 95 100 68 82

Curimatidae Serrasalmus maculatus 13 12 38 25 18 6 0 6 16 15 32 60 65 53 68 11 0

Pimelodidae Steindachneridion scriptum 13 18 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0

Curimatidae Steindachnerina biornata 7 0 0 0 0 13 6 33 11 20 26 35 20 5 0 0 0

Curimatidae Steindachnerina brevipinna 60 29 25 25 71 56 88 94 89 85 89 90 75 89 47 53 82

Auchenipteridae Tatia neivai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Auchenipteridae Trachelyopterus galeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 11 10 30 26 5 37 0

Auchenipteridae Trachelyopterus teaguei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 16 0

FAMÍLIA ESPÉCIE

Frequência de ocorrência de espécies nos ambientes amostrais (%)

DM R1 R2 R3 DJ
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Tabela S2. Teste de permutação (ANOVA) pelo comando capscale sobre o 

modelo gerado pela dbRDA, seus eixos e variáveis, baseado na distância de 

Bray-Curtis (permutações=9.999). Resultados significativos estão sinalizados 

por asteriscos. 

 

GL SQs F Pr(>F)

Modelo 7 13,80 11,83 1e-04 *

Residual 282 47,00

CAP1 1 7,25 30,52 0,0001 *

CAP2 1 2,71 11,40 0,0001 *

CAP3 1 2,05 8,65 0,0001 *

CAP4 1 1,17 4,91 0,0001 *

CAP5 1 0,52 2,21 0,0013 *

CAP6 1 0,26 1,10 0,3006

CAP7 1 0,21 0,89 0,6503

Residual 282 66,98

TEMPERATURA 1 2,25 13,50 0,0001*

OXIGÊNIO DISS. 1 0,91 5,46 0,0001*

pH 1 0,35 2,07 0,0175*

CONDUTIVIDADE 1 2,68 16,05 0,0001*

TRANSPARÊNCIA 1 1,40 8,44 0,0001*

LARGURA 1 2,20 13,22 0,0001*

LONGITUDINAL 1 4,01 24,06 0,0001*

Residual 282 47,00

ABUNDÂNCIA DE ESPÉCIES

Permutação do Modelo Geral

Permutação por Eixos

Permutação por Termos

 
 

GL SQs F Pr(>F)

Modelo 7 11,21 11,89 1e-04 *

Residual 282 37,99

CAP1 1 6,14 29,39 0,0001 *

CAP2 1 2,13 10,19 0,0001 *

CAP3 1 1,46 6,99 0,0001 *

CAP4 1 0,89 4,28 0,0001 *

CAP5 1 0,43 2,07 0,0007 *

CAP6 1 0,31 1,51 0,0226 *

CAP7 1 0,21 0,98 0,4825

Residual 282 58,88

TEMPERATURA 1 1,77 13,13 0,0001 *

OXIGÊNIO DISS. 1 0,70 5,23 0,0001 *

pH 1 0,28 2,07 0,0169 *

CONDUTIVIDADE 1 2,17 16,11 0,0001 *

TRANSPARÊNCIA 1 1,25 9,25 0,0001 *

LARGURA 1 1,40 10,42 0,0001 *

LONGITUDINAL 1 3,64 27,02 0,0001 *

Residual 282 37,99

BIOMASSA DE ESPÉCIES

Permutação do Modelo Geral

Permutação por Eixos

Permutação por Termos
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Tabela S3. Teste de comparações múltiplas (PERMANOVA pairwise), 

aplicando o índice de Bray-Curtis, com correção de Bonferroni, avaliando 

comparações entre grupos de ambientes do Alto rio Uruguai, usando os dados 

de abundância e biomassa de espécies. 

 

Pseudo-F R² p p-ajustado Pseudo-F R² p p-ajustado

DM vs R1 10,687 0,131 0,001 0,028 10,645 0,130 0,001 0,028

DM vs AB1 11,126 0,195 0,001 0,028 10,784 0,190 0,001 0,028

DM vs R2 9,488 0,101 0,001 0,028 8,221 0,089 0,001 0,028

DM vs AB2 10,706 0,176 0,001 0,028 8,931 0,152 0,001 0,028

DM vs R3 19,362 0,152 0,001 0,028 20,812 0,162 0,001 0,028

DM vs AB3 13,478 0,216 0,001 0,028 14,765 0,232 0,001 0,028

DM vs DJ 17,132 0,222 0,001 0,028 18,093 0,232 0,001 0,028

R1 vs AB1 18,310 0,250 0,001 0,028 14,583 0,210 0,001 0,028

R1 vs R2 15,266 0,141 0,001 0,028 15,077 0,140 0,001 0,028

R1 vs AB2 24,817 0,296 0,001 0,028 21,160 0,264 0,001 0,028

R1 vs R3 32,685 0,218 0,001 0,028 30,784 0,208 0,001 0,028

R1 vs AB3 26,479 0,313 0,001 0,028 25,018 0,301 0,001 0,028

R1 vs DJ 32,647 0,321 0,001 0,028 32,760 0,322 0,001 0,028

AB1 vs R2 16,997 0,200 0,001 0,028 14,538 0,176 0,001 0,028

AB1 vs AB2 10,028 0,228 0,001 0,028 14,398 0,297 0,001 0,028

AB1 vs R3 18,280 0,166 0,001 0,028 18,244 0,165 0,001 0,028

AB1 vs AB3 11,903 0,265 0,001 0,028 14,289 0,302 0,001 0,028

AB1 vs DJ 19,722 0,309 0,001 0,028 19,723 0,310 0,001 0,028

R2 vs AB2 18,637 0,206 0,001 0,028 16,534 0,187 0,001 0,028

R2 vs R3 20,148 0,134 0,001 0,028 21,660 0,143 0,001 0,028

R2 vs AB3 21,114 0,229 0,001 0,028 20,480 0,224 0,001 0,028

R2 vs DJ 30,935 0,274 0,001 0,028 27,113 0,248 0,001 0,028

AB2 vs R3 19,547 0,169 0,001 0,028 20,472 0,176 0,001 0,028

AB2 vs AB3 11,401 0,236 0,001 0,028 13,565 0,268 0,001 0,028

AB2 vs DJ 22,968 0,324 0,001 0,028 20,658 0,301 0,001 0,028

R3 vs AB3 17,836 0,158 0,001 0,028 15,724 0,142 0,001 0,028

R3 vs DJ 13,754 0,115 0,001 0,028 16,210 0,133 0,001 0,028

AB3 vs DJ 14,659 0,238 0,001 0,028 11,248 0,193 0,001 0,028

ABUNDÂNCIA BIOMASSA
Pares 

Comparados
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE GRUPOS FUNCIONAIS DE PEIXES EM 

UMA CASCATA DE RESERVATÓRIOS SUBTROPICAIS 
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RESUMO 

 

A distribuição espacial das espécies de peixes com distintas 

características tróficas, aspectos reprodutivos e tamanhos corporais foi 

avaliada na cascata de reservatórios do Alto rio Uruguai, com o objetivo 

de identificar preferências dos grupos funcionais por determinados 

habitats. Foram avaliadas a abundância e a biomassa de espécies para 

peixes capturados entre os anos de 2006 e 2010, em 17 localidades, 

incluindo ambientes de reservatórios (R1, R2 e R3), ambientes abaixo 

de barragens (AB1, AB2 e AB3) e ambientes lóticos distantes de 

reservatórios (DM e DJ). Os resultados deste estudo indicaram que os 

ambientes localizados no extremo superior (DM) e inferior (DJ) da área 

de estudo, mais distantes da influência da cascata de reservatórios, 

apresentaram assembleias compostas, em grande parte, por espécies 

detritívoras e/ou cuidadoras. O ambiente DM apresentou dominância de 

espécies de médio porte, com aumento gradual em abundância daquelas 

de grande porte no sentido cabeceira-foz. Os primeiros reservatórios da 

cascata, R1 e R2, apresentaram dominância de espécies sedentárias ou 

de curta migração, com destaque à dominância de piscívoros no 

reservatório mais recente (R1). As espécies migradoras de longas 

distâncias e espécies com fertilização interna foram mais expressivas no 

trecho médio-inferior (R2, AB2, R3, AB3 e DJ). O número de grupos 

funcionais foi superior neste trecho médio-inferior, com destaque para o 

ambiente mais a jusante em direção à foz, sugerindo que esta porção do 

rio apresenta as condições mais aptas à manutenção da diversidade de 

espécies com distintos papéis funcionais no ecossistema. 

 

Palavras-chave: Trófico. Reprodutivo. Ictiofauna. Alto rio Uruguai. 

Rio Sul-Americano. 
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ABSTRACT 

 

The spatial distribution of fish species with distinct trophic 

characteristics, reproductive aspects and body size were evaluated in the 

reservoirs cascade of the Upper Uruguay River, in order to identify 

preferences of the functional groups for specific habitats. The 

abundance, biomass and species richness captured between 2006 and 

2010 were evaluated in eight environments among reservoirs (R1, R2 

and R3), environments below the dams (AB1, AB2 and AB3) and lotic 

environments distant from the reservoirs (DM and DJ). The results of 

this study indicated that the environments located at the upper (DM) and 

lower (DJ) reaches of the study area, further away from the influences of 

the reservoir cascade, presented assemblages composed largely of 

detritivorous species and / or species with parental care. The DM 

environment showed dominance of medium-sized species and large 

species presented a gradual increase in abundance and richness in the 

headwater-mouth direction. The first reservoirs of the cascade, R1 and 

R2, showed dominance of sedentary or short migration species, with 

piscivorous dominance in the younger reservoir (R1). Long-migratory 

species and species with internal fertilization were more expressive in 

the middle-lower reach (R2, AB2, R3, AB3 and DJ). In addition, the 

functional groups richness were higher in the middle-lower reach of the 

river, with the last environment in headwater-mouth direction being the 

most important, suggesting that this reach of the river presents the most 

suitable conditions for maintaining the species diversity with different 

roles in the ecosystem. 

 

Keywords: Trophic. Reproductive. Icthyofauna. Upper Uruguay River. 

South American River. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interceptação de sistemas de rios por barragens pode ter efeito 

desde o nível de espécie até o ecossistêmico, influenciando desde a 

escala local até a global (ROSENBERG et al., 1997), com efeitos 

cumulativos em regiões localizadas centenas de quilômetros tanto a 

jusante quanto a montante da barragem (GRILL et al., 2015). Desta 

forma, é interessante que abordagens sobre as influências de 

reservatórios considerem as demais barragens dentro do sistema de rio, 

embora raramente estas sejam realizadas (FAGAN et al. 2002; FINER; 

JENKINS 2012). Segundo o conceito de Contínuo de Reservatórios em 

Cascata (CRCC - BARBOSA et al., 1999), a presença de reservatórios 

em série certamente causa mudança significativa no gradiente original 

do rio, alterando consideravelmente a qualidade da água e a composição 

e estrutura das comunidades, o que muito provavelmente afeta a 

biodiversidade original. 

Pesquisas que associam as características ambientais com a 

distribuição e abundância de espécies de peixes contribuem para a 

compreensão da importância dos fatores bióticos e abióticos na 

determinação da estrutura das comunidades (JACKSON et al., 2001). 

Entretanto, o grande número de espécies de peixes, as diferentes 

estratégias reprodutivas, as distintas características morfológicas e a 

grande amplitude de recursos alimentares encontrados em rios 

neotropicais tornam complexos os estudos ecológicos que pretendem 

abranger toda a comunidade de peixes de uma determinada região, 

principalmente quando o estudo objetiva trabalhar em grandes escalas 

espaciais e temporais. 

A biologia reprodutiva dos peixes apresenta alta diversificação 

quando comparada a de outros grupos de vertebrados (WOOTTON; 

SMITH, 2014). Peixes também são caracterizados pela alta plasticidade 

alimentar e por estratégias alimentares diversificadas, superando todos 

os outros organismos vertebrados nestas características (NIKOLSKY, 

1963; PAVLOV; KASUMYAN, 2002). 

Para auxiliar a visualização da distribuição de espécies com 

características fisiológicas e preferências ambientais tão distintas, a sua 

classificação em grupos funcionais pode ser fundamental. Os grupos 
funcionais são definidos como grupos de espécies que desempenham a 

mesma função no ecossistema, e podem ser úteis na investigação das 

respostas das assembleias aos distúrbios no habitat (AARTS et al., 2004; 

BRANDL et al., 2016; HAN et al., 2016). 
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Estudos indicam que a distribuição espacial de peixes depende 

essencialmente de seus requerimentos fisiológicos e comportamentais 

aliados à disponibilidade de habitats (WERNER, 1986; WOOTTON, 

1998). Dentre estes requerimentos podemos destacar as intensas 

relações tróficas, tais como predação e competição (JACKSON et al., 

2001), além dos ciclos reprodutivos que são a base na qual a seleção 

natural atua, sendo grande responsável pela distribuição e abundância 

das espécies (VAZZOLER, 1996). Como parte central na estrutura de 

cadeias alimentares, o tamanho corporal é fundamental na determinação 

de fluxo de energia e dinâmicas de populações (PETERS, 1983; ARIM 

et al., 2016), constituindo importante ferramenta na avaliação da 

estabilidade de ecossistemas e nas respostas a perturbações antrópicas 

(WOODWARD et al., 2005). 

Em geral todas as populações experimentam transições graduais 

ou periódicas, estando sujeitas a uma seleção natural intensa, e os meios 

alternativos de reprodução possuem importante implicações 

demográficas nestes processos (WINEMILLER, 1989). A dimensão 

trófica também é fundamental, visto que todos os organismos precisam 

adquirir e assimilar recursos para sua manutenção, crescimento e 

reprodução (WINEMILLER et al., 2015), sendo um tema bastante 

abordado em estudos de ecologia de rios. Segundo as premissas do 

conceito do rio contínuo (VANNOTE et al., 1980), por exemplo, são 

esperadas maiores proporções de insetívoros nos trechos altos do rio, 

mudando gradualmente para a predominância de espécies carnívoras, 

onívoras e detritívoras nos trechos baixos, entretanto a construção de 

barreiras ao longo do rio podem alterar estas e muitas outras 

configurações das assembleias. 

O presente estudo propõe o agrupamento das espécies de peixes 

da bacia do Alto rio Uruguai em distintos grupos funcionais, permitindo 

assim, avaliar a distribuição destes grupos ao longo do rio contendo 

reservatórios dispostos em cascata. Estes agrupamentos auxiliarão na 

identificação de habitats que possivelmente promovem condições 

adequadas para a manutenção de determinados grupos, desempenhando 

papeis importantes nas ações de manejo pesqueiro e na conservação de 

espécies. 

A questão que envolve este estudo é: por quais ambientes os 
distintos grupos funcionais estão distribuídos? Partindo da hipótese de 

que o gradiente longitudinal pode promover variações na composição 

dos grupos funcionais, que também estarão sob o efeito da interrupção 

da conectividade longitudinal (barramentos), produzindo diferenças na 
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abundância e na biomassa dos grupos, principalmente daqueles 

formados por espécies dispersoras e especialistas. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo compreendeu uma extensão aproximada de 600 

km ao longo do trecho superior do rio Uruguai. Esta região, do Alto rio 

Uruguai, está localizada entre Salto Yucumã, limite inferior, e o trecho 

médio dos rios Pelotas e Canoas, formadores do rio Uruguai, como 

limite superior; numa região onde o clima é considerado subtropical 

úmido (ALVARES et al., 2014). 

O trecho de estudo abrange três usinas hidrelétricas (UHE´s) de 

grande porte (UHE Barra Grande - implantada no ano de 2005, UHE 

Machadinho - implantada em 2002 e UHE Itá - implantada em 2000) e 

os ambientes formados por elas. 

A distribuição espacial dos grupos funcionais foi avaliada em oito 

ambientes, são estes: ambiente amostral distante e localizado a montante 

da primeira barragem [DM]; ambiente amostral distante e situado a 

jusante da última barragem [DJ]; ambiente amostral localizado no 

reservatório de Barra Grande [R1], no reservatório de Machadinho [R2]; 

no reservatório de Itá [R3]; ambiente amostral localizado logo abaixo da 

usina hidrelétrica (UHE) de Barra Grande [AB1]; logo abaixo da UHE 

Machadinho [AB2]; e logo abaixo da UHE Itá [AB3]. 
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Figura 1. Mapa da região do Alto rio Uruguai abrangendo os 17 pontos de 

coleta de exemplares da ictiofauna. Os símbolos representam os diferentes 

ambientes amostrados: os círculos representam os pontos amostrais dentro dos 

reservatórios (R1= pontos 3 a 5; R2= pontos 7 a 9; R3= pontos 11 a 14), 

quadrados os pontos amostrais localizados logo abaixo das barragens (AB1= 

ponto 6; AB2= ponto 10; AB3= ponto 15) e triângulos os pontos amostrais mais 

distantes das barragens (DM= pontos 1 e 2; DJ= pontos 16 e 17). 

 
AMOSTRAGEM DE DADOS 

 
As coletas dos exemplares deste estudo foram realizadas no 

período de 2006 a 2010, em quatro amostragens ao ano (nos meses de 

fevereiro, maio, agosto e novembro) em 17 pontos amostrais. Para as 

coletas foram utilizadas redes litorâneas com esforço padronizado para 

cada ponto amostral: i) redes litorâneas com malha simples de 1,5 a 3 

centímetros (cm) entre nós adjacentes, com comprimento variando de 10 

a 30 metros (m) e 1,6 m de altura; ii) redes litorâneas do tipo tresmalho 

(feiticeiras) com malha de 3 a 5 cm e comprimento variando de 15 a 40 

m e 1,8 m de altura. 

Todas as redes foram instaladas por um período de 12h, do final 
da tarde ao nascer do dia, e os indivíduos capturados foram contados e 

identificados em nível de espécie, pesados (g) e mensurados em 

comprimento total (mm). Vouchers das espécies estão depositados na 

coleção ictiológica do Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de 



77 
 

Água Doce (LAPAD), da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina 

(MZUEL). 

A abundância das espécies de peixes foi estimada a partir da 

captura por unidade de esforço (CPUE) em número (indivíduos/100m2 

de rede/12 horas - CPUEN) e biomassa (gramas/100m2 de rede/12 horas 

– CPUEB). 

Todas as espécies de peixes capturadas foram utilizadas na 

construção de grupos funcionais. A abundância e biomassa destes 

grupos foram determinadas a partir da média de CPUEN e CPUEB das 

espécies para cada ambiente, e posterior soma das abundâncias e 

biomassas das espécies para cada grupo funcional. 

Três tipos de agrupamentos funcionais foram estabelecidos, 

baseados no porte (tamanho corporal), hábito alimentar e estratégia 

reprodutiva das espécies. As informações sobre a alimentação e 

reprodução dos peixes deste estudo foram baseadas em referências da 

literatura científica tais como Hahn et al. (1997; 1998), Zaniboni-Filho 

et al. (2004), Araújo et al. (2009), dentre outras. As espécies foram 

classificadas em cinco categorias alimentares: detritívoros, invertívoros, 

invertívoros com tendências à carnivoria/piscivoria, onívoros e 

piscívoros. Com relação à estratégia reprodutiva, as espécies foram 

classificadas em quatro grupos: espécies com hábitos sedentários ou 

curta migração, espécies com algum tipo de cuidado parental, espécies 

com fertilização interna e por fim, espécies com hábitos reofílicos que 

realizam longa migração. 

Com relação ao tamanho corporal as espécies foram classificadas 

de acordo com o comprimento total máximo (Cmax) dos exemplares 

capturados em coletas de monitoramento do laboratório LAPAD/UFSC 

durante os anos de 1995 a 2014, considerando "pequeno porte" espécies 

com comprimento total máximo menor que 20 cm, "médio porte" 

aquelas entre 20 e 40 cm, e "grande porte" aquelas maiores que 40 cm 

(VAZZOLER, 1996). Para estabelecer uma determinada espécie em sua 

categoria de tamanho, foi necessário que está apresentasse captura igual 

ou superior a 1% dentro das condições de determinada categoria. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

As porcentagens de contribuição da abundância e biomassa dos 

grupos funcionais para cada ambiente foram apresentadas em gráficos 

de barras. 

A análise de escalonamento multidimensional não-métrico 
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(NMDS), utilizando o índice de Bray-Curtis, foi empregada para avaliar 

a dissimilaridade na composição e na abundância (CPUEN) dos grupos 

funcionais entre os ambientes amostrais. A abundância dos grupos foi 

log transformada (log (x+1)) para produção da ordenação. 

As análises deste estudo foram produzidas no software R (Versão 

3.2.4; http://cran.r-project.org). 

 
 

RESULTADOS 

 

Durante o período de estudo, 2006-2010, foram identificadas 77 

espécies de peixes na região, pertencentes a 24 famílias. A classificação 

das espécies em grupos funcionais está apresentada na tabela abaixo 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Grupos funcionais baseados no hábito alimentar, em aspecto 

reprodutivo e no tamanho de espécies de peixes da região do Alto rio Uruguai. 

DETRI - detritívoros, INVER - invertívoros, INV_PISC - invertívoros com 

tendências à carnivoria/piscivoria, ONIV - onívoros, PISC - piscívoros, 

SED_MIC - sedentários/curta migração, PAR - cuidado parental, FI - 

fertilização interna, MI - longa migração, PEQ - pequeno porte, MED - médio 

porte, GRA - grande porte. 

 

Acestrorhynchidae Acestrorhynchus pantaneiro PISC SED_MIC MED

Loricariidae Ancistrus taunayi DETRI PAR PEQ

Parodontidae Apareiodon affinis ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Astyanax aff. Eigenmanniorum ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Astyanax fasciatus ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Astyanax gr. Scabripinnis ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Astyanax jacuhiensis ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Astyanax sp. 2 ONIV SED_MIC PEQ

Auchenipteridae Auchenipterus aff. nuchalis INVER FI MED

Characidae Brycon orbignyanus ONIV MIG GRA

Characidae Bryconamericus iheringii ONIV SED_MIC PEQ

Characidae Bryconamericus stramineus ONIV SED_MIC PEQ

Cetopsidae Cetopsis gobioides INV_PISC SED_MIC PEQ

Callichthyidae Corydoras paleatus INVER SED_MIC PEQ

Cichlidae Crenicichla celidochilus INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla igara INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla jurubi INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla minuano INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla missioneira INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla tendybaguassu INV_PISC PAR MED

Cichlidae Crenicichla vittata INV_PISC PAR MED

Characidae Cynopotamus kincaidi PISC SED_MIC MED

Curimatidae Cyphocharax sp. DETRI SED_MIC PEQ

Cyprinidae Cyprinus carpio ONIV SED_MIC GRA

Sternopygidae Eigenmannia virescens INVER SED_MIC MED

Characidae Galeocharax humeralis PISC SED_MIC MED

Cichlidae Geophagus brasiliensis INVER PAR MED

Cichlidae Gymnogeophagus gymnogenys ONIV PAR PEQ

Cichlidae Gymnogeophagus meridionalis ONIV PAR PEQ

Cichlidae Gymnogeophagus rhabdotus ONIV PAR PEQ

Gymnotidae Gymnotus carapo ONIV PAR GRA

Loricariidae Hemiancistrus fuliginosus DETRI PAR MED

Erythrinidae Hoplias lacerdae PISC PAR GRA

Erythrinidae Hoplias malabaricus PISC PAR GRA

Loricariidae Hypostomus commersonii DETRI PAR GRA

Loricariidae Hypostomus isbrueckeri DETRI PAR MED

Loricariidae Hypostomus luteus DETRI PAR GRA

FAMÍLIA ESPÉCIE TRÓFICO REPRODUTIVO PORTE
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Continuação... Tabela 1. 

 

Loricariidae Hypostomus regani DETRI PAR GRA

Loricariidae Hypostomus roseopunctatus DETRI PAR GRA

Loricariidae Hypostomus uruguayensis DETRI PAR MED

Ictaluridae Ictalurus punctatus ONIV PAR MED

Pimelodidae Iheringichthys labrosus INVER SED_MIC MED

Anostomidae Leporinus amae ONIV SED_MIC MED

Anostomidae Leporinus macrocephalus ONIV MIG GRA

Anostomidae Leporinus striatus ONIV SED_MIC PEQ

Loricariidae Loricariichthys anus DETRI PAR GRA

Loricariidae Loricariichthys melanocheilus DETRI PAR MED

Anostomidae Megaleporinus obtusidens ONIV MIG GRA

Pimelodidae Megalonema platanus PISC SED_MIC MED

Atherinopsidae Odontesthes aff. perugiae ONIV SED_MIC MED

Characidae Oligosarcus brevioris PISC SED_MIC MED

Characidae Oligosarcus cf. jenynsii PISC SED_MIC MED

Cichlidae Oreochromis niloticus ONIV PAR MED

Sciaenidae Pachyurus bonariensis INVER SED_MIC MED

Loricariidae Paraloricaria vetula ONIV PAR GRA

Pimelodidae Parapimelodus valenciennis INVER SED_MIC MED

Loricariidae Pareiorhaphis sp. DETRI PAR PEQ

Heptapteridae  Pimelodella laticeps INVER SED_MIC MED

Pimelodidae Pimelodus absconditus ONIV SED_MIC MED

Pimelodidae Pimelodus atrobrunneus ONIV SED_MIC MED

Pimelodidae Pimelodus maculatus ONIV SED_MIC GRA

Loricariidae Pogonoma obscurum DETRI SED_MIC MED

Prochilodontidae Prochilodus lineatus DETRI MIG GRA

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus mangurus INV_PISC SED_MIC GRA

Characidae Pygocentrus nattereri PISC PAR MED

Heptapteridae Rhamdella longiuscula INVER SED_MIC MED

Heptapteridae Rhamdia quelen INV_PISC SED_MIC GRA

Loricariidae Rineloricaria sp. DETRI PAR MED

Characidae Salminus brasiliensis PISC MIG GRA

Anostomidae Schizodon aff. nasutus ONIV SED_MIC GRA

Curimatidae Serrasalmus maculatus PISC PAR MED

Pimelodidae Steindachneridion scriptum PISC SED_MIC GRA

Curimatidae Steindachnerina biornata DETRI SED_MIC PEQ

Curimatidae Steindachnerina brevipinna DETRI SED_MIC PEQ

Auchenipteridae Tatia neivai INVER FI PEQ

Auchenipteridae Trachelyopterus galeatus ONIV FI MED

Auchenipteridae Trachelyopterus teaguei ONIV FI PEQ

FAMÍLIA ESPÉCIE TRÓFICO REPRODUTIVO PORTE

 
 

Os resultados da ordenação (NMDS; Figura 2) indicam a 

relação das espécies piscívoras com o ambiente R1, espécies 

migradoras e invertívoras com tendências à carnivoria/piscivoria 

com ambientes AB e espécies detritívoras e que apresentam cuidado 

parental com ambientes distantes das barragens (DM e DJ). 
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Figura 2. Gráfico da ordenação produzida pela análise de escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS), utilizando o índice de Bray-Curtis, 

considerando a composição e a abundância de espécies (CPUEN) entre as 

unidades amostrais. [DM, DJ]= Pontos amostrais distantes das barragens; [R1, 

R2, R3]= pontos amostrais localizados nos reservatórios; [AB1, AB2, AB3]= 

pontos amostrais situados a jusante das barragens. DETRI - detritívoros, INVER 

- invertívoros, INV_PISC - invertívoros com tendências à carnivoria/piscivoria, 

ONIV - onívoros, PISC - piscívoros, SED_MIC - sedentários/curta migração, 

PAR - cuidado parental, FI - fertilização interna, MI - longa migração, PEQ - 

pequeno porte, MED - médio porte, GRA - grande porte. *Figura com ajuste de 

escala para: MIG (escores: eixo1=1.01 e eixo2=0.36) e FI (escores: eixo1=1.08 

e eixo 2=0.64). 

 

Aproximadamente 50% da biomassa de peixes presente no 

ambiente mais próximo à cabeceira do rio (DM) foi composta por 

espécies de peixes detritívoros (Figura S1 – Material Suplementar). Este 

ambiente também apresentou grande abundância de invertívoros e os 

menores valores de abundância e biomassa de onívoros em relação aos 

outros ambientes (Figura 3). Quando comparado aos outros ambientes, o 

primeiro reservatório da cascata (R1) se destacou dentre os menores 

valores de abundância e biomassa de detritívoros, invertívoros e 

invertívoros-piscívoros. Por outro lado, 69% da biomassa de peixes 

* 

* 
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capturadas neste reservatório foram de espécies consideradas piscívoras, 

que também apresentaram grande porcentagem na abundância de 

espécies (43%). Peixes onívoros também foram bastante abundantes em 

R1, representando 40% da abundância total. Logo abaixo de R1, os 

onívoros representaram 67% da abundância no ambiente AB1. A 

elevada captura de onívoros neste ambiente se deve em especial à 

espécie Astyanax fasciatus. 

A categoria invertívora foi a mais abundante (38%) no 

reservatório localizado na porção intermediária da cascata (R2), e 37% 

da biomassa deste ambiente foi composta por piscívoros. Outra 

categoria importante em R2 foi das espécies onívoras, que representou 

29% da abundância e da biomassa de peixes capturados neste 

reservatório. Abaixo de R2, ou seja, no ambiente AB2, a abundância de 

espécies foi representada principalmente por onívoros (41%) e a 

biomassa por detritívoros (39%). 

No último reservatório da cascata (R3), a abundância e a 

biomassa estiveram principalmente distribuídas entre detritívoros, 

onívoros e piscívoros. Este ambiente apresentou a maior abundância de 

espécies invertívoras-piscívoras dentre todos os ambientes. Os 

detritívoros representaram em AB3, 30% da abundância e 40% da 

biomassa, e os onívoros representaram 47% e 41% da abundância e 

biomassa, respectivamente. Ainda em AB3, a categoria de peixes 

piscívoros apresentou a menor porcentagem de contribuição comparada 

aos outros ambientes, seguida por DJ. O último ambiente amostrado em 

direção à foz do rio (DJ) exibiu a menor abundância e biomassa de 

piscívoros de toda a região de estudo e teve como maior contribuição a 

categoria de detritívoros, representando 48% do total de abundância e 

42% do total de biomassa deste ambiente. 
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Figura 3. Porcentagem da abundância (CPUEN média) e biomassa (CPUEB 

média) das cinco categorias tróficas distribuídas ao longo dos distintos 

ambientes do Alto rio Uruguai, durante o período de 2006 a 2010. DETRI - 

detritívoros, INV_PISC - invertívoros com tendências à carnivoria/piscivoria, 

INVER - invertívoros, ONIV - onívoros, PISC - piscívoros. 
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As espécies sedentárias ou que realizam curtas migrações 

(SED_MIC) se destacaram com valores elevados de abundância e 

biomassa de espécies em todos os ambientes (Figura 4). Espécies com 

estas características contribuíram com, no mínimo, 50% da abundância 

total de cada ambiente. O ambiente R1 se destacou com 96% de sua 

abundância representada por espécies sedentárias/curta migração, 

enquanto que o ambiente DJ apresentou a menor contribuição destas 

espécies (50%). As maiores contribuições de espécies que apresentam 

algum tipo de cuidado parental (PAR), no total de abundância e 

biomassa, foram observadas nos extremos da área de estudo: DJ e DM. 

Por outro lado, os reservatórios R1 e R2, apresentaram as menores 

contribuições de espécies cuidadoras. As espécies migradoras de longa 

distância (MIG) estiveram ausentes das capturas nos ambientes R1 e 

AB1, e as maiores contribuições em abundância e biomassa destas 

espécies foram observadas no ambiente AB3 e DJ. O ambiente DJ 

também apresentou a maior contribuição de abundância e biomassa de 

espécies que apresentam fertilização interna. Esta categoria apresentou 

número bastante reduzido de espécies, apenas quatro espécies de um 

total de 77, estando ausente das capturas feitas nos ambientes DM, R1, 

AB1 e R2. 
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Figura 4. Porcentagem da abundância (CPUEN média) e biomassa (CPUEB 

média) das quatro categorias reprodutivas distribuídas ao longo dos distintos 

ambientes do Alto rio Uruguai, durante os anos de 2006 a 2010. SED_MIC - 

sedentários/curta migração, FI - fertilização interna, MI - longa migração, PAR 

- cuidado parental. 

 

Com relação ao porte das espécies de peixes, o ambiente AB1 

revelou a maior abundância e biomassa de peixes de pequeno porte 

(Figura 5). A contribuição destes indivíduos em AB1 alcançou 67% da 

abundância total encontrada neste ambiente, e este valor elevado está 

relacionado ao expressivo aumento da espécie A. fasciatus ao longo do 

período de estudo. Peixes de pequeno porte também apresentaram 

importante contribuição em R3, perfazendo 51% da abundância total 

neste reservatório. A menor abundância e biomassa de peixes de 

pequeno porte e sua menor contribuição no total capturado foi observada 

no ambiente DM. O ambiente DM apresentou 73% de sua abundância 

total e 63% de sua biomassa total composta por espécies de médio porte, 

enquanto que, no outro extremo da área de estudo, os ambientes AB3 e 

DJ apresentaram importante contribuição de espécies de grande porte na 

abundância e biomassa de peixes capturados. 
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Figura 5. Porcentagem da abundância (CPUEN média) e biomassa (CPUEB 

média) das três categorias de porte distribuídas ao longo dos distintos ambientes 

da região do Alto rio Uruguai, no período de 2006 a 2010. GRA - grande porte, 

MED - médio porte, PEQ - pequeno porte. 
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DISCUSSÃO 

 
A conectividade longitudinal é particularmente importante para a 

ecologia do rio por causa da sua relação com as espécies migradoras e 

da possibilidade de dispersão (COTE et al., 2009), entretanto a formação 

de uma cascata de reservatórios na região do Alto Uruguai estabeleceu 

barreiras praticamente intransponíveis para estas espécies. Assim, estes 

organismos contam apenas com trechos limitados da calha do rio 

principal e curtas extensões de tributários existentes na região 

(REYNALTE-TATAJE et al., 2012) para realizarem processos de 

deslocamento. A porção média-inferior do trecho estudado 

(principalmente AB2, AB3 e DJ) se destacou pela maior parcela da 

abundância e biomassa total do grupo de espécies migradoras de longa 

distância. Corroborando com esta observação, espécies migradoras de 

longas distâncias parecem ser indicadoras das porções inferiores de rios 

subtropicais (PETRY; SCHULZ, 2006). As espécies migradoras são 

consideradas menos frequentes do que espécies de curta migração ou 

sedentárias, principalmente em áreas de reservatórios já que são 

altamente dependentes da integridade de grandes áreas da bacia 

(AGOSTINHO et al., 2005). 

Por outro lado, as espécies cuidadoras do Alto rio Uruguai 

também parecem ter preferências por habitats localizados fora da área de 

influência direta dos reservatórios. A categoria destas espécies foi pouco 

expressiva no reservatório mais recente (R1), fato este esperado, visto 

que os reservatórios recentes tendem a ser mais instáveis, de modo a 

apresentarem maior intensidade de fatores que podem promover a 

redução de espécies que desempenham algum tipo de cuidado parental 

(AGOSTINHO et al., 2008). A maior variação de nível operacional dos 

reservatórios R1 e R2 comparados à R3 pode ser responsável pela 

menor contribuição de espécies cuidadoras nos reservatórios da porção 

superior do rio. Em contrapartida, as espécies cuidadoras representaram 

praticamente a metade da porcentagem de abundância e de biomassa 

total dos ambientes extremos e menos influenciados pelos reservatórios: 

DM e DJ. 

A presença das espécies com fertilização interna foi exclusiva da 

porção médio-inferior do rio, com destaque para DJ. Enquanto que a 

grande maioria das espécies de peixes teleósteos apresenta fertilização 

externa (LAHNSTEINER; PATZNER, 2008) e foram abundantes em 

todos os ambientes avaliados neste estudo, uma parcela bastante 

reduzida desempenha fertilização interna: apenas 11% de todas as 

famílias de peixes ósseos apresentam este tipo de estratégia reprodutiva 
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(GROSS; SARGENT, 1985). Estes aspectos reforçam a ideia de 

diversidade, que além de caracterizar as assembleias pela riqueza de 

espécies ainda está sendo representada por táticas reprodutivas mais 

diversificadas no trecho médio-inferior do rio. 

Acredita-se que a deriva do plâncton a partir de um reservatório 

pode subsidiar cadeias alimentares logo abaixo da barragem, alterando a 

base de energia das cadeias alimentares (DOI et al., 2008), atraindo 

assim diversas espécies forrageiras, como, por exemplo, a abundante A. 

fasciatus e demais espécies onívoras. As espécies do gênero Astyanax 

são conhecidas por serem consumidoras oportunistas, com uma alta 

variedade de composição de dieta (VILELLA et al., 2002), amplamente 

distribuída pela bacia do Prata (ZANIBONI-FILHO; SCHULZ, 2003). 

Após a construção de uma barragem, ocorre a proliferação massiva de 

espécies de pequeno porte, sedentárias/não-migradoras, com alto 

potencial reprodutivo e curto tempo de vida (AGOSTINHO et al., 2008; 

AGOSTINHO et al., 2016). Assim, a plasticidade alimentar e tática 

reprodutiva de A. fasciatus provavelmente foram determinantes na 

manutenção dos estoques e na rápida proliferação em ambientes 

instáveis como R1 e AB1, elevando as porcentagens observadas pelas 

categorias de espécies onívoras e espécies de pequeno porte nestes 

ambientes. Por consequência, a elevada contribuição de piscívoros no 

ambiente R1 provavelmente esteve relacionada ao aumento da oferta de 

alimento nos primeiros anos após o represamento. 

De maneira geral, mudanças no processamento da matéria 

orgânica e na produtividade primária ao longo do trajeto do rio, são 

refletidas na distribuição e adição de grupos funcionais tróficos ao longo 

do rio (VANNOTE et al., 1980), ou ainda, maior diversidade trófica é 

esperada em baixas altitudes e uma gradativa diminuição desta 

conforme o aumento gradual da altitude (POUILLY et al., 2006). Na 

região do Alto rio Uruguai foi observada variação na composição dos 

grupos funcionais tróficos ao longo do gradiente cabeceira-foz, 

entretanto as diferenças estiveram mais relacionadas com a distribuição 

dos distintos ambientes formados pela cascata de reservatórios da região 

do que com o gradiente longitudinal do rio. 

As espécies onívoras estiveram bem distribuídas ao longo de todo 

gradiente estudado, com destaque para os ambientes localizados logo 
abaixo das barragens (AB1, AB2 e AB3) provavelmente pela maior 

disponibilidade de alimento, como já citado anteriormente. Destacou-se 

a maior contribuição de piscívoros no reservatório localizado na maior 

altitude, sendo também o reservatório mais recente (R1). A contribuição 

de piscívoros foi reduzida pela metade após o último reservatório da 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523357/#b50
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cascata (R3) e, contrastando com esses resultados, estudos apontam 

espécies piscívoras e carnívoras como potenciais indicadoras da porção 

inferior dos rios (PETRY; SCHULZ, 2006; ARAÚJO et al., 2009), 

sendo a dominância de piscívoros observada em baixas altitudes 

(POUILLY et al. 2006). Apesar de pouco abundantes, as espécies 

invertívoras-piscívoras apresentaram suas maiores contribuições nos 

ambientes R3 e AB3, possivelmente favorecidas pela menor abundância 

de piscívoros. 

Assim como o grupo de espécies cuidadoras, as espécies 

detritívoras apresentaram maior contribuição nos ambientes mais 

distantes das barragens, tanto na porção superior (DM) quanto na parte 

inferior (DJ) da área de estudo, indicando uma possível preferência por 

habitats menos afetados pelos reservatórios. No entanto, estudos 

indicam um esperado aumento gradual de espécies detritívoras no 

sentido cabeceira-foz (POUILLY et al., 2006, WOLFF et al., 2013), e 

ainda a dominância destes em trechos inferiores de reservatórios em 

cascata (ARAÚJO et al., 2009). A categoria invertívora foi a principal 

contribuinte na abundância total do reservatório localizado no meio da 

cascata (R2), e também apresentaram considerável contribuição nos 

ambientes DM e AB1, localizados na porção superior do rio. Segundo o 

conceito do rio contínuo (VANNOTE, 1980), as áreas de cabeceira 

apresentam maior cobertura vegetal, o que proporciona maior aporte de 

matéria alóctone. Esse tipo de habitat atrai invertebrados consumidores 

de material alóctone e, por consequência a presença de espécies 

invertívoras. Desta forma, a dominância de espécies invertívoras 

costuma aumentar conforme o aumento gradual da altitude (POUILLY 

et al., 2006). Espécies invertívoras já foram associadas a trechos de 

cabeceira com complexidade ambiental, provavelmente pela diversidade 

de substratos que promovem habitats e bases para alimentação de 

determinados invertebrados (CRUZ et al., 2013). 

Espécies de pequeno porte tendem a sofrer maior pressão de 

predação, sendo alvo de um grande número de espécies predadoras 

(SINCLAIR et al., 2003; LAYMAN et al., 2005; WOODWARD et al., 

2005). Nos ambientes onde a contribuição de espécies de pequeno porte 

é alta (AB1 e R3), os piscívoros são pouco abundantes. Enquanto isso, 

no reservatório mais recente (R1), com as maiores contribuições de 
piscívoros de todo o Alto rio Uruguai, foram observados valores 

intermediários na contribuição de espécies de pequeno porte. No 

ambiente mais próximo à cabeceira do rio (DM), as espécies de médio 

porte dominaram, em número e biomassa, a assembleia de peixes, e este 

fato pode estar relacionado com a diminuição na população de grandes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523357/#b50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523357/#b50
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523357/#b50
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predadores (LAYMAN; WINEMILLER, 2004), já que a abundância e a 

biomassa de espécies de grande porte e de espécies piscívoras neste 

ambiente é pouco expressiva. Neste estudo foi observado um gradiente 

de aumento na abundância de peixes de grande porte em direção à foz, 

semelhante ao verificado em outro rio subtropical (PETRY; SCHULZ, 

2006). 

Os resultados deste estudo sugerem que os reservatórios 

influenciam a estrutura trófica das assembleias, principalmente no 

reservatório mais recente, refletindo nas variações do porte das espécies 

nos distintos ambientes formados. A única categoria a representar uma 

tendência ao longo do gradiente longitudinal foi o das espécies de 

grande porte, com aumento em abundância no sentido cabeceira-foz. Os 

grupos funcionais reprodutivos parecem ser mais fortemente 

influenciados pelos efeitos da cascata de reservatórios, sugerindo que a 

porção inferior do rio apresenta as condições mais aptas à manutenção 

da diversidade de espécies com distintos papéis funcionais no 

ecossistema. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 
Tabela S1. Abundância (CPUEN) e biomassa (CPUEB) de espécies e a 

respectiva porcentagem aproximada de contribuição de cada categoria dos 

grupos funcionais baseados no hábito alimentar, em aspecto reprodutivo e 

tamanho corporal de espécies de peixes apresentados para os distintos 

ambientes do Alto rio Uruguai. 

 

DM % R1 % AB1 % R2 % AB2 % R3 % AB3 % DJ %

DETRI 22.26 37 1.58 4 22.77 10 10.91 16 25.80 23 20.24 37 36.57 30 20.46 48

INV_PISC 0.56 1 0.21 0 2.08 1 0.78 1 0.69 1 1.93 4 3.86 3 0.21 0

INVER 18.76 31 5.22 12 33.26 14 25.57 38 18.12 16 5.89 11 17.70 14 6.72 16

ONIV 11.97 20 17.51 40 154.23 67 19.85 29 45.81 41 21.65 39 57.71 47 12.59 30

PISC 6.55 11 18.88 43 18.36 8 10.92 16 20.85 19 5.26 10 6.55 5 2.33 6

SED_MIC 39.58 66 41.57 96 208.21 90 63.26 93 91.37 82 41.23 75 80.00 65 20.97 50

PAR 20.50 34 1.84 4 22.49 10 4.75 7 19.18 17 13.50 25 41.40 34 20.08 47

MIG 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.01 0 0.55 0 0.08 0 0.94 1 0.23 1

FI 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.17 0 0.15 0 0.06 0 1.04 2

PEQ 11.12 18 15.91 37 153.93 67 21.29 31 40.17 36 27.82 51 40.16 33 10.62 25

MED 43.73 73 23.85 55 55.73 24 39.81 59 56.31 51 16.16 29 61.00 50 17.14 40

GRA 5.25 9 3.64 8 21.05 9 6.92 10 14.79 13 10.99 20 21.24 17 14.56 34

DM % R1 % AB1 % R2 % AB2 % R3 % AB3 % DJ %

DETRI 2752.32 50 304.22 7 4691.73 31 646.47 17 4763.34 39 973.54 36 4993.32 40 1076.24 42

INV_PISC 101.39 2 38.13 1 669.18 4 96.36 3 168.03 1 112.93 4 304.15 2 25.34 1

INVER 621.18 11 103.90 2 2656.25 18 553.99 15 1297.29 11 191.08 7 563.73 5 369.13 15

ONIV 676.35 12 930.86 21 3735.21 25 1075.86 29 1812.30 15 787.14 29 5094.55 41 748.17 29

PISC 1362.16 25 3042.47 69 3333.49 22 1395.80 37 4253.20 35 676.86 25 1549.96 12 326.55 13

SED_MIC 2580.27 47 3592.87 81 8753.39 58 3080.80 82 6737.89 55 1556.08 57 6095.79 49 1157.25 45

PAR 2893.10 52 826.71 19 6332.48 42 680.59 18 5107.03 42 1115.16 41 5039.86 40 1073.67 42

MIG 40.03 1 0.00 0 0.00 0 7.09 0 434.34 4 60.84 2 1367.38 11 272.79 11

FI 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 14.91 0 9.46 0 2.66 0 41.71 2

PEQ 248.56 5 367.96 8 2491.96 17 425.58 11 605.45 5 515.00 19 574.94 5 280.61 11

MED 3476.73 63 2694.75 61 5213.56 35 2055.28 55 6501.88 53 937.00 34 5362.77 43 1027.63 40

GRA 1788.11 32 1356.86 31 7380.34 49 1287.63 34 5186.84 42 1289.54 47 6567.99 53 1237.19 49

ABUNDÂNCIA (CPUEN)

BIOMASSA (CPUEB)
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

PEIXES PREDADORES DE TOPO E A DIVERSIDADE DA 

ICTIOFAUNA EM UM RIO SUBTROPICAL 
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RESUMO 

 

Espécies de peixes de grande porte e de posição trófica elevada 

geralmente estão entre os principais alvos da exploração pesqueira, e 

este fato tem proporcionado um risco crescente à biodiversidade e a 

própria sustentabilidade da pesca. Predadores podem influenciar outros 

níveis tróficos de maneira direta, pelo consumo de presas, ou indireta 

influenciando o comportamento e história de vida das espécies, indo 

além de suas próprias presas, podendo inclusive provocar grandes 

mudanças na estrutura e função do ecossistema. Levando em conta que 

o conhecimento das relações entre predadores de topo e a composição 

das assembleias de peixes em rios subtropicais ainda carece de 

investigação, principalmente na região neotropical, o presente estudo 

objetivou avaliar o efeito da abundância de peixes predadores de topo e 

de variáveis abióticas locais na estrutura e diversidade das assembleias 

de peixes ao longo do Alto rio Uruguai. Para isto, foram consideradas as 

espécies de peixes capturadas, sazonalmente, em oito distintos 

ambientes, entre os anos de 2006 a 2010, utilizando diferentes redes de 

pesca. Por meio de modelos lineares mistos foram avaliados os efeitos 

da abundância de predadores de topo e de variáveis abióticas - 

condutividade elétrica e temperatura da água - sobre a abundância, 

riqueza, diversidade e estrutura das assembleias. Como resultado, a 

abundância de predadores de topo mostrou efeito positivo sobre a 

diversidade e a estrutura das assembleias de peixes, além de um efeito 

negativo sobre a abundância de peixes. Estas tendências parecem ainda 

mais evidentes em meio à instabilidade do ambiente. Supõe-se que 

alterações nas condições ambientais e a diminuição dos efeitos “top-

down” ocasionada pela redução na abundância de predadores de topo, 

esteja gerando redução na diversidade de espécies. Seguindo outra 

tendência observada, a temperatura e o tipo de ambiente se 

complementam na determinação da riqueza de espécies, de modo que 

locais com temperaturas mais altas, como os reservatórios, exibiram 

maior riqueza de espécies. No que se referem aos efeitos proporcionados 

pelos predadores de topo, este estudo fornece indícios de que o controle 

“top-down” pode ser forte condutor da estrutura e diversidade das 

assembleias de peixes em rios subtropicais. 
 

Palavras-chave: Cascata Trófica. Assembleia de Peixes. Efeito Top 

Down. Alto rio Uruguai. Cascata de Reservatórios. 
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ABSTRACT 

 

Large fish species with a high trophic level are generally among the 

main targets of fisheries exploitation, and this has provided a growing 

risk to biodiversity and the fisheries sustainability. Predators can 

influence other trophic levels in a direct way, through the prey 

consumption, or indirectly influencing the behavior and species life 

history, going beyond their own prey, and may even generate great 

changes in the structure and function of the ecosystem. Taking into 

account the poor knowledge about the relationships between top 

predators and the fish assemblages composition in subtropical rivers, 

especially in the Neotropical region, this study aimed to evaluate the 

effect of top fish predator abundance and local abiotic variables on the 

fish assemblage structure and diversity along the Upper Uruguay River. 

Fish species were captured seasonally, at eight different environments, 

between years 2006 to 2010, using different fishing nets. The effects of 

top predators abundance and abiotic variables - electrical conductivity 

and water temperature - on the abundance, richness, diversity and 

structure of the assemblages were evaluated through mixed linear 

models. As a result, top predators abundance showed significant positive 

effect on the diversity and structure of fish assemblages and a significant 

negative effect on fish abundance. These trends appear even more 

evident through the unstable environments. It is assumed that changes in 

environmental conditions and the decrease of top-down effects caused 

by the reduction of top predators abundance are generating a reduction 

in the assemblage diversity. Following another observed trend, 

temperature and the type of environment are complemented in the 

determination of the species richness, where sites with higher 

temperatures, such as the reservoirs, exhibited greater species richness. 

Concerning the effects provided by top predators, this study provides 

evidence that top-down control can be a strong driver of the fish 

assemblage structure and diversity in subtropical rivers. 

 

Keywords: Trophic Cascade. Fish Assemblage. Top Down Effect. 

Upper Uruguay River. Reservoir Cascade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sobre-explotação da pesca no mundo é, há algum tempo, objeto 

de muita preocupação. De acordo com estatísticas recentes, 31,4% dos 

estoques mundiais de peixes estão sobre-explotados, 58,1% estão 

totalmente explotados e apenas 10,5% não estão completamente 

explotados (FAO, 2016). Neste contexto, as espécies de grande porte e 

alto valor comercial estão sendo substituídas por peixes menores e de 

menor valor (WINEMILLER, 2005; CASTELLO et al., 2013). 

De acordo com o Plano de Implementação da Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável - WSSD (2002) e outros acordos 

internacionais, os países devem gerir os seus recursos naturais de forma 

que conservem tanto os recursos quanto a biodiversidade. Desta forma, 

a adoção de uma abordagem ecossistêmica da pesca exige uma gestão 

para conservação da biodiversidade, e não apenas para manutenção dos 

estoques pesqueiros (PIKITCH et al., 2004), sendo urgente a adoção de 

uma gestão mais rigorosa associada ao estabelecimento de áreas 

protegidas (ROBERTS et al., 2003). Para a manutenção da 

biodiversidade e da sustentabilidade da exploração dos recursos 

pesqueiros, será necessário estabelecer um bom nível de conhecimento 

sobre recursos aquáticos. Agostinho e Gomes (2002) argumentam que 

isto pode ser feito por meio de pesquisas com foco no mapeamento da 

biodiversidade, que incluam exigências e distribuição das espécies, bem 

como processos ecológicos e funções à que estão relacionadas. 

Sabe-se que duas forças principais conduzem o valor intrínseco 

da conservação da biodiversidade: a extinção e o efeito cascata. Quando 

uma espécie se extingue, o valor social associado com o seu possível 

uso futuro é perdido (SOLOW et al., 1993; BEZABIH, 2007). E, 

considerando que os ecossistemas naturais são complexos e 

interdependentes, a perda de algumas espécies pode ocasionar uma 

variedade de efeitos indiretos, conhecidos como efeito cascata, onde 

pequenas perturbações podem levar a mudanças de longo alcance e com 

repercussões inesperadas (FROMM, 2000; HEAL, 2004; BEZABIH, 

2007). A diminuição da abundância de peixes predadores, por exemplo, 

pode reduzir a pressão da predação sobre o zooplâncton por meio do 

consumo de peixes planctívoros, com efeitos em cascata sobre o 
fitoplâncton que passa a receber maior pressão de predação 

(CARPENTER; KITCHELL, 1996). Controlando a abundância de 

consumidores intermediários, peixes predadores permitem o 

desenvolvimento de consumidores primários (XU et al., 2012) e podem 

até regular a dinâmica do fósforo ou a retenção do nitrogênio via cascata 
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trófica (ELSER et al., 1998; SIMON et al., 2004). Por meio de uma 

cascata comportamental, os predadores também possuem influência 

sobre os padrões de uso de habitat dos níveis tróficos inferiores. 

Espécies de pequeno porte, por exemplo, tendem a sofrer maior pressão 

da predação e por um número maior de consumidores (WOODWARD; 

HILDREW, 2002; SINCLAIR et al., 2003), e desta forma, tendem a 

evitar ambientes com elevada densidade de predadores (ROMARE; 

HANSSON, 2003; BOADEN; KINGSFORD, 2015). 

Assim, os predadores desempenham um papel relevante na 

manutenção da estrutura e estabilidade das comunidades e sua remoção 

pode ocasionar o já citado efeito cascata (TERBORGH et al., 2001; 

DUFFY, 2003; BOADEN; KINGSFORD, 2015). É preciso ressaltar que 

a introdução de predadores que antes não pertenciam a determinado 

ambiente também pode promover efeitos em cascata significativos 

(PINTO-COELHO et al., 2008; PELICICE et al., 2015). Quando os 

estoques dos consumidores de topo são reduzidos ou removidos e os 

sistemas são examinados ao longo de escalas de espaço e tempo 

suficientemente grandes, suas influências são muitas vezes óbvias 

(ESTES et al., 2011). Layman e Winemiller (2004) observaram que a 

exclusão de grandes peixes predadores em um rio Neotropical, 

promoveu a ascensão e a dominância de espécies de médio porte, que 

anteriormente deviam estar sob a ação do efeito top-down (efeito do 

predador de topo sobre níveis tróficos inferiores). 

Segundo Sergio et al. (2008), programas de conservação baseados 

em predadores de topo nativos podem gerar benefícios mais amplos à 

biodiversidade, principalmente pelo fato de que estes predadores podem 

causar diretamente um aumento na biodiversidade, ou podem ser 

espaço-temporalmente associados a ela e, desta forma, atuarem inclusive 

como indicadores da biodiversidade. Nas últimas duas décadas, tornou-

se cada vez mais claro que alterações na riqueza de espécies predadoras 

de topo irão, de uma forma ou de outra, alterar fundamentalmente a 

maneira que os ecossistemas funcionam (FINKE; DENNO, 2004; 

BRUNO; O’CONNOR, 2005; BYRNES et al., 2006; ESTES et al., 

2011), uma vez que os processos ecossistêmicos e a estrutura da 

comunidade são, na maioria das vezes, inextricavelmente ligados 

(LOREAU et al., 2001). Portanto, preservar ou restaurar a riqueza de 
espécies de predadores é, muito provavelmente, uma condição 

necessária se esperamos manter o estado "natural" de um ecossistema 

(BRUNO; CARDINALE, 2008). 

Embora fique evidente que a biodiversidade seja essencial para o 

desenvolvimento sustentável da pesca produtiva, há surpreendentemente 
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pouca evidência como apoio desta causa (HIDDINK et al., 2008). A 

associação entre a ocorrência de predadores de topo e altos valores de 

biodiversidade já foi relatada em alguns sistemas (SERGIO et al., 2005; 

2006; 2008), entretanto, pouco se sabe sobre estas relações em rios 

neotropicais. Além do mais, os efeitos indiretos da diminuição e perda 

de predadores de topo ainda permanecem pouco compreendidos em 

todos os ecossistemas (DUFFY, 2009). 

Diante de tal situação, este estudo pretende analisar o campo 

emergente da pesquisa científica envolvendo predadores de topo, 

relacionando a presença destas espécies com a biodiversidade local. 

Assim, este estudo objetivou avaliar as relações da abundância de peixes 

predadores de topo e de variáveis abióticas locais na estrutura e na 

diversidade de espécies de peixes ao longo do Alto rio Uruguai, partindo 

da hipótese de que a maior abundância de predadores de topo está 

relacionada com a maior diversidade de espécies. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

ÁREA DE ESTUDO 

 
Para este estudo foram considerados oito diferentes ambientes, 

num total de 17 pontos amostrais, compreendendo uma extensão 

aproximada de 600 km ao longo do Alto rio Uruguai (Figura 1). Estes 

ambientes foram assim determinados: pontos amostrais distantes e 

situados a montante da primeira barragem [ambiente DM]; pontos 

amostrais distantes e localizados a jusante da última barragem [ambiente 

DJ]; pontos amostrais localizados no reservatório de Barra Grande 

[ambiente R1], no reservatório de Machadinho [ambiente R2]; no 

reservatório de Itá [ambiente R3]; ponto amostral localizado logo abaixo 

da barragem da usina hidrelétrica (UHE) de Barra Grande [ambiente 

AB1]; logo abaixo da UHE Machadinho [ambiente AB2]; e logo abaixo 

da UHE Itá [ambiente AB3]. 
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Figura 1. Mapa da região do Alto rio Uruguai abrangendo os 17 pontos de 

coleta de exemplares da ictiofauna. Os símbolos representam os diferentes 

ambientes amostrados: os círculos representam os pontos amostrais dentro dos 

reservatórios (R1= pontos 3 a 5; R2= pontos 7 a 9; R3= pontos 11 a 14), 

quadrados os pontos amostrais logo abaixo das barragens (AB1= ponto 6; AB2= 

ponto 10; AB3= ponto 15) e triângulos os pontos amostrais mais distantes das 

barragens (DM= pontos 1 e 2; DJ= pontos 16 e 17). 

 

AMOSTRAGEM DE DADOS 

 

Os dados deste estudo foram coletados no período de 2006 a 

2010, em amostragens sazonais (nos meses de fevereiro, maio, agosto e 

novembro) em cada um dos 17 pontos amostrais. A captura dos 

exemplares de peixes foi realizada utilizando diferentes apetrechos de 

pesca com esforço padronizado em todas as unidades amostrais: i) redes 

litorâneas com malha simples de 1,5 a 3 centímetros (cm) entre nós 

adjacentes, com comprimento variando de 10 a 30 metros (m) e 1,6 m 

de altura; ii) redes litorâneas do tipo tresmalho (feiticeiras) com malhas 

de 3 a 5 cm e comprimento variando de 15 a 40 m e 1,8 m de altura; iii) 

redes de travessia, dispostas de uma margem a outra do corpo de água, 

de malha simples com comprimento variando de 60 a 120 m e 8 m de 
altura. Apenas nove espécies de toda assembleia amostrada foram 

capturadas com maior frequência nas redes de travessia, desta forma, as 

capturas pelas redes de travessias somente foram contabilizadas para 

estas nove espécies: Brycon orbignyanus, Ctenopharyngodon idella, 



105 
 

Cyprinus carpio, Leporinus macrocephalus, Megaleporinus obtusidens, 

Piaractus mesopotamicus, Prochilodus lineatus, Salminus brasiliensis e 
Steindachneridion scriptum.  

Todas as redes foram instaladas por um período de 12h, do final 

da tarde ao nascer do dia. Todos os indivíduos foram contados e 

identificados em nível de espécie. Vouchers das espécies estão 

depositados na coleção ictiológica do Laboratório de Biologia e Cultivo 

de Peixes de Água Doce (LAPAD), da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) e no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de 

Londrina (MZUEL). 

A matriz de dados considerada neste estudo foi baseada nos oito 

ambientes da região do Alto rio Uruguai para cada um dos cinco anos de 

estudo, produzindo um total de 40 unidades amostrais (8 ambientes x 5 

anos de amostragens). As abundâncias das espécies de peixes foram 

somadas para cada unidade amostral e em seguida estimadas a partir da 

captura por unidade de esforço (CPUE) de indivíduos/100m2 de rede/12 

horas. 

 

Variáveis resposta - Descritores da Assembleia 

As variáveis que descrevem as características de abundância, 

riqueza, diversidade e estrutura_NMDS (eixo 1 da NMDS) das 

assembleias foram calculadas a partir da matriz biótica de CPUE de 

todas as espécies de peixes capturadas, excluindo as quatro espécies 

consideradas predadoras de topo na região, totalizando assim 76 

espécies avaliadas nos descritores das assembleias. 

Os valores de riqueza (S') e diversidade de espécies foram 

produzidos pelo índice de Shannon-Wiener (H') por meio do pacote 

vegan no software R. A análise de escalonamento multidimensional 

não-métrico (NMDS), utilizando o índice de dissimilaridade de Bray-

Curtis, foi empregada para avaliar a dissimilaridade na composição e na 

abundância das espécies entre as unidades amostrais (ambientes x anos), 

tendo como base a matriz biótica de abundância das assembleias 

(CPUE). Os valores de estrutura_NMDS das assembleias foram 

produzidos por meio dos escores obtidos no primeiro eixo desta 

ordenação (NMDS). A abundância das assembleias foi log transformada 

(log (x+1)) para produção da ordenação e posteriores análises 
estatísticas. 

 

Variável biótica (preditora) 

A abundância de peixes predadores de topo, expressa em CPUE, 

foi utilizada como variável preditora biótica na relação com os 
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descritores da assembleia. Foram classificadas como predadoras de topo, 

dentre as espécies de peixes do Alto rio Uruguai, as espécies de grande 

porte notoriamente piscívoras. São estas: Hoplias lacerdae, Hoplias 

malabaricus, Salminus brasiliensis e Steindachneridion scriptum. Os 

valores de abundância foram log transformados (log(x+1)) para 

posterior análise (Tabela S1 – Material Suplementar). 

 

Variáveis físico-químicas (preditoras) 

A partir do estudo sobre a estrutura da assembleia de peixes ao 

longo da cascata de reservatórios no Alto rio Uruguai (Capítulo I) foi 

observado que a ictiofauna desta região se mostra fortemente estruturada 

pela ação do gradiente longitudinal. Este gradiente esteve acompanhado 

das maiores médias de condutividade da água na porção inferior do 

trecho estudado e as menores médias na porção superior. Além do 

gradiente longitudinal, a largura do rio/reservatório, juntamente com a 

variável de temperatura da água, se mostraram importantes na 

estruturação da assembleia, evidenciando diferenças nos distintos 

ambientes distribuídos ao longo do trecho de estudo. Desta forma, a 

variável condutividade elétrica da água, representando as variações 

longitudinais na área de estudo, e a variável temperatura da água, 

referenciando os distintos ambientes, foram utilizadas como variáveis 

preditoras nas avaliações dos efeitos relativos sobre a diversidade e a 

estrutura das assembleias. Os dados destas variáveis físico-químicas 

foram obtidos por meio de sonda multiparâmetro durante as coletas para 

cada um dos pontos amostrais. Valores médios destas variáveis foram 

calculados para cada unidade amostral (ambiente x ano) para posterior 

análise estatística (Tabela S2 – Material Suplementar). 

 

Variáveis espaço-temporais (preditoras) 

A variável espacial deste estudo considerou os oito distintos 

ambientes avaliados ao longo do Alto rio Uruguai, são eles: DM, R1, 

AB1, R2, AB2, R3, AB3, DJ (variável ambiente). A variável temporal 

considerou os cinco anos de amostragens da ictiofauna, entre os anos 

2006 a 2010 (variável ano). 

 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

As variáveis avaliadas como dependentes foram a abundância, 

riqueza, diversidade e estrutura_NMDS da assembleia de peixes. As 

potenciais preditoras foram separadas no modelo como variáveis de 

efeito fixo (temperatura, condutividade e abundância de predadores de 



107 
 

topo) e variáveis de efeito aleatório (ambiente e ano). 

Modelos lineares mistos foram produzidos para prever o efeito 

relativo da abundância de predadores de topo e das variáveis abióticas 

locais na diversidade e estrutura_NMDS da assembleia de peixes. O 

pacote nlme foi utilizada pode produzir estes modelos lineares de efeitos 

mistos (PINHEIRO et al., 2013), usando o método da máxima 

verossimilhança (ML). Modelos incluindo todas as variáveis preditoras 

e suas interações foram produzidos, entretanto, apenas as variáveis com 

valor significativo (p< 0,05) foram incluídas no modelo final (método de 

seleção backward). Desta forma, os modelos finais envolvendo as 

variáveis dependentes de abundância, diversidade e estrutura_NMDS da 

assembleia apresentaram como variável de efeito fixo a abundância de 

predadores de topo, enquanto que o modelo com a variável dependente 

riqueza considerou como variável de efeito fixo a temperatura da água. 

Em todos os modelos finais foram incluídas as variáveis de efeito 

aleatório (ambiente e ano). 

Após a seleção do modelo final, foram realizadas análises de 

resíduos por meio de gráficos de inspeção para avaliar a normalidade e a 

homogeneidade de variância dos resíduos dos modelos. Foi utilizada a 

análise de correlação de Pearson para testar o grau de relacionamento 

linear entre as variáveis do modelo, antes da inclusão das mesmas nos 

modelos múltiplos, e todos os valores de correlações foram aceitáveis 

(Cor. Pearson, r< 0,6). O valor de pseudo R2 dos modelos foi estimado a 

partir do pacote MuMIn (XU, 2003). 

As variáveis significativas dos modelos e suas variações espaço-

temporais foram apresentadas em gráficos a fim de ampliar a 

investigação das relações encontradas nos modelos. Todas as análises 

estatísticas realizadas neste estudo foram produzidas por meio do 

software R (Versão 3.2.4; http://cran.r-project.org). 

 

 

RESULTADOS 

 

A média da abundância das assembleias foi maior nos ambientes 

localizados a jusante das barragens (AB). Abaixo do reservatório mais 

recente (AB1) foram observadas as maiores variações na abundância e 
na diversidade de espécies. As médias de diversidade de espécies 

tendem a um aumento gradual no sentido cabeceira-foz, enquanto que a 

riqueza exibiu médias elevadas nos reservatórios R2 e R3, com grandes 

variações nos ambientes DJ e DM (Tabela S3 – Material Suplementar). 

A estrutura_NMDS da assembleia mostra que a similaridade na 
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composição e abundância de espécies tende a diminuir com o aumento 

da distância geográfica entre os ambientes, e que os ambientes 

intermediários da cascata de reservatórios (R2 e AB2) mostraram menor 

variação ao longo dos anos (Figura 2). 

 
Figura 2. Gráfico da ordenação produzida pela análise de escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS), utilizando o índice de Bray-Curtis, 

considerando a composição e a abundância de espécies entre os ambientes 

amostrais, nos anos de 2006 a 2010. [DM, DJ]= Pontos amostrais distantes das 

barragens; [R1, R2, R3]= pontos amostrais localizados nos reservatórios; [AB1, 

AB2, AB3]= pontos amostrais situados a jusante das barragens. 

 

Os resultados dos modelos lineares mistos mostraram que a 

abundância de predadores de topo apresentou efeito positivo 

significativo sobre a diversidade e estrutura_NMDS das assembleias de 

peixes e efeito negativo significativo em relação a abundância de 

espécies. A variável temperatura da água apresentou efeito positivo 

significativo sobre a riqueza das assembleias, enquanto que a 

condutividade não afetou significativamente as assembleias de peixes. A 

Tabela 1 apresenta as estimativas do modelo final ajustado. Os 

resultados parciais de cada variável resposta em função de suas 

preditoras, incluindo o efeito aleatório do ambiente, estão apresentados 

no Material Suplementar (Figura S1). 
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Tabela 1. Modelos lineares mistos considerando a abundância, riqueza, 

diversidade e estrutura_NMDS das assembleias como variáveis dependentes 

(resposta) em função das variáveis de efeito fixo que se apresentaram 

significativas: abundância de predadores de topo e temperatura da água. As 

variáveis aleatórias dos modelos incluíram os ambientes e os anos de captura de 

peixes no Alto rio Uruguai. EP=erro padrão; GL=graus de liberdade; t = teste t 

de Student; p= valor de significância. 

 

Variável Resposta V. Efeito Fixo
V. Efeito 

Aleatório

Pseudo 

R²
Coeficiente EP GL t p

Abundância Predadores Topo Ambiente/Ano 0,99 -0,95 0,19 31 -4,99 0,00

Riqueza Temperatura Ambiente/Ano 0,99 1,83 0,75 31 2,45 0,02

Diversidade Predadores Topo Ambiente/Ano 0,99 2,51 0,79 31 3,20 0,00

Estrutura_NMDS Predadores Topo Ambiente/Ano 0,99 0,51 0,23 31 2,24 0,03

 
 

As relações observadas nos modelos lineares mistos podem ser 

visualizadas na Figura 3. A relação negativa entre a abundância de 

predadores de topo e a abundância da assembleia foi principalmente 

observada em AB1 e AB2. Nestes ambientes, foi observada uma rápida 

diminuição na abundância de predadores de topo ao longo dos anos e 

um gradual aumento na abundância das espécies. As relações entre a 

diversidade de espécies e a abundância de predadores de topo 

apresentaram diferentes intensidades nos distintos ambientes. No 

ambiente AB1, após a pronunciada diminuição da abundância dos 

predadores de topo observada até o ano de 2008, houve uma notável 

diminuição na diversidade de espécies da assembleia até o ano de 2010. 

A composição e abundância de espécies sofreram maiores 

variações ao longo dos anos nos ambientes R1 e AB1. Nestes locais, a 

abundância de predadores de topo foi elevada, porém com grandes 

oscilações temporais. No ambiente AB2, a abundância de predadores de 

topo também foi elevada e com expressiva variação temporal. 

Entretanto, nesse ambiente as variações da estrutura_NMDS das 

assembleias foram pouco expressivas ao longo dos anos. 

A riqueza de espécies foi a única variável descritora das 

assembleias que não apresentou relação com a abundância dos 
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predadores de topo. Os maiores valores de temperatura estiveram 

relacionados com os maiores valores de riqueza de espécies. No 

reservatório R3, valores elevados de temperatura da água 

acompanharam os maiores valores de riqueza de espécies; enquanto que 

o ambiente AB1, que exibiu os menores valores de temperatura ao longo 

do trecho de estudo, revelou uma baixa riqueza de espécies. 
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Figura 3. Variação espaço-temporal na abundância de predadores de topo, na 

temperatura da água e nos descritores das assembleias de peixes (abundância, 

diversidade, riqueza e estrutura_NMDS) do Alto rio Uruguai, entre os anos de 

2006 e 2010. 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A abundância de predadores de topo mostrou forte relação com a 

diversidade da assembleia de peixes do Alto rio Uruguai. Ambientes 

com maior diversidade de espécies estiveram relacionados com a maior 

abundância de predadores de topo. Segundo PAINE (1966), a 

diversidade local pode ser diretamente relacionada com o número de 

predadores e a eficiência com que estes predadores evitam a 

monopolização dos recursos por uma determinada espécie. Um exemplo 

disso é que a predação moderada de um competidor potencialmente bem 

sucedido é um fator que tende a aumentar a diversidade na medida em 

que reduz a dominância (PAINE, 1966). 

As variações anuais na abundância de predadores de topo foram 

menores no trecho inferior do Alto rio Uruguai, em consequência disso, 

a visualização dos efeitos das espécies de topo também foi menor nestes 

ambientes. Sabe-se que a estabilidade da dinâmica de comunidades 

naturais pode sofrer declínio promovido pela redução na abundância de 

espécies predadoras (BRITTEN et al., 2014), entretanto, há de se 

considerar que quanto mais rica e diversa a assembleia de um ambiente, 

menor poderá ser a observação dos efeitos causados pelos predadores 

(HILLEBRAND; CARDINALE, 2004; EDWARDS et al., 2009), pois 

em geral, comunidades mais diversas estão ligadas por múltiplas 

influências tróficas entre as espécies (POLIS et al., 2000), dificultando 

assim a percepção de cascatas tróficas. 

A relação dos predadores de topo com a abundância das 

assembleias é bastante perceptível no ambiente que mostrou maior 

instabilidade na região do Alto rio Uruguai, que está localizado logo 

abaixo do reservatório mais recente. Neste ambiente (AB1), destacado 

pela maior abundância de peixes da região, é notável o aumento gradual 

da abundância de espécies ao longo dos anos e simultânea redução 

abrupta na abundância de predadores de topo e também na diversidade 

de espécies.  

Atividades antropogênicas podem causar graves consequências à 

composição e abundância de predadores em muitos ecossistemas. A 

ameaça produzida a estes predadores de topo, principalmente por 
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estarem entre os alvos centrais da pesca exploratória, são 

proporcionalmente superiores às sofridas por outros grupos tróficos 

(PAULY et al., 1998; DUFFY, 2003) e a redução ou até mesmo a 

extinção destes predadores pode provocar um efeito em cascata 

(TERBORGH et al., 2001; DUFFY, 2003; ESTES et al., 2011) de 

maneira a gerar alterações nas estruturas das assembleias. O intenso 

aumento da abundância e a drástica diminuição da diversidade em AB1 

sugere ter ocorrido a dominância de poucas espécies, assim como é 

esperado para reservatórios novos (OLIVEIRA et al., 2008). 

De modo geral, a distribuição espacial das populações de peixes é 

modulada pela disponibilidade de recursos (presas), competição por 

espaço e recursos alimentares (competidores) ou mortalidade 

(predadores) (PLANQUÉ et al., 2011). Desta forma, além da influência 

das características ambientais atuando sobre a nova assembleia em 

formação, há de se considerar a importância dos efeitos top-down sobre 

a assembleia. A redução da diversidade, e provável dominância de 

espécies, podem ser resultantes das alterações nas condições ambientais 

atuando em conjunto com a diminuição dos efeitos top-down após a 

redução na abundância de predadores de topo. 

De acordo com Polis et al. (2000), o uso do conceito de cascatas 

tróficas vem se propagando amplamente, muitas vezes de maneira 

questionável. Desta forma, é necessário cautela na aplicação deste 

conceito. O conceito de cascatas tróficas em nível de comunidade 

pressupõe que mudanças em um nível trófico afetam os níveis 

adjacentes, geralmente manifestados como mudanças inversas na 

abundância ou biomassa entre pares adjacentes de níveis tróficos 

(CARPENTER et al., 1985; PACE et al., 1999; POLIS et al., 2000). 

Nessa perspectiva, pressupõe-se que possivelmente todas as 

espécies de peixes do Alto rio Uruguai são passíveis dos efeitos diretos 

e/ou indiretos ocasionados pela presença das espécies de topo e, desta 

forma, os descritores das assembleias podem sugerir uma resposta em 

conjunto às variações na abundância de predadores de topo. Afinal de 

contas, os efeitos top-down podem ser bastante variados, atuando sobre 

a maioria das espécies de maneira a influenciar toda a comunidade, 

inclusive em ecossistemas que exibem alta complexidade estrutural 

(BOADEN; KINGSFORD, 2015). Desta forma, as tendências 
observadas no Alto rio Uruguai sugerem que os predadores de topo 

atuam como indicadores de diversidade de espécies na região e, 

ambientes com maior instabilidade, evidenciam de forma clara este 

padrão. Reforçando esta ideia, cabe ressaltar que a redução mais 

expressiva na abundância de predadores de topo foi observada no ano de 
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2008, antecedendo a maior redução na diversidade de espécies de peixes 

observada no Alto Uruguai, ocorrida no ano de 2010. Estas tendências 

podem sugerir a direção de um efeito em cascata e fornecer previsões 

importantes para estudos posteriores envolvendo os efeitos do declínio 

de predadores de topo em sistemas de rios neotropicais. 

O fato dos peixes predadores de topo apresentarem relação direta 

com a diversidade de espécies, mas não com a riqueza, sugere que estes 

predadores possam estar mais associados a abundância relativa das 

espécies, ou ainda, a locais onde há muitas espécies igualmente 

abundantes (maior equabilidade). No mesmo sentido, Magurran et al. 

(2013) demonstraram que a equabilidade das assembleias de peixes 

pode aumentar à medida que espécies de maior tamanho corporal 

aumentam em abundância. 

Os fatores físicos também são considerados fundamentais nas 

distribuições espaciais das populações de peixes, pois podem restringir a 

sobrevivência, crescimento e a reprodução das espécies (PLANQUÉ et 

al., 2011). Nesse sentido, gradientes de temperatura e condutividade 

podem interferir nas estruturas taxonômicas e funcionais das 

assembleias de peixes (PETRY et al., 2003), contribuindo para 

alterações nas variações de riqueza de espécies. O aumento da 

temperatura da água esteve relacionado com o aumento da riqueza de 

espécies de peixes no Alto rio Uruguai. Os reservatórios da região 

apresentaram as maiores médias de temperatura ao longo do trecho 

estudado e, especialmente, nos reservatórios localizados no trecho 

médio-inferior, onde a riqueza de espécies esteve entre as mais elevadas 

da região. Aparentemente, tanto a temperatura quanto o ambiente são 

variáveis que podem produzir respostas diferenciadas, mas 

complementares na distribuição de determinadas espécies (BUISSON et 

al., 2007) e neste caso estas variáveis parecem exercer juntas condições 

determinantes na riqueza das espécies ao longo do Alto rio Uruguai. 

As espécies situadas em níveis tróficos superiores exibem muitas 

interações indiretas, não-aditivas e comportamentais (O´CONNOR et 

al., 2013) e, apesar de estudos indicarem que alterações nas populações 

de predadores podem alterar a composição, diversidade e dinâmica de 

populações dos níveis tróficos inferiores, a magnitude e a direção destes 

efeitos são difíceis de serem previstos, pois são altamente variáveis e 
dependem de muitos fatores, como o contexto ambiental e a história 

natural local (BRUNO; CARDINALE, 2008). É importante considerar 

que cascatas tróficas são simplificações grosseira das maneiras pelas 

quais a influência dos predadores de topo pode interferir na estrutura das 

comunidades e regular a dinâmica de cadeias alimentares (TERBORGH 
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et al., 2010). 

Apesar dos obstáculos considerados, a constante redução das 

taxas de biodiversidade torna imprescindível a continuidade dos 

esforços no sentido de compreender progressivamente as interações que 

promovem e mantem a biodiversidade. Entender o papel dos predadores 

na dinâmica da comunidade é crucial para determinar e gerenciar as 

consequências da degradação trófica que está ocorrendo em todos os 

ecossistemas do mundo (ESTES et al., 2011). Os resultados deste estudo 

realçam a importância dos peixes predadores de topo em rios 

neotropicais, fortalecendo ideias de que estes predadores podem, em 

diferentes intensidades e direções, estarem associados às mudanças na 

estrutura e na dinâmica das assembleias de peixes, de forma a favorecer 

a diversidade local. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 
Tabela S1. Caracterização da variável preditora biótica: soma, média e desvio 

padrão dos valores de abundância de espécies predadoras de topo para cada 

ambiente amostral ao longo do Alto Rio Uruguai, durante os anos de 2006 a 

2010. Foram considerados ambientes de reservatórios (R1, R2 e R3), ambientes 

logo abaixo das barragens (AB1, AB2 e AB3) e ambientes mais distantes das 

barragens (DM e DJ). 

 

Soma Média DesvPad

DM 0,24 0,05 0,03

R1 0,31 0,06 0,03

AB1 0,77 0,15 0,15

R2 0,08 0,02 0,01

AB2 0,51 0,10 0,05

R3 0,11 0,02 0,01

AB3 0,08 0,02 0,02

DJ 0,13 0,03 0,01

ABUNDÂNCIA PREDADORES DE TOPO (CPUE)

AMBIENTE

 
 
Tabela S2. Caracterização das variáveis preditoras abióticas: média e desvio 

padrão dos valores de temperatura de água e condutividade elétrica da água para 

cada ambiente amostral ao longo do Alto Rio Uruguai, no período de 2006 a 

2010. Foram considerados ambientes de reservatórios (R1, R2 e R3), ambientes 

logo abaixo das barragens (AB1, AB2 e AB3) e ambientes mais distantes das 

barragens (DM e DJ). 

 

Média DesvPad Média DesvPad

DM 19,24 0,74 26,39 1,88

R1 21,50 0,62 30,35 5,41

AB1 17,50 0,87 37,23 3,19

R2 22,10 1,24 40,44 6,10

AB2 20,09 0,75 37,04 4,01

R3 22,25 1,09 46,46 7,48

AB3 20,54 0,50 44,97 6,94

DJ 21,29 0,29 47,73 5,24

AMBIENTE

TEMPERATURA (°C) CONDUTIVIDADE (µs/cm)
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Tabela S3. Caracterização das variáveis-resposta: média e desvio padrão dos 

valores de abundância, riqueza e diversidade das assembleias para cada 

ambiente amostral ao longo do Alto Rio Uruguai, durante os anos de 2006 a 

2010. Foram considerados ambientes de reservatórios (R1, R2 e R3), ambientes 

logo abaixo das barragens (AB1, AB2 e AB3) e ambientes mais distantes das 

barragens (DM e DJ). 

 

Média DesvPad Média DesvPad Média DesvPad

DM 2,15 0,28 25,00 6,20 1,93 0,16

R1 2,64 0,16 22,00 3,74 1,67 0,13

AB1 4,70 0,83 24,20 2,95 1,89 0,61

R2 2,78 0,12 34,80 3,03 2,23 0,17

AB2 4,64 0,22 30,80 1,92 2,44 0,10

R3 2,75 0,10 43,60 2,07 2,61 0,15

AB3 4,51 0,46 31,00 1,00 2,16 0,23

DJ 2,59 0,20 33,60 8,08 2,49 0,31

AMBIENTE

ABUNDÂNCIA (CPUE) RIQUEZA (S') DIVERSIDADE (H')
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Figura S1. Gráficos produzidos pelo comando sjp.lmer, pacotes sjPlot e sjmisc, 

com resultados parciais dos modelos lineares mistos obtidos pelo comando 

lmer, pacote lme4 do software R. Os gráficos consideraram a relação da 

variável resposta em função da variável preditora (efeito fixo), incluindo o 

efeito aleatório do ambiente: a) relação entre a abundância da assembleia de 

peixes e a abundância de predadores de topo; b) relação entre a riqueza da 

assembleia de peixes e a temperatura da água; c) relação entre a diversidade da 

assembleia de peixes e a abundância de predadores de topo; d) relação entre a 

estrutura_NMDS da assembleia de peixes e a abundância de predadores de topo. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

Este estudo de tese mostrou a existência de um forte gradiente 

longitudinal na estrutura da comunidade de peixes na região do Alto rio 

Uruguai, assim como a importância de oito distintos ambientes 

formados ao longo da cascata de reservatórios da região nessa 

estruturação das assembleias de peixes. Variáveis abióticas como a 

condutividade elétrica e a temperatura da água também se mostraram 

importantes condutoras das assembleias de peixes. Os valores de 

temperatura aliados aos tipos de ambiente se complementam na 

determinação da riqueza de espécies, de modo que locais com 

temperaturas mais altas, como os reservatórios, são os mais ricos em 

espécies de peixes. 

A porção média-inferior da cascata de reservatórios se destacou 

com a maior riqueza e diversidade de espécies, além de maior 

quantidade de grupos funcionais de peixes. Espécies de grande porte, 

espécies migradoras de longas distâncias e espécies com fertilização 

interna apresentaram aumento gradual em abundância e riqueza no 

sentido cabeceira-foz. Os reservatórios da porção média-superior 

apresentaram dominância de espécies sedentárias ou de curta migração, 

com destaque para a dominância de peixes piscívoros no reservatório 

mais recente. Os ambientes mais distantes da influência direta da cascata 

de reservatórios apresentaram assembleias compostas, em grande parte, 

por espécies detritívoras e/ou cuidadoras, e ainda, na porção superior do 

rio, foi observada a dominância de espécies de médio porte. 

Além da destacada influência exercida pelo tipo do ambiente na 

estruturação das assembleias de peixes, foi observada a diminuição dos 

efeitos top-down ocasionada pela diminuição na abundância de 

predadores de topo, fato que parece estar gerando redução na 

diversidade de espécies no Alto rio Uruguai, especialmente no ambiente 

mais instável da região (o reservatório mais novo da região). Os 

resultados fornecem indícios de que o controle top-down pode ser um 

forte condutor da estrutura e da diversidade das assembleias de peixes 

em rios subtropicais. 

O exposto neste trabalho de tese mostra que a porção média-

inferior do Alto rio Uruguai compreende a maior diversidade de 
espécies da região, além da maior abundância e biomassa de espécies 

migradoras e de grande porte. Estas informações poderão auxiliar na 

gestão ambiental, buscando a sustentabilidade da pesca e a conservação 

destes ambientes que acomodam e mantem parte considerável da 

biodiversidade da região. 
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