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Atualmente existem cerca de 33.100 espécies de peixes (cartilaginosos 
e ósseos) descritas e catalogadas na plataforma online do Fishbase (Froese; 
Pauly, 2011), que são encontradas nos mais diversos tipos de hábitats, 
desde profundos oceanos, lagos, rios de correnteza forte, riachos de fluxos 
rápidos, até pequenas poças d’água no deserto (Pough et al., 2008). Esse 
elevado número de espécies reflete as especializações desses vertebrados 
para essa variedade de hábitats. Nos ecossistemas de água doce do Brasil, é 
observada em larga escala. Buckup et al. (2007) registraram a ocorrência de 
2.587 espécies de peixes em rios brasileiros, demonstrando a partir do ele-
vado número de espécies a importância de estudos ictiológicos.

A interrupção do curso natural do rio para construção de barragens, 
principalmente para fins de produção de energia elétrica, causa alterações 
na dinâmica físico-química da água e na quantidade de hábitats e recur-
sos disponíveis para biota, provocando alterações na estrutura da ictio-
fauna, como o favorecimento de peixes generalistas (Freeman et al., 2001) 
e a depleção de espécies especialistas e migratórias (Agostinho et al., 2011; 
Naik; Jay, 2011).

De acordo com Agostinho et al. (2015), as comunidades de peixe de 
reservatórios são o resultado dos processos que afetaram anteriormente 
aquelas que habitavam o segmento fluvial que sofreu o represamento. 
Algumas espécies tornaram-se adaptadas, enquanto outras sofreram dimi-
nuição ou até mesmo a extinção local (por exemplo, espécies migratórias de 
longa distância (Agostinho et al., 2004)), pois não conseguem completar 
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suas estratégias de ciclo de vida após essas mudanças drásticas, modifi-
cando, assim, a diversidade e a composição das espécies (Araújo-Lima et 
al., 1995), uma vez que os reservatórios fornecem menos micro-hábitats 
(Fernando; Holčík, 1985).

Além dos impactos supracitados na composição da fauna de peixes 
da área de influência da represa de Jurumirim, outros impactos também 
reduzem a sua diversidade, tais como a introdução de espécies não nati-
vas (Brandão et al., 2009) e a criação de peixes em sistemas de tanques-rede, 
considerada uma outra fonte de impacto por lançar grandes quantidades de 
alimento na água e por proporcionar escapes de espécies não nativas corrom-
pendo o ambiente (Brandão et al., 2012; 2013a, b; Ramos et al., 2008; 2013).

Sabendo que a contínua construção de represas e a introdução de espé-
cies modificam a estrutura das assembleias de peixes e promovem a extin-
ção de espécies antes mesmo do conhecimento do homem, é evidente a 
importância de se implantar inicialmente os inventários ictiológicos nesses 
ambientes impactados. Esse tipo de monitoramento de forma permanente 
em represas artificiais possibilita eficiente gerenciamento da fauna e dos 
usos múltiplos das represas, que faz parte de um dos seis fundamentos da 
Lei das Águas (9.433/1997). Isso associado aos estudos de estimativas de 
diversidade melhora a compreensão dos ecossistemas aquáticos e quanti-
fica o status de conversação das espécies.

As represas artificiais são estruturadas ao longo de um contínuo com 
início na região de influxo do rio até atingir a barragem, onde se observam 
três zonas distintas: zonas fluvial, zona de transição ou intermediária e zona 
lacustre (Fernando; Holčík, 1991), que se diferenciam quanto às proprie-
dades físicas, químicas e biológicas da água (Thornton et al., 1990; Pagioro 
et al., 2005). O processo predominante e o transporte de sedimento são 
caracterizados pelo fluxo intenso da água e a baixa produtividade primária 
na zona fluvial. A zona de transição apresenta elevada produtividade pri-
mária, diminuição da velocidade da corrente e aumento da penetração da 
luz. Na zona lacustre, próxima à barragem, o tempo de residência da água é 
elevado, e são registradas baixas concentrações de nutrientes dissolvidos e 
baixa produtividade (Zanata; Espindola, 2002).

Cada zona da represa (fluvial, transição e lacustre) apresenta suas pecu-
liaridades conforme a contribuição da área e influência antrópica. Portanto, 
cada zona comporta-se como uma hidrofisionomia diferente no que se 
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refere a compartimentos físicos, químicos e biológicos, mas todos interliga-
dos pelos canais de rios e capacidade de drenagem dos efluentes, apresen-
tando, consequentemente, diferentes abundâncias e números de espécies 
de peixes por ambiente.

Com isso podemos considerar que os reservatórios são ambientes ecolo-
gicamente heterogêneos com a estrutura e a dinâmica intermediárias entre 
os rios e lagos (Araújo-Lima et al., 1995; Esteves, 1998; Barrela; Petrere Jr., 
2003), e neste presente estudo exploramos a região da represa de Jurumi-
rim como um “complexo” de ambientes distintos onde a fauna de peixes é 
distribuída.

Do ponto de vista que tributários e lagoas marginais apresentam carac-
terísticas preservadas do pré-represamento, ainda conservam espécies de 
peixes remanescentes de sistema fluvial inicial (Castro et al., 2003; Kur-
chevski, 2012; Sousa, 2013) e com isso, acreditamos que a estimativa de 
diversidade de espécies de peixes varia entre distintos tipos de hidrofisio-
namia de Jurumirim. O objetivo deste estudo foi apresentar o inventário e a 
distribuição espacial da ictiofauna da área de influência da represa de Juru-
mirim Alto Paraná, Brasil.

Captura dos peixes e análises efetuadas

As coletas de peixes foram realizadas em quatro compartimentos: 
represa (REP), ribeirão dos Veados (VEA), rio Taquari (TAQ) e na calha 
do rio Paranapanema (PAR) e em duas de suas lagoas marginais (LAG 1 e 
LAG2).

Com exceção das lagoas marginais que foram amostradas em um único 
ponto, todos os demais compartimentos mencionados foram amostra-
dos em três trechos situados ao longo do gradiente longitudinal do rio e da 
represa, denominados Alto, Médio e Baixo. Em cada trecho utilizaram-se 
dois conjuntos de redes de malhas menores (de malhas de 3,4, 5, 6 e 7 cm, 
entre nós opostos) e dois conjuntos de redes de malhas maiores (de malhas 
7, 8, 10, 12 e 14 cm, entre nós opostos), com altura e tamanhos conhecidos 
(Tabela 4.1).
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Tabela 4.1 – Altura, comprimento e área (m2) das redes de espera utilizadas 
na captura de dos peixes

Rede Altura (m) Comprimento (m) Área (m2)

RM3 1,44 20 28,80

RM4 1,52 20 30,40

RM5 1,50 20 30,00

RM6 1,50 20 30,00

RM7 1,75 20 35,00

RM8 2,00 20 40,00

RM10 1,70 20 34,00

RM12 1,56 20 31,20

RM14 2,00 20 40,00

As redes foram amarradas umas às outras, em ordem crescente de tama-
nho de malha, a partir da região litorânea, junto à vegetação, enquanto as 
redes de malhas maiores eram instaladas em locais de maior profundidade, 
em ordem crescente de tamanho das malhas. As redes eram instaladas no 
final da tarde e recolhidas na manhã seguinte, ficando expostas por aproxi-
madamente 12 horas.

Após o desmalhe dos peixes, esses eram separados em sacos plásticos 
devidamente identificados quanto ao ponto amostral. Os peixes destinados 
à análise parasitológica eram individualizados já no momento de retirada da 
rede e seguiram processamento específico.

De cada exemplar eram tomadas as medidas de comprimento padrão 
(cm) e peso (g), com o auxílio de um paquímetro e de uma balança de preci-
são. Após a análise biométrica, era feita a dissecção dos peixes para a retirada 
dos estômagos e observação do sexo e estádio de maturação das gônadas.

Especificamente para a análise determinação da composição e estru-
tura da ictiofauna da represa de Jurumirim e de seus principais tributários, 
os trechos foram agrupados e tratados por compartimento, a saber: REP = 
represa de Jurumirim; TAQ = rio Taquari; VEA = ribeirão dos Veados e 
PAR = calha do rio Paranapanema e LAG= lagoas marginais do rio Para-
napanema (LAG1 e LAG2).

Outros aparatos de captura como rede de arrasto e peneirão também 
foram empregados com o intuito de complementar as informações sobre a 
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diversidade de espécies obtidas com as redes de espera, em razão da seleti-
vidade de tal aparato de captura, particularmente para a captura dos Cich-
lídeos. Esses aparatos foram utilizados junto à região litorânea e vegetação, 
padronizando-se seis lances por ponto amostral. Em razão das caracterís-
ticas fisiográficas da calha do Paranapanema, não foi possível executar a 
coleta com esses aparatos.

Análise dos dados

Composição das espécies: A composição da ictiofauna do complexo 
Jurumirim (REP; TAQ; VEA; PAR, LAG1 e LAG2) foi definida a par-
tir da utilização das capturas provenientes dos diversos aparatos de captura 
(arrasto, redes de espera e peneira). Já para os índices comparativos, foram 
utilizadas apenas as espécies capturadas nas redes de espera a partir dos 
valores de CPUE.

Frequência relativa de ordens e famílias: Os dados de abundância das 
ordens e famílias foram apresentados por meio de gráficos de frequência 
relativa. As ordens foram apresentadas em dois gráficos, um de frequência 
relativa de abundância total e o outro com suas devidas proporções entre os 
diferentes trechos amostrais. Para caracterizar a composição das famílias, 
será apresentada uma tabela com o número de espécies de cada família por 
trecho, além de um gráfico de abundância relativa das famílias por trecho.

Captura por unidade de esforço: Para as análises de frequências relati-
vas das ordens e famílias por trechos foram utilizadas as espécies captura-
das apenas nas redes de espera utilizando-se os dados padronizados pela 
CPUE.

CPUE = (n*1000m2/12h)
Onde n = ao número total de indivíduos capturados; 1000 m2 de rede; 

12 horas de exposição.
Constância de captura: A composição da ictiofauna foi determinada para 

caracterizar eventual variação espacial. Foram obtidos os valores de cons-
tância de captura para cada espécie e cada ambiente, calculados a partir da 
fórmula C = p x 100/P (Dajoz, 1978), na qual C é o valor da constância 
da espécie, p é o número de coletas contendo a espécie e P o número total 
de coletas efetuadas. As espécies foram consideradas constantes quando 
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apresentaram C > 50 (assinalada pelo símbolo: +++), acessórias quando 25 
≥ C ≤ 50 (++), acidentais quando C < 25 (+) e ausentes quando C = 0 ( ).

Ordenação NMDs: O método de ordenação Escalonamento Multidi-
mensional Não Métrico (NMDS) foi utilizado para demonstrar grafica-
mente as matrizes de distância. Esse método foi proposto inicialmente por 
Kruskal (1964a, b). A NMDS parte de uma configuração inicial de pontos 
(amostras) alocados ao acaso em um número reduzido de dimensões, nor-
malmente 2-D ou 3-D. Com base nessa distribuição inicial são calculadas 
novas distâncias, as quais são comparadas às originais e, através de um pro-
cedimento iterativo, as diferenças entre essas matrizes são minimizadas uti-
lizando uma estatística denominada estresse (S). Quanto mais próximo de 
zero for o valor de S, menor a distorção e, portanto, melhor a representação 
das distâncias. Essa análise foi calculada no Software Primer, versão 6.0.

Atributos ecológicos: Para análise de atributos ecológicos foram utiliza-
dos o número total de indivíduos coletados, o número total ou riqueza de 
espécies, diversidade Shannon-Wiener e a equitabilidade de Pielou, a fim 
de quantificar a distribuição da ictiofauna nos diferentes tipos de hábitats 
encontrados em Jurumirim, São Paulo.

O índice de diversidade Shannon-Wiener: (H’= -∑(pi.In pi)), foi utilizado 
para medir a ordem ou desordem contida num dado sistema, sendo atri-
buído peso maior às espécies raras e é relativamente independente do tama-
nho da amostra, no qual: H’ = diversidade de espécies; pi = proporção da 
espécie i na comunidade; Sendo: pi = (ni/N); ni = número de indivíduos 
da espécie i; N = número total de indivíduos (Krebs, 1989). A equitabili-
dade de Pielou que é derivada do Índice de Shannon-Wiener determinada 
com seguinte formula: (J’=H’/Log2S), onde J’ = equitabilidade (variando 
entre 0 e 1) (Krebs, 1989).

Um dendograma de similaridade foi utilizado para grupar os tipos de 
hábitats de acordo com a composição da assembleia de peixes. Esse foi 
gerado de acordo com a análise de cluster adotando a distância euclidiana e 
método de aglomeração “ward.D2” no pacote “stast” do programa R ava-
liados para uma matrix de números de espécimes para cada espécie (linhas) 
versus cada ponto amostral (colunas). Esse método foi escolhido por imple-
mentar o critério de agrupamento de Ward (1963) (Murtagh; Legen-
dre, 2014). Segundo esse método, a cada etapa, os pares de clusters com o 
mínimo de distância entrecluster são mesclados, tendo em vista a presença 
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de dois sítios nos nossos estudos. Como esses sítios representam o mesmo 
tipo de ambiente (lagoa), sugerimos a hipótese de que esses eles apresentam 
composições de espécies similares. A partir disso, foi possível formar o pri-
meiro grupo no cluster.

Para implementar o método de Ward, a cada passo deve-se encontrar 
o par de clusters que leva o aumento mínimo na variância total dentro do 
cluster após a fusão. O aumento é uma distância ao quadrado ponderada 
entre os centros de cluster. No primeiro passo, todos os aglomerados são 
únicos (aglomerados contendo um ponto único). Para aplicar um algoritmo 
recursivo sob essa função objetiva, a distância inicial entre objetos indivi-
duais deve ser proporcional ao quadrado da distância euclidiana.

As distâncias de cluster iniciais no método de mínima variância de Ward 
são, portanto, definidas como a distância euclidiana ao quadrado entre os 
pontos:

dij = d ({Xi},{Xj}) = || Xi – Xj||2.

Onde: Xi e Xj representam a composição da assembleia de peixes de cada 
ponto amostral.

Na área de estudo do Alto rio Paranapanema, que compreende o rio 
Paranapanema (Angatuba-SP), o ribeirão dos Veados (Itatinga-SP) e o rio 
Taquari (Taquarituba-SP), além do corpo da represa de Jurumirim e duas 
lagoas marginais, foram capturados com redes de espera, arrasto e peneirão 
31.430 indivíduos pertencentes a 54 espécies de peixes (Tabela 4.2) distri-
buídas em cinco ordens e 15 famílias, totalizando 902,59 kg de biomassa 
total. Dessas, 50 (93%) são nativas da bacia do Alto rio Paraná e outras qua-
tro (7%) são não nativas, sendo duas alóctones (Cichla kelberi e Metynnis 
maculatus) e outras duas exóticas (Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli).
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Tabela 4.2 – Composição geral (todos os aparatos) da ictiofauna da represa de Jurumirim

Ordem Acrônimo REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2
CHARACIFORMES
Anostomidae
Leporinus amblyrhynchus Lamb X
Leporinus obtusidens Lobt X X X X X X
Leporinus friderici Lfri X X X X X X
Leporinus octofasciatus Loct X X X X
Leporinus striatus Lstr X X X X
Schizodon intermedius Sint X X X X X X
Schizodon nasutus Snas X X X X X X
Bryconidae
Brycon orbignyanus Borb X
Characidae
Astyanax altiparanae Aalt X X X X X X
Astyanax bockmanni Aboc X X X X X
Astyanax fasciatus Afas X X X X X X
Astyanax scabripinnis Asca X
Astyanax schubarti Asch X X
Bryconamericus iheringii Bihe X X X X
Bryconamericus stramineus Bstr X X X
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Ordem Acrônimo REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2
Galeocharax knerii Gkne X X X X X X
Hyphessobrycon eques Hequ X X X X
Metynnis maculatus* Mmac X X X X
Odontostilbe microcephala Omic X
Oligosarcus paranensis Opar X X X X X X
Piabina argentea Parg X X X X
Piaractus mesopotamicus Pmes X X
Salminus hilarii Shil X X X X X
Serrapinnus notomelas Snot X X X X X
Serrasalmus maculatus Smac X X X X X X
Crenuchidae
Characidium zebra Czeb X X
Curimatidae
Cyphocharax modestus Cmod X X X X X X
Steindachnerina insculpta Sins X X X X X X
Erythrinidae
Hoplias intermedius Hint X X
Hoplias malabaricus Hmal X X X X X X
Parodontidae
Apareiodon affinis Aaff X X X X
Apareiodon piracicabae Apir X
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Ordem Acrônimo REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2
Prochilodontidae
Prochilodus lineatus Plin X X X X X X

CYPRINIFORMES
Poeciliidae
Phalloceros harpagos Phar X

GYMNOTIGORMES
Gymnotidae
Gymnotus sylvius Gsyl X X X X X X

Sternopygidae
Eigenmannia trilineata Etri X X

PERCIFORMES
Cichlidae
Cichla kelberi* Ckel X X

Geophagus brasiliensis Gbra X X X X X

Oreochromis niloticus* Onil X X X

Tilapia rendalli* Tren X X X

SILURIFORMES
Callichthyidae
Callichthys callichthys Ccal X X X X X

Hoplosternum littorale Hlit X X X X X X
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Ordem Acrônimo REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2
Doradidae
Rhinodoras dorbignyi Rdor X X X

Loricariidae
Hypostomus ancistroides Hanc X X X X X

Hypostomus margaritifer Hmar X

Hypostomus nigromaculatus Hnig X

Hypostomus paulinus Hpau X X

Hypostomus regani Hreg X X X X X

Otothyropsis biamnicus Obia X

Pterygoplichthys ambrosetti Pamb X X X

Pimelodidae
Iheringichthys labrosus Ilab X X X X

Pimelodella avanhandavae Pava X X X X

Pimelodus maculatus Pmac X X X X X X

Rhamdia quelen Rque X X X X

* Espécies consideradas não nativas.
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Tabela 4.3 – Composição em termos de CPUEn e CPUEb da icitiofauna da represa de Jurumirim

CHARACIFORMES

REP TAQ VEA PAR LG1 LG2
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Anostomidae                        
Leporinus amblyrhynchus 1.2 40.6
Leporinus obtusidens 4.5 1008.3 0.2 145.5 3.4 373.1 3.2 1151.2 2.1 21.1 4.1 67.3
Leporinus friderici 1.9 212.1 1.7 336.0 5.0 876.7 4.0 636.4 1.9 32.1 2.2 50.4
Leporinus octofasciatus 0.3 54.4 0.6 63.2 0.1 3.6 0.1 13.6
Leporinus striatus 0.2 4.9 1.0 26.7 0.4 10.1 0.1 2.0
Schizodon intermedius 9.6 1508.8 0.2 18.1 11.7 1095.9 26.2 4823.8 36.3 2780.5 20.7 1339.9
Schizodon nasutus 8.0 1618.4 8.0 1883.2 8.7 1355.9 5.9 994.4 7.8 282.9 9.2 428.3

Bryconidae                        
Brycon orbignyanus 0.1 194.2

Characidae                        
Astyanax altiparanae 8.7 156.5 8.7 202.7 5.0 78.9 8.7 212.0 2.1 7.8 6.0 25.4
Astyanax bockmanni 0.2 2.2 0.4 1.3 0.2 0.6
Astyanax fasciatus 26.6 464.9 19.7 334.2 8.9 142.2 12.7 243.1 0.2 0.4 0.6 2.7
Galeocharax knerii 8.1 541.0 1.4 281.9 6.2 383.3 14.3 1759.8 0.2 1.8 1.9 19.0
Metynnis maculatus 0.3 18.8 1.2 57.4 1.9 26.0 0.2 3.8
Oligosarcus paranensis 3.1 104.0 2.9 153.9 2.2 65.1 0.9 34.1 4.1 41.4 5.0 39.0
Piaractus mesopotamicus 0.1 23.6 0.4 18.3 0.2 54.7
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Salminus hilarii 0.2 73.9 2.7 1037.7 0.1 23.4 0.7 19.1 0.2 3.6
Serrasalmus maculatus 23.5 1075.9 8.1 363.7 25.7 1141.6 2.7 148.1 30.1 797.9 38.7 682.3

Curimatidae                        
Cyphocharax modestus 11.8 379.7 122.6 2605.8 34.3 1474.3 5.4 246.5 40.2 603.8 39.1 463.4
Steindachnerina insculpta 15.2 483.0 8.9 237.9 17.6 533.9 6.2 164.3 25.6 215.6 20.2 159.9

Erythrinidae                        
Hoplias intermedius 0.1 60.7 0.1 323.0
Hoplias malabaricus 2.9 1173.7 3.0 1215.8 8.3 2728.6 2.3 982.5 10.8 1077.2 13.6 968.9

Parodontidae                        
Apareiodon affinis 0.1 1.2 1.0 28.2 0.7 21.4

Prochilodontidae                        
Prochilodus lineatus 0.8 203.3 1.1 230.9 1.2 641.1 1.0 382.6 10.7 1264.4 1.5 129.3

GYMNOTIGORMES                        
Gymnotidae                        
Gymnotus sylvius 1.2 104.7 0.2 10.3 0.3 36.2 1.1 87.9 1.5 50.2 4.3 159.8

Sternopygidae                        
Eigenmannia trilineata 3.3 367.7 0.2 1.5

PERCIFORMES                        
Cichlidae                        
Cichla kelberi 0.8 132.4 0.9 79.3
Geophagus brasiliensis 0.5 16.4 0.1 6.0 1.1 45.6 1.5 18.1 1.9 24.8
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SILURIFORMES                        
Callichthyidae                        
Callichthys callichthys 0.2 18.9 4.2 322.1 0.4 32.2 0.2 5.1 0.6 15.2
Hoplosternum littorale 2.0 225.8 11.4 916.2 6.0 801.3 3.6 383.4 35.5 1220.9 47.5 1741.3

Doradidae                        
Rhinodoras dorbignyi 0.1 6.9 0.6 13.7 3.6 102.6

Loricariidae                        
Hypostomus ancistroides 0.8 92.3 15.0 918.8 0.2 31.1 3.0 281.5 0.2 6.6
Hypostomus margaritifer 0.1 17.0
Hypostomus nigromaculatus 0.2 6.2
Hypostomus paulinus 0.4 16.3 0.5 24.4
Hypostomus regani 1.6 172.4 7.7 659.1 0.2 48.4 4.0 408.2 0.2 9.1
Otothyropsis biamnicus
Pterygoplichthys ambrosetti 0.1 33.1 0.1 10.8 0.2 69.2

Pimelodidae                        
Iheringichthys labrosus 7.1 236.5 2.3 111.6 2.9 120.8 0.3 13.6
Pimelodella avanhandavae 0.5 11.8 1.5 42.5 0.1 2.5 0.4 11.2
Pimelodus maculatus 7.5 744.2 3.5 748.4 17.9 2080.2 3.3 442.3 21.7 704.0 49.3 1367.6
Rhamdia quelen 0.1 15.1 2.4 705.7     0.6 118.3 0.2 16.9    
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INTEGRIDADE AMBIENTAL DA REPRESA DE JURUMIRIM 69

Das espécies listadas, 40 foram capturas com as redes de espera, totali-
zando 16.442 indivíduos distribuídos em quatro ordens e 14 famílias, com 
1.055,46 kg de biomassa. Para essas espécies foi realizada a padronização 
da abundância numérica e de biomassa a partir do cálculo de captura por 
unidade de esforço (CPUE) de 1.000 m2 de redes expostas por 12 horas 
(Tabela 4.3).

No total foram capturados 1.192,25 indivíduos por 1.000 m2/12h, dis-
tribuídos em quatro ordens, e a ordem Characiformes foi a mais represen-
tativa, seguida de Siluriformes, Gymnotiformes e Perciformes (Figura 4.1).

Dentre as quatro ordens, foram registradas 14 famílias, sendo sete per-
tencentes à ordem Characiformes, duas à Gymnodontiformes, uma à Per-
ciformes e quatro à Siluriformes. A riqueza por família apresentou pequena 
variação, como pode ser visto na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 – Riqueza de espécies para cada família taxonômica de peixes 
entre os diferentes trechos amostrais da represa de Jurumirim

Família/trecho REP PAR LAG 1 LAG 2 TAQ VEA

Characiformes

Anostomidae 7 6 4 4 6 6
Bryconidae – – – – – 1
Characidae 8 7 9 9 8 8
Curimatidae 2 2 2 2 2 2
Erythrinidae 2 1 1 1 1 2
Parodontidae 1 1 – – 1 1
Prochilodontidae 1 1 – – 1 1

Gymnotiformes
Gymnotidae 1 1 1 1 1 1
Sternopygidae – – – 1 1 –

Perciformes Cichlidae 2 – 1 1 1 2

Siluriformes

Callichthyidae 2 2 2 2 2 1
Doradidae 1 1 – – 1 –
Loricariidae 2 4 1 2 4 4
Pimelodidae 4 4 2 1 4 3

Três famílias foram as mais representativas em abundância nos dife-
rentes trechos estudados, sendo elas: Characidae, Curimatidae e Anosto-
midae, todas representantes da ordem dos Characiformes, demostrando o 
predomínio em abundância da ordem no presente estudo. A família Curi-
matidae foi a mais abundante nos trechos: LG 1, LG 2, TAQ e VEA. A 
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família Characidae foi mais abundante no trecho REP e no trecho PAR, no 
último a família Anostomidae apresentou a mesma proporção de abundân-
cia (Figura 4.3).

Figura 4.1 – Composição geral das ordens taxonômicas da ictiofauna da 
represa de Jurumirim

O padrão de composição das ordens entre os diferentes trechos amos-
trais não sofreu alteração, como pode ser visto no gráfico da Figura 4.2.

Figura 4.2 – Composição das ordens taxonômicas de peixes entre os 
diferentes trechos amostrais da represa de Jurumirim
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Figura 4.3 – Abundancias de famílias taxonômicas de peixes entre os 
diferentes trechos amostrais da represa de Jurumirim

Das 40 espécies registradas, nove delas (C. modestus, H. malabaricus, H. 
littorale, O. paranensis, P. maculatus, S. intermedius, S. nasustus, S. maculatus 
e S. insculpta) ocorreram nas seis estações amostrais, sendo essas considera-
das constantes, ou seja, presente em todos os pontos e em mais de 50% das 
campanhas amostrais.

Sobre cada estação amostrada, o rio Taquari (TAQ) apresentou maior 
número de espécies constantes (21), seguido pelo rio Paranapanema (PAR) 
(20), ribeirão dos Veados (VEA) (18), represa (REP) (17), Lagoa 2 (LAG2) 
(12) e, por último, a Lagoa 1 (LAG1) com 11 espécies constantes, indi-
cando que os dois primeiros rios oferecem um ambiente mais homogêneo, 
capaz de abrigar uma fauna mais característica. A REP e o VEA foram os 
locais com mais espécies acessórias, 12 e 9 espécies, respectivamente. Já as 
LAG2 e LAG1 tiveram mais espécies acidentais (9 e 7, respectivamente), 
permitindo supor que esses são os ambientes mais heterogêneos, que ora 
suportam um conjunto de espécies, ora outro, em razão de esses ambientes 
estarem presentes à frente da calha principal do rio, permitindo, assim, que 
as espécies realizem migrações laterais (Tabela 4.5).
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Tabela 4.5 – Constância de captura de espécies de peixes os diferentes 
trechos amostrais da represa de Jurumirim

Constante    +++ Acessória ++ Acidental + Ausente
ESPÉCIES REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2

Apareiodon affinis +++ + +++ ++
Astyanax altiparanae +++ +++ +++ +++ ++ +++
Astyanax bockmanni ++ + +
Astyanax fasciatus +++ +++ +++ +++ + +
Brycon orbignyanus +
Callichthys callichthys + + + + +
Cichla kelberi ++ ++
Cyphocharax modestus +++ +++ +++ +++ +++ +++
Eigenmannia trilineta ++ +
Galeocharax knerii +++ +++ +++ +++ + ++
Geophagus brasiliensis ++ ++ ++ ++ ++
Gymnotus sylvius ++ +++ ++ +++ +++ +++
Hoplias intermedius + +
Hoplias malabaricus +++ +++ +++ +++ +++ +++
Hoplosternum littorale +++ +++ +++ +++ +++ +++
Hypostomus ancistroides ++ +++ ++ +++ +
Hypostomus margaritifer +
Hypostomus nigromaculatus +
Hypostomus paulinus + +
Hypostomus regani +++ +++ ++ +++ +
Iheringichthys labrosus +++ +++ +++ ++
Leporinus amblyrhynchus ++
Leporinus friderici +++ +++ +++ +++ ++ ++
Leporinus obtusidens +++ ++ +++ +++ ++ +++
Leporinus octofasciatus ++ ++ ++ ++
Leporinus striatus ++ +++ ++ +
Metynnis maculatus + +++ ++ +
Oligosarcus paranensis +++ +++ +++ +++ +++ +++
Piaractus mesopotamicus + + +
Pimelodella avanhandavae ++ +++ ++ ++
Pimelodus maculatus +++ +++ +++ +++ +++ +++
Prochilodus lineatus ++ +++ +++ +++ +++ ++
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Constante    +++ Acessória ++ Acidental + Ausente
ESPÉCIES REP TAQ VEA PAR LAG1 LAG2

Pterygoplichthys ambrosetti + + +
Rhamdia quelen ++ +++ +++ +
Rhinodoras dorbgnyi ++ + +++
Salminus hilarii ++ +++ ++ ++ +
Schizodon intermedius +++ ++ +++ +++ +++ +++
Schizodon nasutus +++ +++ +++ +++ +++ +++
Serrasalmus maculatus +++ +++ +++ +++ +++ +++
Steindachnerina insculpta +++ +++ +++ +++ +++ +++

Sendo: REP = Represa; TAQ= Rio Taquari; VEA= Ribeirão dos Veados; PAR= Rio Para-
napanema; LAG1= Lagoa 1; LAG2= Lagoa 2.

A NMDS demonstrou segregação de fauna entre os pontos amostrais 
com a formação de três grupos, um formado pelo rio Taquari, outro pelas 
lagoas e o terceiro formado pela represa de Jurumirim, o rio Paranapanema 
e o ribeirão dos Veados (Figura 4.4).

Figura 4.4 – Similaridade na CPUEn de peixes de seis sitios amostras (REP, 
LAG1, LAG2, PAR,TAQ e VEA) da represa de Jurumirim.

Cada ponto representa uma coleta em um sítio amostral; sítios amostrais são indicados por 
símbolos (REP por triângulo, LAG1 triângulo invertido, LAG2 quadrado, PAR losango, 
TAQ círculo e VEA cruz). Semelhanças foram calculadas utilizando a dissimilaridade de 
Bray-Cutis e visualizada com análise multivariada de ordenação não métrica (NMDS). 
Linha extena indica similaridade 60 e a linha tracejada representa uma similaridade de 45. 
Estresse 2D: 0,21.
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A baixa variação dos atributos ecológicos (Tabela 4.6) mostra que a 
diversidade, baseada nos índices ecológicos como o número total ou riqueza 
de espécies, diversidade Shannon-Wiener e a equitabilidade de Pielou, não 
revela efeitos da mudança sobre a distribuição especial da assembleia de 
peixes nos diferentes tipos de hábitats aquáticos de Jurumirim.

Embora se espere que os diferentes tipos de hábitats e o impacto do 
represamento componham assembleias distintas, as análises tradicionais da 
diversidade podem manter o mesmo número de espécies e a mesma distri-
buição de abundâncias.

Quando isso ocorre, Cianciaruso et al. (2009) recomendam uma abor-
dagem das características funcionais que neste livro é encontrada nos 
Capítulos 6 e 7, pois abordam reprodução, migração e dieta de peixes, os 
quais trazem estimativas mais preditivas de estrutura e funcionamento das 
assembleias de peixes.

Tabela 4.6 – Atributos ecológicos de peixes para os diferentes tipos de 
hábitats encontrados em Jurumirim, São Paulo

Atributos Ecológicos REP PAR LAG1  LAG2 TAQ VEA

CPUE 158,12 115,32 236,06 267,64 244,09 171,02

Riqueza de espécies 32 28 24 25 32 32

Diversidade 2,74 2,68 2,36 2,33 2,09 2,60

Equitabilidade 0,79 0,80 0,74 0,72 0,60 0,75

O dendrograma obtido com a análise de agrupamento é apresentado na 
Figura 4.5. O cluster foi gerado a partir do agrupamento de LAG1 e LAG2, 
justificado por apresentarem o mesmo tipo de ambiente, lagoa. Em sequên-
cia foram obtidos cinco grupos de hábitat. Nota-se que o rio Taquari apre-
senta uma distância discrepante em relação aos outros ambientes.

Para uma análise de variação especial deve ser considerada em primeiro 
lugar a distância entre os trechos estudados. Quanto mais distante, mais 
diferente será a composição de assembleias de espécies. No Capítulo 2 
pode-se observar que o rio Taquari está em uma localização mais afastada 
em relação aos demais trechos e, portanto, sua composição é a diferente. Os 
demais hábitats apresentados no cluster apresentam distâncias euclidia-
nas mais curtas e as diferenças na composição de suas assembleias não são 
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respondidas pelas distâncias de localização. Nesse caso a composição das 
assembleias pode estar associada à influência de fatores ambientais locais.

Figura 4.5 – Similaridade ictiofaunística conforme à distancia euclidiana 
para os diferentes tipos de habitats encontrados em Jurumirim, São Paulo

Considerações finais

Agostinho et al. (2015) consideram reservatórios de grande porte que 
contêm menos que 40 espécies de peixes diversidade muito baixa. Os nos-
sos estudos mostraram um total de 52 espécies de peixes para os quatro tipos 
de ambientes estudados, mas na zona lacustre em si esse número é menor e 
não chega a 40 espécies de peixes. Isso é semelhante em outros reservatórios 
do rio Paranapanema, como o registro de 41 espécies em Capivara (Orsi; 
Britton, 2014) e em Chavantes (Nobile, 2010). Outras represas estuda-
das nesse mesmo rio reportaram riqueza maior, como 67 espécies em Salto 
Grande (Brandão, 2007) e em Taquaruçu (Britto, 2003). Agostinho et al. 
(2015) supõem que a idade do reservatório interfira no declínio de riqueza 
de espécie de peixes e, de fato, Jurumirim é o reservatório mais velho do rio 
Paranapanema, e possui uma riqueza menor que os demais estudados no 
mesmo rio (Kurchevski; Carvalho, 2014).

A diversidade dentro dos grupos taxonômicos apresenta poucos gru-
pos ricos em espécies. As ordens Characiformes e Siluriformes e as famílias 
Characidae, Curimatidae e Anostomidae apresentaram o maior número de 
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espécies para a represa de Jurumirim. A diversidade taxonômica reflete a 
diversificação morfológica na estrutura da assembleia de peixes. A diver-
sidade morfológica é influenciada pela bagagem filogenética, pela adap-
tação do corpo e nadadeiras para as condições hidrodinâmicas onde vive, 
e pela adaptação de cabeça, mandíbula e musculatura propulsora para a 
obtenção de alimentos. Além disso, para muitas espécies há uma adaptação 
do tamanho do corpo, a forma, ou a flexibilidade (Schlosser; Toth, 2007) 
para permitir a utilização de microambientes, com espaço limitado especia-
lizados, como macrófitas e entre rochas, ou para permitir características de 
história de vida necessárias (Matthews, 1998).

Pode-se se dizer que a represa de Jurumirim favorece principalmente 
grupo de peixes cobertos por escamas, que apresentam nadadeiras caudal, 
dorsal, ventral, pélvica, anal e adiposa normalmente presentes, geralmente 
sem espinhos e raios moles, pré-maxilar não protrátil; fenda bocal normal-
mente ampla que são as características morfológicas típicos de Characifor-
mes (Duke Energy, 2008; Agostinho et al., 2007). No entanto, dentro desse 
grupo há uma grande estrutura diversificada de porte dos peixes, de hábitos 
alimentares, estratégias reprodutivas, padrões comportamentais, variações 
osteológicas, anatômicas e morfológicas (Graça; Pavanelli, 2007), o que 
garante o sucesso desses grupos em hábitats de represa e demais ambientes 
ao redor como tributários e lagoas marginais. Esse grupo inclui as piranhas, 
potencialmente perigosas; os lambaris, com ampla distribuição geográfica; 
e os dourados, espécie com elevado valor comercial.

Dentro de uma família, a radiação evolutiva comumente resultou em 
alterações de forma da nadadeira ou tamanho, altura do corpo ou forma 
em secção transversal, perfil longitudinal do corpo em posição e estrutura 
da boca e do canal alimentar, ou de tamanho adulto (Matthews, 1998). A 
família Characidae, por exemplo, é a mais complexa dentro da ordem Cha-
raciformes, pois apresenta um grande número de subfamílias (Britski et al., 
1988), a descrição morfológica varia muito entre suas espécies e a filogenia 
está longe de ser conclusiva (Mirande, 2010).

Em muitas famílias de peixe, no entanto, a maioria das espécies tem um 
corpo de forma relativamente semelhante. Na maioria dos casos, as famílias 
parecem uma unidade facilmente observável e definível, e tem havido uma 
maior estabilidade em limites de famílias de peixes no último século do que 
nos limites de ordens (Matthews, 1998). Praticamente membros de uma 
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família compartilham traços básicos de formato do corpo. As espécies de 
Curimatidae, por exemplo, são de pequeno porte, não possuem dentes nas 
maxilas e, geralmente, não possuem rastros. Apresentam escamas cicloi-
des, podendo ter a borda lisa, crenulada ou dentada e a linha lateral é comu-
mente completa (Britski et al., 1988; Graça; Pavanelli, 2007) e as espécies 
de Anostomidae de corpo relativamente espesso, boca pequena, com oito 
ou seis dentes em cada maxila, portanto, com quatro ou três dentes no pré-
-maxilar e quatro ou três no dentário. Os dentes geralmente são assimé-
tricos, nunca ocorrem no osso maxilar. O padrão de colorido geralmente é 
caracterizado pela presença de listras longitudinais, barras transversais ou 
máculas arredondadas sobre o corpo (Britski et al., 1988). O corpo geral-
mente é alongado, nadadeira anal curta, geralmente com menos de 11 raios 
ramificados (Nelson, 2006).

A capacidade de estimar precisamente a riqueza de espécies no campo 
da abordagem em escalas espaciais e detectar mudanças na abundância das 
espécies ao longo do tempo tem implicações importantes para a conserva-
ção e gestão das assembleias de peixe (Angermeier; Smogor, 1995).

Ambientes aquáticos com maior complexidade de hábitat e meno-
res semelhanças da composição de assembleias de peixes exigem que as 
amostras sejam abordadas em Captura por Unidade de Esforço do que em 
ambientes com menos complexidade do hábitat e maior similaridade das 
assembleias de peixes amostradas por Angermeier e Smogor (1995). Por 
isso decidimos utilizar CPUE, principalmente porque nos pontos amos-
trais apresentam diferentes tamanhos de corpo d’água e, consequente-
mente, uma grande amplitude de variação de profundidade da água (ver 
no Capítulo 3), além e alguns trechos apresentarem condições físicas (pali-
teiros, troncos e vegetação aquática) que dificultam a exposição de esforço 
padronizado de malhas de rede de espera.

As lagoas marginais são os ambientes que apresentaram menores pro-
fundidades decorrente de tamanho e da sazonalidade (ver Capítulo 3), e 
portanto nesses trechos amostrais não era necessária a implementação de 
redes com malhar superiores como nos trechos de represa. O CPUE anulou 
o efeito do tamanho dos hábitats e padronizou o esforço sobre a abundância 
de indivíduos. Assim podemos detectar outros efeitos que influenciam na 
distribuição espacial das assembleias de peixes.
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A similaridade de peixes aumenta com diminuição das distâncias entre 
os pontos amostrais (Platania, 1991; Edds, 1993). O que pode justifi-
car o rio Taquari se destacar dos demais hábitats, observando a Figura 4.1. 
Na mesma figura pode-se observar que o grupo formado por PAR, REP e 
VEA são pontos amostrais próximos (ver Capítulo 2), mas PAR se distan-
cia de REP e VEA. Nesse caso, fica implícito que ambientes lóticos (PAR) 
apresentam uma composição de espécies de peixes diferente de ambientes 
represados (REP e VEA).

A composição da assembleia de peixes é alterada por efeitos de fenôme-
nos físicos locais como o aumento da profundidade da água e largura, de 
piscina (Schlosser, 1991), da permanência de água (Welborn et al., 1996), 
gradiente físico-químico e a ocupação antrópica nas áreas de entorno em 
tributários (Sousa et al., 2015). Isso é explícito nas análises de distribuição 
espacial de abundância de indivíduos e biomassa representadas aqui pelas 
CPUEn e CPUEb, respectivamente, além da constância de espécies, téc-
nica multivariada (NMDS) e dendograma de similaridade, pois o trecho 
REP e os mais próximos desse apresentam composição e abundância de 
assembleias de peixes semelhantes. Essa reestruturação das assembleias 
ocorre basicamente em razão de as barragens serem comumente construí-
das em cascatas de rios para aumentar a produção de energia hidrelétrica, o 
que elimina hábitats de corredeiras importantes para as comunidades nati-
vas lóticos (Calatano et al., 2007).

Pode-se concluir que as diferenças observadas nas comunidades de pei-
xes em Jurumirim estão relacionadas às distâncias dos pontos amostrais, ao 
tipo dos hábitats e ao efeito do represamento que distingue ambientes lóti-
cos e lênticos.
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