
1),Pesquisadores, Lactec, BR-116 – KM 98 – Nº 8813 – Centro Politécnico da UFPR. E-mail:  camila.cardoso@lactec.org.br 
2) Gerente de projeto,  Elejor, R. José de Alencar, nº 2021, CEP: 80040-070 Curitiba PR 

_____________________________________________________________________________________________ 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                          1 

VARIAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM DOIS RESERVATÓRIOS EM 

CASCATA, NO RIO JORDÃO, PARANÁ. 

Camila Ghilardi Cardoso 
1
, Leonardo Pussieldi Bastos 

1
, Douglas Tsuyoshi Nakayama 

1
, Patricia 

Dammski Borges 
1
, Flora Hauer de Mello Leitão 

1
, Otto Samuel Mader Netto 

1
, Jair Duarte 

1
, Ricardo 

Fontoura Borba 
1
, Luiz Eduardo Wolff

 2 

RESUMO – A formação de reservatórios causa grandes impactos a fauna de peixes, para o sucesso de 

procedimentos de atenuação do impacto o estudo da ictiofauna presente nos reservatórios é importante. 

O presente estudo analisou a composição da ictiofauna de dois diferentes reservatórios localizados em 

sequência no rio Jordão, Paraná, pelo período de um ano e nove meses. Em cada um dos reservatórios 

foram realizadas coletas de peixes em dois pontos com diferente influência lótica. Foram coletados 

4.337 indivíduos pertencentes a 21 taxas diferentes, sendo Chariciformes a ordem mais representativa 

seguida de Siluriformes. A ictiofauna amostrada, em ambos os reservatórios, pode ser caracterizada 

como de ocorrência generalizada e de pequeno e médio porte. Foi observado maior capturabilidade de 

peixes no reservatório localizado a montante, o reservatório localizado a jusante apresentou maior 

riqueza e diversidade devido a maior influência lótica em um dos pontos amostrados. As assembléias 

de peixes foram mais similares entre os diferentes pontos de um mesmo reservatório e a variação 

espacial mostrou ter maior influência do que a variação temporal na reestruturação da comunidade. Em 

reservatórios em sequência em um mesmo rio as regiões lóticas e entrada de novos corpos de água 

podem auxiliar na manutenção da riqueza e diversidade. 

ABSTRACT – The formation of reservoirs impact the fish fauna, for the success of any mitigation of 

the impact the study ichthyofauna present in the reservoirs is important. This study analyzed the 

composition of the ichthyofauna of two different reservoirs located in sequence in the Jordão River, for 

a period of one year and nine months. In each reservoirs were collected fishes in two different points 

with differents lotic influence. We collected 4,337 individuals belonging to 21 species. Chariciformes 

and Siluriformes were the orders more representative. The fish species sampled in both reservoirs, can 

be characterized as widespread occurrence and small and medium size. It was observed higher 

catchability of fish in the reservoir located upstream the reservoir located downstream had a higher 

richness and diversity due to a greater influence on lotic of the data points. The fish communities were 

more similar among the different points of the same reservoir and spatial variation was shown to have 

greater influence than the temporal variation in the restructuring of the community. In reservoirs in a 

sequence in the same river lotic areas and entry new rivers can assist in maintaining the wealth and 

diversity. 

Palavras chave: Ictiofauna, comunidade de peixes, reservatório em cascata 
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INTRODUÇÃO 

A construção de um reservatório acarreta mudanças na dinâmica da água, alterando o ambiente 

de lótico para lêntico afetando direta ou indiretamente os atributos físicos, químicos e biológicos do 

manancial, levando muitas vezes à formação de um novo ecossistema. Esta drástica mudança do 

ambiente pode produzir alterações na composição especifica e na estrutura das comunidades de peixes 

autóctones, sendo as espécies reofílicas as mais atingidas, Agostinho et al. (1992); CESP (1998); 

Petrere (1996); Agostinho et. al, (2007). 

Grandes perturbações não cíclicas relacionadas à operação de barragem, além de contribuírem 

para a instabilidade na estrutura da comunidade, reduzem a riqueza de espécie e o tamanho dos 

estoques Agostinho et al., (1997). De todos os impactos considerados negativos causados pelo 

represamento de rios, um dos mais importantes diz respeito à ictiofauna CESP (1998). 

Para que procedimentos de atenuação do impacto, provocado pelo represamento de um rio 

sejam empregados e bem sucedidos estudos em reservatórios são importantes, uma vez que nos 

permitem acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no local Lowe-Mcconnell (1999). Para isto 

estudos como caracterização da ictiofauna assim como todos os trabalhos que de alguma forma 

abordem aspectos bióticos e/ou abióticos, deste novo ecossistema, são essenciais.  

A riqueza de espécies de peixes em reservatórios tende a ser menor do que o esperado para os 

rios neotropicais, levando-se em consideração o tamanho da área alagada. De maneira geral tendem a 

apresentar maior diversidade específica os reservatórios com maior áreas, os mais recentes e os 

localizados em bacias mais especiosas Agostinho et. al, (2007). Fatores biogeográficos, características 

dos habitats e conectividade apresentam grande influência nos padrões de riqueza e composição das 

espécies nas comunidades Jackson et al., (2001); Olden et al., (2001) 

 O presente trabalho tem como objetivos principais analisar a composição da ictiofauna em dois 

reservatórios formados recentemente e localizados em sequência em um mesmo rio, avaliar as 

possíveis alterações nos padrões de distribuição das espécies de peixes e avaliar a variação da 

composição e estrutura da ictiofauna temporalmente e espacialmente, entre os dois reservatórios e em 

regiões com diferentes influência lótica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudos 

O presente estudo foi realizado nos Reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Santa Clara e 

Fundão, que formam o Complexo Energético Fundão Santa Clara (CEFSC). As duas usinas estão 

localizadas na bacia do rio Jordão, sub-bacia do rio Iguaçu. Os reservatórios se encontram nos 

municípios de Candói, Pinhão e Foz do Jordão, na região Centro-Sul do estado do Paraná, Brasil 

(Figuras 1). 

 As nascentes do rio Jordão se formam na Serra da Esperança, a área de drenagem da bacia 

possui em torno de 4.750 Km
2
, sendo a extensão do corpo principal do rio próxima a 185 Km. Os 

principais afluentes são, pela margem esquerda, o rio Pinhão e o rio Campo Grande e pela margem 

direita, o rio Passo Ruim e o rio Campo Real COPEL (1999-a,b). Sendo um dos principais afluentes da 

margem direita do rio Iguaçu a bacia do rio Jordão se localiza na região denominada médio Iguaçu. A 

ictiofauna da bacia do Iguaçu apresenta maior grau de endemismo, quando compara as outras bacias do 

alto e médio rio Paraná, tal fato ocorre provavelmente pelo isolamento geográfico proporcionado pelas 

cataratas do Iguaçu Garavello et al (1997). 

 O clima da região de estudo é considerado como Cfb segundo a classificação climática de 

Köppen-Geiger. A região, por tanto, apresenta clima temperado, com temperatura média no mês mais 

frio do ano abaixo de 18°C, verão fresco com temperatura média no mês mais quente abaixo de 22°C e 

não apresenta estação seca definida Caviglione et al.(2000). A precipitação média anual na bacia do rio 

Jordão é de 1820 mm, segundo dados históricos coletados por estações pluviométricas entre 1973 e 

1996. Espacialmente ocorre aumento na precipitação no sentido montante jusante da bacia, com 

variação de 1750 mm nas nascentes a 1900 mm próximo a foz. A temperatura anual média na bacia é 

de 17,4 °C, enquanto a umidade média mensal varia de 67% a 86% COPEL (1999).  

A região de estudo, originalmente coberta pelo Bioma Mata Atlântica, ecossistema Floresta 

Ombrófila Mista, atualmente apresenta alterações antrópicas. Existem fragmentos de mata 

principalmente em áreas de alta declividade e em fundos de vale, entretanto, a maior parte do solo da 

região é utilizado para agricultura, apresentando poucos agrupamentos florestais extensos COPEL 

(1999).  
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Figura 1 - Pontos de coleta nos reservatórios da UHE Fundão e da UHE Santa Clara. 

 

A Usina Hidrelétrica de Santa Clara (25° 38´ S - 51° 57’ W), localizada a montante da UHE 

Fundão, possui barragem com 65 m de altura máxima e cerca de 550 m de comprimento, a área de 

inundação do reservatório é de 2.014 hectares, e o nível máximo normal é de 805,0 m, a capacidade de 

geração instalada é de 121,9 MW. A formação do reservatório da usina teve início em abril de 2005. 

 A Usina Hidrelétrica de Fundão (25° 42´ S - 52° 00’ W) é localizada a jusante da UHE Santa 

Clara, possui barragem de 52 m de altura máxima e cerca de 400 m de comprimento, a capacidade de 

geração de energia instalada é de 118MW. A UHE Fundão foi inaugurada em junho de 2006. 

 

Coleta dos dados 

 

Foram realizadas coletas de peixes em dois pontos no reservatório da UHE Fundão, F1 e F3, e 

no reservatórios da UHE Santa Clara, SC1 e SC3 (Figura 1, Tabela1), pelo período de um ano e nove 

meses, no primeiro ano as coletas foram mensais (entre julho de 2009 e junho de 2010) e nos meses 

seguintes foram bimestrais (entre julho de 2010 e março de 2011), um total de 16 coletas foram 
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realizadas. Em cada um dos pontos de coleta foi utilizado um conjunto de cinco redes de espera simples 

(com malha 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0cm entre nós consecutivos) e uma rede feiticeira de espera (com 

malha 3,0 cm entre nós consecutivos na panagem interna), todas as redes possuíam 20 m de 

comprimento e 1,5 de altura. As redes sempre foram armadas próximas as margens dos reservatórios, 

no final da tarde um dia e retiradas na manhã do sai subsequente da postura. Os peixes capturados 

foram fixados em formalina 10% logo após a retirada das redes.  

Todo o material coletado em campo foi levado ao laboratório, passado o período mínimo de 

quatro dias o material foi transferido para álcool 70%. Os espécimes coletados foram identificados até 

o menor nível taxonômico possível, tiveram o comprimento total (CT) e comprimento parcial (CP) 

medidos e foram pesados. 

 

Tabela 1 - Pontos de coleta, descrição do ponto e coordenadas geográficas em UTM.  
Pontos Descrição Coordenada (UTM) 

 Longitude Latitude 

F1 Porção final do reservatório de Fundão, apresenta 
influência da porção lótica 

22 J 402202 7160426 

F3 Ponto próximo a barragem sem influência lótica 22 J 399698 7157335 
SC1 Ponto com maior influência do setor lótico; 22 J 414081 7167469 
SC3 Ponto mais próximo da barragem, sem influência lótica.  22 J 405052 7162531 

 

 

Análise dos dados 

 

A composição taxonômica e abundância faunística da ictiofauna foi estimada em cada um dos 

pontos de cada um dos reservatórios de acordo com as espécies coletadas e abundância das mesmas. A 

abundância relativa das ordens encontradas também foi estimada, assim como a quantidade de espécies 

encontrada em cada um dos pontos de estudo. 

A Riqueza faunística dos taxa coletados foi determinada através do Índice de Riqueza de 

Margalef (d), pela fórmula d = (S-1)/ log N, onde S é o número de taxa e N o número de indivíduos 

coletados Magurran (1998). A diversidade de organismos encontrados em cada um dos pontos de 

estudo e nos dois reservatórios foi estimada através do Índice de Diversidade de Shannon-Weiner (H’), 

através da fórmula H’ = Ʃ (pi)(log2pi), onde pi é a porcentagem de cobertuda de cada espécie no ponto 

i Krebs (1989). 

Para determinar a influência espacial (ponto de coleta) e temporal (estações do ano) na 

composição da assembléia de peixes foi realizada a análise de percentual de similaridade (SIMPER). 

Também foram realizadas a análise de agrupamento (CLUSTER) e a análise de ordenação (MDS), para 
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estudar os fatores que mais influenciaram na composição das assembléias. Para realização dessas 

análises as coletas foram agrupadas de acordo com as quatro estações do ano, verão (dezembro, janeiro 

e fevereiro), outono (março, abril e maio), inverno (junho, julho e agosto) e primavera (setembro, 

outubro e novembro). 

 

RESULTADOS 

 

Composição taxonômica e abundância faunística 

 

 Foram coletados um total de 4.337 indivíduos pertencentes a 21 taxas distribuídas em quatro 

ordens (Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes e Perciformes) e nove famílias (Tabela 2). A 

ordem com maior abundância de organismos foi Characiformes, com 77,33% do total de indivíduos 

coletados, seguida de Siluriformes, com 16,52%, conforme figura 2. As ordens Characiformes e 

Siluriformes também apresentaram maior número de taxas, essas ordens são consideradas as ordens 

mais representativas em rios neotropicais. 

Tabela 2 - Taxas coletados ao longo do estudo nos reservatórios da 

 UHE Fundão e UHE Santa Clara. (*) espécie exótica, (x) presença 

Taxa Nome vulgar UHE Fundão UHE Santa Clara 

ORDEM CHARACIFORMES 

 
  

Família Anostomidae 

 

  

Leporinus sp.* piau x x 

Família Characidae 

 
  

Astyanax altiparanae* lambari x x 

Astyanax sp. lambari x x 

Astyanax sp. 1 lambari x x 

Astyanax sp. 2 lambari x  

Astyanax sp. 3 lambari x  

Astyanasx bifasciatus lambari x x 

Astyanax eigenmanniorum lambari x x 

Família Parodontidae 

 
  

Apareiodon vittatus canivete x  

Família Erythrinidae 

 
  

Hoplias malabaricus traíra x x 

ORDEM SILURIFORMES 

 
  

Família Loricariidae 

 
  

Hypostomus derby cascudo x x 

Ancistrus sp. cascudinho x x 

Família Heptapteridae 

 
  

Rhamdia quellen jundiá 
x x 

Família Pimelodidae 

 
  

Pimelodus maculatus mandi 
x x 
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Pimelodus ortmanni mandi 
 x 

Família Callichthyidae 

 

  

Corydoras sp.  coridoras 
x x 

Corydoras paleatus coridoras 
 x 

ORDEM GYMNOTIFORMES 

 
  

Família Gymnotidae 

 
  

Gymnotus sp. tuvira 
x x 

ORDEM PERCIFORMES 

 
  

Família Cichlidae 

 
  

Geophagos brasilienses cará 
x x 

Crenicichla sp. joaninha x x 

Tilapia rendalli * tilápia x x 

 

 

Figura 2 - Porcentagem de indivíduos coletados em cada ordem. 

  

Os dois pontos amostrados no reservatório da UHE fundão apresentaram 1.211 indivíduos 

coletados ao longo de todo do estudo, sendo que o ponto F1 (com maior influência da porção lótica) 

apresentou 718 indivíduos coletados e o ponto F3 (sem influência lótica) apresentou 493 indivíduos. 

No reservatório da UHE Santa Clara, localizada mais a montante, foram coletados 3.123, sendo 1.694 

indivíduos no ponto SC1 (com maior influência da porção lótica) e 1.429 indivíduos no ponto SC3 

(sem influência lótica), conforme figura 3. As espécies mais abundantes entre os peixes de menor porte 

foram Astyanax sp. 1 e Astyanasx bifasciatus no reservatório de Fundão e Astyanax sp. 1 e Astyanax 

eigenmanniorum no reservatório de Santa Clara, entre os peixes de médio porte as espécies mais 

abundantes foram Geophagos brasilienses e Hypostomus derby para ambos os reservatórios (Tabela 3). 

CHARACIFORMES 
(73,33%)

SILURIFORMES (16,52%)

GYMNOTIFORMES 
(0,14%)

PERCIFORMES (10,01)
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Figura 3 - Porcentagem de espécies coletadas em cada um dos pontos de estudo. (F1) Fundão 1, 

(F3) Fundão 2, (SC1) Santa Clara 1, (SC3) Santa Clara 2. 

 

Um total de três dos taxas coletados foram exclusivos do reservatório da UHE Fundão 

(Astyanax sp. 2, Astyanax sp. 3 e Apareiodon vittatus) e três exclusivos do reservatório da UHE Santa 

Clara (Corydoras paleatus, Cyprinos carpio e Pimelodus ortmanni), conforme tabela 2 e 3. Sendo os 

taxa Leporinus sp., Astyanax altiparanae e Tilapia rendalli consideradas invasoras na bacia do rio 

Jordão. 

 

Tabela 3 - Abundância das espécies nos reservatórios da UHE Fundão(F1 e F3) 

e Santa Clara (SC1 e SC3). (*) espécie exótica. 

Espécie Fundão F1 F3 
Santa 
Clara SC1 SC3 

Ancistrus sp. 1,40 1,81 0,81 0,06  0,14 
Astyanax altiparanae* 6,28 3,20 10,75 14,63 18,06 10,57 
Astyanax sp. 2,73 3,34 1,83 1,92 0,94 3,08 
Astyanax sp. 1 20,15 17,27 24,34 28,63 15,17 44,58 

Astyanax sp. 2 1,49 2,51     
Astyanax sp. 3 0,08 0,14     
Astyanasx bifasciatus 19,57 20,19 18,66 9,48 7,73 11,55 
Astyanax 
eigenmanniorum 9,17 8,36 10,34 19,18 25,86 11,27 
Apareiodon vittatus 1,32 2,23     
Corydoras sp.  4,38 6,96 0,61 1,95 3,01 0,70 
Corydoras paleatus 

 
   0,24 

Crenicicla sp. 0,08 0,14  0,22 0,30 0,14 
Geophagos brasilienses 6,28 5,71 7,10 10,89 12,28 9,24 

F1
17%

F2
11%

SC1
39%

SC2
33%
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Gymnotus sp. 0,08 
 

0,20 0,16 0,24 0,07 

Hoplias malabaricus 3,96 4,18 3,65 2,11 2,77 1,33 
Hypostomus derby 16,68 16,43 17,04 7,24 8,85 5,32 
Leporinus sp.* 0,08 0,14  0,06 0,12  
Pimelodus maculatus 1,07 1,39 0,61 0,45 0,59 0,28 
Rhamdia quellen 5,12 5,85 4,06 2,53 3,31 1,61 

Tilapia rhandelli* 0,08 0,14  0,29 0,47 0,07 
Pimelodus ortmanni 

 
   0,06 

 

3.2 Riqueza e diversidade 

 

 Tanto a Riqueza de Margalef, quanto a Diversidade de Shannon-Weiner foram maiores no 

reservatório de Fundão quando comparado ao reservatório de Santa Clara. No reservatório de Fundão a 

riqueza foi de 2,535 e a diversidade 2,28, enquanto no reservatório de Santa Clara a riqueza foi 2,113 e 

a diversidade 2,026 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Índices de Riqueza de Margalef (d) e Diversidade de Shannon-Weiner (H’)nos dois 

reservatórios estudados, Santa Clara e Fundão.(S) número de espécies  

Reservatório S N d H’ 

Fundão 19 1211 2,535 2,28 

Santa Clara 18 3123 2,113 2,026 

 

 Quando comparado os diferentes pontos de coleta, a riqueza de Margalef variou entre 1,935 e 

2,585 e a diversidade de Shannon-Weiner entre 1,785 e 2. O ponto F1 apresentou maio riqueza e 

diversidade (d = 2,585; H’ = 2,348) seguido do ponto SC1 (d = 2,152; H’ = 2,09), ambos os pontos 

com maior influência da porção lótica. O ponto F3 apresentou a menor riqueza (d = 1,935) e o ponto 

SC3 a menor diversidade (H’ = 1,785), conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 - Índices de Riqueza de Margalef (d) e Diversidade de Shannon-Weiner (H’)  

nos quarto pontos estudados (F1, F3, SC1 e SC3) 

Reservatório S N d H’ 

F1 8 718 2,585 2,348 

F3 13 493 1,935 2,059 

SC1 17 1694 2,152 2,09 

SC3 16 1429 2,065 1,785 
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3.3 Similaridade entre as amostras 

 

 O teste de similaridade Bray-Curtis foi aplicada comparando os peixes coletadas em cada um 

dos pontos de estudo nas quatro estações do ano, a partir da matriz de similaridade foram realizados os 

testes de análise de ordenação (MDS) e análise de agrupamento (CLUSTER), conforme figuras 4 e 5. 

 De maneira geral existiu maior similaridade entre as amostras do mesmo reservatório, 

similaridades acima de 70% sempre foram encontradas entre pontos do mesmo reservatório, exceto 

pelo ponto SC1 no outono e o F3 na primavera que apresentaram similaridade de 79,45%. O ponto SC3 

foi o que apresentou maior similaridade entre as amostras das diferentes estações do ano, todas as 

amostras apresentaram similaridade maior do que 59%. O ponto F1 no outono apresentou similaridade 

maior de 62% com duas amostras do reservatório de SC (figura 5). 

 A análise de agrupamento, de maneira geral, separou as diferentes amostras dos dois 

reservatórios, exceto pelos pontos F1 no outono e F3 na primavera que foram agrupados com as 

amostras de SC. O ponto SC3 foi o único que apresentou um agrupamento exclusivo, os demais pontos 

apresentaram certo agrupamento, porem não exclusivos ou não contendo as amostras de todas as 

estações do ano. Não foi observado agrupamento entre as estações do ano nos diferentes pontos, 

mesmo nos mesmos reservatórios (figura 5). 

 

Figura 4 – Análise de agrupamento (CLUSTER) entre os diferentes pontos de estudos dos reservatórios 

de Fundão (F1 e F3) e Santa Clara (SC1 e SC3). 
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Figura 5 – Análise de agrupamento (CLUSTER) entre os diferentes pontos de estudos, por estação do 

ano, nos reservatórios de Fundão (F1 e F3) e Santa Clara (SC1 e SC3). (ver) verão, (out) outono, (inv) 

inverno e (pri) primavera. 

 

 Na análise de ordenação foi possível separar as amostras do reservatório de fundão das de Santa 

Clara, assim como nas análises anteriores o ponto SC3 apresentou as amostras mais próximas entre si, 

quando comparado aos de mais pontos, entretanto, com exceção do ponto F1 no verão é possível 

formar grupo entre as demais amostras de cada um dos pontos, mesmo que algumas apresentem maior 

similaridade com amostras de outros pontos. Não foi evidenciado agrupamento significativo entre as 

amostras da mesma estação do ano em pontos diferentes (figura 6). 
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Figura 6 – Análise de ordenação (MDS) entre os diferentes pontos de estudos, por estação do ano, nos 

reservatórios de Fundão (F1 e F3) e Santa Clara (SC1 e SC3). (ver) verão, (out) outono, (inv) inverno e 

(pri) primavera. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

 Conforme o descrito para rios neotropicais, as ordens Chariciformes e Siluriformes 

apresentaram maior número de taxa e maior abundancia de organismos. A ictiofauna amostrada, em 

ambos os reservatórios, pode ser caracterizada como de ocorrência generalizada e de pequeno e médio 

porte. Foi observada uma maior capturabilidade de peixes no reservatório de Santa Clara, localizado a 

jusante do reservatório de Fundão, com aproximadamente 72% do total dos organismos coletados, por 

tanto apenas aproximadamente 28% dos organismos foram coletados no reservatório de Fundão. Em 

ambos os reservatórios estudados os pontos de coleta com maior influencia lótica apresentaram maior 

número de indivíduos capturados, sendo do total de indivíduos capturados no reservatório de Fundão 

cerca de 59% e no reservatório de Santa Clara aproximadamente 54%. 

 Apesar de apresentar menor abundância de organismos o reservatório de Fundão, com menor 

tamanho de área alagada, apresentou maior número de espécies, maior riqueza e diversidade quando 

comparado com o reservatório de Santa Clara. Tal fato não era o esperado, principalmente se levarmos 
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em consideração a maior conectividade do reservatório de Santa Clara com outros corpos de água. 

Quando analisados os índices de riqueza e diversidade para cada um dos pontos de coleta fica 

evidenciado que no reservatório de Fundão o ponto com maior influência lótica (F1) foi o responsável 

pelos mais elevados índice de riqueza e diversidade no local. Habitats com maior influência lótica 

tendem a apresentar maior numero de espécies e diversidade quando comparados a habitas com 

características mais lênticas. No reservatório de Fundão o ponto de coleta F1 apresenta maior 

influência lótica do que o ponto de coleta SC1 no reservatório de Santa Clara, fato que pode explicar a 

maior riqueza e diversidade no ponto que levou o reservatório de Fundão a apresentar índices mais 

elevados que o reservatório de Santa Clara. Espécies de peixes relacionados a habitats com maior 

correnteza, como Hypostomus derby, Crenicichla sp. e Apareiodon vittatus foram encontrados em 

maior número, ou exclusivamente, nos pontos com maior influência lótica, no reservatório de Fundão a 

espécie Hypostomus derby apresentou maior abundancia no ponto com menor influência lótica, porem 

o número de indivíduos capturados foi maior no ponto com maior influência lótica. A espécie 

Apareiodon vittatus foi exclusiva do ponto com maior influência lótica no reservatório de Fundão. Os 

pontos com menor influência lótica apresentaram índices de riqueza e diversidade menores, conforme o 

esperado.  

 Dentre as três espécies de peixes exclusivas de Fundão, que portanto contribuíram para o maior 

índice de riqueza no local, as espécies Astyanax sp. 2, Astyanax sp. 3 foram coletadas apenas na 

primeira fase de campo, as espécies podem ter sido impactadas pela modificação do habitat após a 

formação do reservatório, a população pode ter diminuído, alterado a área de vida ou mesmo ter sofrido 

extinção local. 

Devido a falta de estudos anteriores ao represamento não é possível determinar se o salto 

natural, que existia entre as usinas, isolava a assembléia ou algumas comunidades de peixes 

naturalmente, antes da criação das barragens. As análises realizadas apresentaram certo grau de 

similaridade entre as amostras de um mesmo reservatório, em apenas alguns casos a similaridade foi 

maior entre amostras de reservatórios diferentes. Entretanto não é possível determinar se a maior 

similaridade entre as amostras de um mesmo reservatório ocorreram devido a criação das barragens ou 

se já existia anteriormente, estudos genéticos podem auxiliar na datação de interrupção de fluxo gênico 

entre populações de uma mesma espécie.  

 A variável temporal apresentou menor influência nas amostras do que a variável espacial, 

mesmo entre os pontos de coleta do mesmo reservatório. O ponto de coleta, por tanto, tem maior 

influência nos organismos coletados do que a estação do ano.  
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 O presente estudo mostra a importância de regiões lóticas assim como e entradas de novos 

corpos de água entre reservatórios em sequência, pois esses podem auxiliar a elevar o riqueza e 

diversidade de espécies na comunidade de peixes impactada pela formação do reservatario. 
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