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RESUMO 

 

MARCUCCI, Cristian Roberto. Diversidade taxonômica e funcional das 
assembleias de peixes de riachos ao longo do gradiente urbanização-
agricultura. 2019. 72 folhas. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Londrina, 2019. 
 
 
Sistemas aquáticos lóticos de cabeceiras integram diversos processos físicos, 
químicos e biológicos na paisagem e, dessa forma, são influenciados diretamente 
pelo padrão de uso e ocupação do solo da bacia. Espera-se que a degradação 
ambiental decorrente da urbanização em trechos de riachos de menor ordem reduza 
a diversidade taxonômica e de características funcionais da assembleia de peixes. 
Foram analisados nove trechos de cabeceiras de riachos pertencentes a três bacias 
hidrográficas do alto rio Paraná (Londrina-PR, Brasil), analisando variáveis 
limnológicas (condutividade elétrica, turbidez, pH e oxigênio dissolvido), estrutura da 
vegetação ripária (densidade da mata, média dos diâmetros da mata - 1º e 2º 
planos, amplitude diamétrica a 6 e 15 metros, e cobertura de serapilheira), uso e 
ocupação do solo (vegetação densa, agricultura/campo, solo exposto, área 
impermeabilizada e espelho d’água) e estrutura da assembleia de peixes 
taxonômica (riqueza e diversidade de Simpson) e funcional (riqueza, uniformidade, 
divergência, dissimilaridade funcional e Entropia quadrática de Rao). Os trechos 
foram classificados em urbano, intermediário e agrícola. Houve variação nas 
variáveis limnológicas de acordo com gradiente de urbanização, exceto para a 
turbidez. A riqueza e diversidade taxonômica foram significativamente maiores nos 
trechos agrícolas, em função da cobertura de vegetação densa na sub-bacia, 
havendo substituição de espécies e composição funcional entre as três classes. Não 
foi observada diferença significativa entre as classes em relação aos índices de 
diversidade funcional, exceto para riqueza funcional, que foi menor na classe 
intermediária. As variáveis taxonômicas e funcionais analisadas revelaram-se 
negativamente associadas à serapilheira, uma vez que esta contribuiu 
significativamente para o agrupamento de espécies funcionalmente similares.   
 
Palavras-chave: Assembleia de peixes; diversidade taxonômica; diversidade 
funcional; gradiente urbanização-agricultura. 
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ABSTRACT 

 

MARCUCCI, Cristian Roberto. Taxonomic and functional diversity of stream fish 
assemblages along the urbanization-agriculture gradient. 2019. 72p. Master 

Thesis (Postgraduate Program in Environmental Engineering) - Federal 
Technological University of Paraná. Londrina, 2019. 
 
 
Headwater systems integrate various physical, chemical and biological processes in 
the landscape, and thus are directly influenced by the basin's land use. 
Environmental degradation resulting from urbanization in lower order streams is 
expected to reduce the taxonomic diversity and functional diversity of the fish 
assemblage. Nine headwaters streams stretches belonging to three watersheds of 
the Upper Paraná River (Londrina-PR, Brazil) were analyzed by limnological 
variables (electrical conductivity, turbidity, pH and dissolved oxygen), structure of 
riparian vegetation (forest density, mean forest diameters - 1st and 2nd planes, 
diametric amplitude at 6 and 15 meters, and litter cover of the soil), land use (dense 
vegetation, agriculture / field, exposed soil, impervious area and water mirror) and 
fish assemblage by taxonomic (richness and Simpson index of diversity) and 
functional index (richness, evenness, divergence, dissimilarity and Rao quadratic 
entropy). The stretches were classified as urban, intermediate and agricultural. 
Limnological variables varied according to urbanization gradient, except for turbidity. 
Taxonomic indexes were significantly higher in the agricultural sections, due to the 
dense vegetation cover in the sub-basin, with substitution of species and functional 
composition among the three classes. No significant difference was observed 
between the classes regarding the functional diversity indices, except for the 
functional richness, which was smaller in the intermediate class. The taxonomic and 
functional variables analyzed were negatively associated with the litter cover, since it 
contributed significantly to group functionally similar species.  
 
Keywords: Fish assemblage; taxonomic diversity; functional diversity; urbanization-

agriculture gradient  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
  

LISTAS DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Seção transversal de um riacho apresentando alguns dos vários microhabitats. ................16 

Figura 2 - Curvas ABC mostrando a dominância esperada de k-estrategistas comparando biomassa e 
abundância em locais não poluídos(a), com poluição moderada(b) e poluídos severamente(c). ........20 

Figura 3 - Localização geográfica das bacias hidrográficas e dos pontos de amostragem. ................24 

Figura 4 - Representação esquemática da seleção de área amostral para avaliação da estrutura da 
vegetação ripária. .............................................................................................................................26 

Figura 5 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Cambé, com delimitação 
das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. .....................................................35 

Figura 6 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Cafezal, com delimitação 
das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. .....................................................36 

Figura 7 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Taquara, com 
delimitação das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. ...................................36 

Figura 8 - Classificação das sub-bacias dos nove pontos de coletas de acordo com as categorias de 
uso do solo. As cores indicam as categorias dominantes: Vermelho, mais que 59% de área 
impermeabilizada; Azul, valores intermediários; Verde, mais que 59% de cobertura com 
agricultura/pasto. Distância euclidiana (Método de Ward) ..................................................................38 

Figura 9 – Medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis físicas e químicas para cada classe 
amostrada. Em cada figura, medianas diferentes seguidas da mesma letra não diferem 
significativamente pelo Teste de Kruskal-Wallis (p<0,05)...................................................................39 

Figura 10 - Dissimilaridade de espécies de Sørensen por meio da função vegdis (software R) para as 
classes Urbana (vermelho), Intermediário (azul) e Agrícola (verde). Cada ponto representa um 
unidade amostral. .............................................................................................................................45 

Figura 11 – Mediana, primeiro e terceiro quartis das medidas de riqueza de espécies, diversidade de 
Simpson e índice W (curvas abc) para cada classe amostrada. * indica diferença significativa 
(p<0,05), pelo método de Kruskal-Wallis, em relação as outras classes de ribeirões ao longo do 
gradiente urbanização-agricultura. ....................................................................................................46 

Figura 12 - Dissimilaridade de Sørensen para as composições funcionais por meio da função vegdis 
(software R) para as classes Urbana (vermelho), Intermediário (azul) e Agrícola (verde). ..................49 

Figura 13 – Mediana, primeiro e terceiro quartil para a riqueza funcional (FRic), uniformidade 
funcional (FEve), divergência funcional (FDiv), dissimilaridade funcional (FDis) e Entropia quadrática 
de Rao (RaoQ), para cada classe de ribeirões no gradiente urbanização-agricultura. * indica diferença 
significativa (p<0,05), pelo método de Kruskal-Wallis, em relação as outras classes de uso do solo. .50 

Figura 14 – Mediana, primeiro e terceiro quartil dos escores dos pontos referentes ao gradiente 
urbanização-agricultura (ribeirões urbanos, intermediários e agrícolas) para os eixos 1 da PCA 1 
(variáveis ambientais) e PCA 2 (diversidade taxonômica e funcional). Em cada figura, medianas 
diferentes seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo Teste de Kruskal-Wallis 
(p<0,05). ...........................................................................................................................................52 

Figura 15 – Análise de redundância considerando a relação entre os índices de diversidade 
taxonômica e funcional e as variáveis ambientais. As abreviações podem ser consultadas na Tabela 
6. ......................................................................................................................................................53 

Figure 16 - Análise de redundância considerando a relação entre os caracteres funcionais (vermelho) 
e as variáveis ambientais (azul). VegDen: vegetação densa; AreImp: área impermeabilizada; AgrPas: 
agricultura/pasto. ..............................................................................................................................54 

Figure 17 – Decomposição do eixo 1 provenientes da análise de redundância que representa a 
relação entre as características funcionais (vermelho) e as variáveis ambientais (azul). ....................54 

 



10 
  

LISTAS DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Coordenadas de localização geográfica dos pontos de amostragem em 
cada ribeirão estudado. ............................................................................................. 27 

Tabela 2 - Caracteres funcionais e categorias utilizadas para os peixes amostrados.
 .................................................................................................................................. 31 

Tabela 3 - Percentuais das unidades de paisagem em relação as sub-bacias dos 
ribeirões Cambé, Cafezal e Taquara. ........................................................................ 37 

Tabela 4 - Valores obtidos para os parâmetros de avaliação da estrutura da 
vegetação ripária dos locais amostrados. ................................................................. 38 

Tabela 5 - Abundância das espécies coletadas nas unidades de amostragem 
durante 15 campanhas. ............................................................................................. 41 

Tabela 6 - Resultado da PERMANOVA baseado na dissimilaridade de Sørensen 
para a composição taxonômica das unidades amostradas. ...................................... 44 

Tabela 7 - Caracteres funcionais das espécies coletadas estabelecidos a partir da 
literatura (BOZZETTI; SCHULZ, 2004; CASATTI; FERREIRA; LANGEANI, 2009; 
TERESA; CASATTI, 2012; CASATTI et al., 2015; OTA et al., 2018). As espécies 
estão apresentadas em códigos conforme Tabela 5. ................................................ 47 

Tabela 8 - Resultado da PERMANOVA baseado na dissimilaridade de Sørensen 
para a composição funcional das unidades amostradas. .......................................... 48 

Tabela 9 - Valores dos autovetores dos primeiros eixos obtidos pelas Análises de 
Componentes Principais com variáveis ambientais (PCA1) e com os índices de 
diversidade taxonômica e funcional (PCA2). ............................................................. 51 

Tabela 10 - Resumo das análises de regressão múltipla para os índices de 
diversidade taxonômica e funcional em função das variáveis ambientais 
selecionadas pela PCA1. .......................................................................................... 55 

Tabela 11 - Resumo das análises de regressão múltipla para os índices de 
diversidade taxonômica e funcional em função das variáveis ambientais 
selecionadas pela PCA1. .......................................................................................... 56 

 

  



11 
  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 12 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................ 15 

2.1 ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS CONTINENTAIS ............................. 15 

2.2 VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DOS SISTEMAS AQUÁTICOS 

CONTINENTAIS ........................................................................................................ 18 

2.3 DIVERSIDADE α ................................................................................................. 19 

2.4 DIVERSIDADE β ................................................................................................. 21 

2.5 DIVERSIDADE FUNCIONAL ............................................................................... 22 

3 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................... 24 

3.1 ÁREA DE ESTUDO ............................................................................................. 24 

3.1.1 Uso e ocupação do solo ................................................................................... 25 

3.1.2 Estrutura da vegetação ripária .......................................................................... 26 

3.2 COLETA DE DADOS ........................................................................................... 27 

3.2.1 Variáveis limnológicas ...................................................................................... 28 

3.2.2 Amostragem da ictiofauna ................................................................................ 28 

3.2.3 Diversidade taxonômica ................................................................................... 29 

3.2.4 Diversidade funcional ....................................................................................... 30 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS ....................................................................................... 32 

3.3.1 Relevância dos parâmetros analisados ............................................................ 32 

3.3.2 Relação da assembleia de peixes e variáveis ambientais ................................ 33 

4 RESULTADOS ..................................................................................................... 35 

4.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ........................................................................... 35 

4.2 ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO RIPÁRIA .......................................................... 38 

4.3 VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS.............................................................................. 39 

4.4 DIVERSIDADE TAXONÔMICA ........................................................................... 40 

4.5 DIVERSIDADE FUNCIONAL ............................................................................... 46 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS ....................................................................................... 50 

5 DISCUSSÃO ......................................................................................................... 57 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 63 

 
  



12 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As alterações do uso e ocupação do solo, principalmente com as expansões 

urbana e agrícola, promovem modificações nas características físicas e químicas 

naturais dos corpos d’água (TERNUS et al., 2011; KÄNDLER et al., 2017). No Brasil, 

a maior parte da população vive em áreas urbanas, com cerca de 84,72% de 

ocupação, de acordo com o último levantamento realizado pelo IBGE (2016). 

Segundo o mesmo levantamento, essa proporção é ainda maior no município de 

Londrina, onde 97,4% da população é urbana. Esse cenário expõe a necessidade 

crescente de monitorar e desenvolver estratégias de conservação e recuperação 

dos ecossistemas e suas populações, a partir do entendimento de como respondem 

às mudanças no ambiente (KRISTENSEN et al., 2012). 

Atividades antrópicas intensas nas adjacências dos corpos d’água provocam 

diversas consequências, dentre as quais se destacam: i) a poluição química; ii) a 

mudança na hidromorfologia, a partir da eliminação da vegetação ripária, 

culminando em mudanças na largura e profundidade, e; iii) o aumento do 

escoamento superficial, intensificando a erosão, assoreamento e a poluição difusa 

(PAUL; MEYER, 2001; STEPENUCK et al., 2002; ALLAN, 2004; EFFENBERGER et 

al., 2006; VILLENEUVE et al., 2015). 

O padrão de degradação ecológica consistente dos riachos que drenam 

áreas urbanas foi constatado por Walsh et al. (2005) e classificado como “síndrome 

do riacho urbano”, tendo como sintomas a redução da riqueza biótica, aumento da 

dominância de espécies tolerantes, concentrações elevadas de nutrientes e 

contaminantes e alterações morfológicas no canal. Já riachos localizados em 

ambientes agropecuários têm como potenciais impactos a baixa diversidade, alta 

vulnerabilidade e diferenças espaço-temporais (ZHU et al., 2012), provenientes da 

substituição de vegetação original por monoculturas e pastagens, compactação do 

solo e seus efeitos (FOLEY et al., 2012), o uso descomedido de fertilizantes e 

pesticidas (WOODWARD et al., 2012; VIEIRA et al., 2016). A investigação e o 

monitoramento das áreas submetidas aos impactos provocados pelas atividades 

antrópicas vêm sendo realizados em diferentes escalas, por meio da análise das 

estruturas e condições biológicas das assembleias locais, como, por exemplo, a de 

macroinvertebrados (WANG et al., 2011; VIOLIN et al., 2011; ORLINSKIY et al., 
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2015), diatomáceas (DAHM et al., 2013) e peixes (KRISTENSEN et al., 2012; 

CASSATTI et al., 2015; TANAKA et al., 2016). Complementarmente, o 

monitoramento de variáveis limnológicas (físicas e químicas) se faz necessário para 

se distinguir as características naturais da água, daquelas atribuídas às atividades 

humanas (REBOUÇAS et al., 1999), podendo fornecer informações estratégicas 

para a implementação de ferramentas de gestão (MAGALHÃES JÚNIOR, 2000) 

A análise da estrutura das assembleias de peixes como bioindicadora 

ambiental se refere historicamente ao diagnóstico da riqueza, diversidade e 

equitabilidade das espécies (PEET, 1974; KARR, 1981; FAUSCH et al., 1990). A 

preocupação inicial em explicar a distribuição e abundância de espécies foi 

gradualmente substituída pela compreensão de como as espécies afetam o 

funcionamento do ecossistema, ampliando o foco a partir da análise da diversidade 

funcional (LAURETO; CIANCIARUSO; SAMIA, 2015). 

A avaliação da estrutura das assembleias de peixes por meio de 

características funcionais busca identificar potenciais relações entre as 

características das espécies com os habitats onde estão inseridas. O estudo de 

Oliveira et al. (2010) revelou que por meio das características ecomorfológicas é 

possível identificar preferências ecológicas das espécies, demonstrando forte 

relação entre suas morfologias e seus nichos potenciais. Por exemplo, peixes com 

corpos comprimidos e nadadeiras anais desenvolvidas são padrões para piscívoros 

e insetívoros que tendem a explorar habitats preferencialmente lênticos e 

estruturados (com macrófitas aquáticas, troncos caídos), os quais exigem maior 

manobrabilidade no deslocamento. Segundo Teresa e Casatti (2017), o uso de 

indicadores de características funcionais relacionadas ao uso do habitat, capacidade 

de natação e manobrabilidade, apresentou resultados consistentemente mais 

preditivos em relação a outros métodos tradicionais no que se refere aos efeitos 

causados pelo gradiente de degradação ambiental.  

O reconhecimento da estrutura da comunidade e das relações da ictiofauna 

com o ambiente são fundamentais, pois fornecem subsídios para a elaboração de 

estratégias adequadas de conservação e recuperação ambiental de sistemas 

aquáticos (FERREIRA; CASSATTI, 2006). Devido a rapidez pela qual os 

ecossistemas têm sofrido com as atividades antrópicas, há urgência em se entender 

as relações ecológicas envolvidas nesses processos, de modo a prever as 

consequências ambientais de tais modificações (RIBEIRO et al., 2016). 
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O presente estudo se baseia na hipótese de que as degradações ambientais 

em decorrência da urbanização, às quais têm sido submetidos os riachos de menor 

ordem, conduzem a uma redução e simplificação da estruturação das assembleias 

de peixes, diminuindo a diversidade taxonômica e de características funcionais da 

assembleia de peixes. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 ECOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS CONTINENTAIS 

 

 

A água, por meio da força gravitacional, tende a escoar de uma região de 

maior para uma de menor atitude, e assim, influenciada pelo relevo molda a bacia de 

drenagem (BRIGANTE; ESPÍNOLA, 2009) e acumula maior volume nas regiões 

mais baixas. Strahler (1957) propôs um sistema de classificação dos rios em setores 

de acordo com as diferenças de vazão. A primeira ordem é a nascente e a união de 

duas nascentes forma um rio de segunda ordem, e dois de segunda ordem, por sua 

vez, forma um de terceira ordem, e assim por diante.  

O movimento da água pela bacia de drenagem integra vários componentes 

do sistema, e a maior parte da água que chega aos riachos teve contato com o solo 

(GILLER; MALMQVIST, 1998). Portanto, a alteração no uso do solo pode acarretar 

mudanças físicas, químicas e biológicas nos corpos d’água, modificando a estrutura 

e função desses ecossistemas (VON SCHILLER et al., 2008). 

Vannote et al. (1980) propuseram o conceito do continuum fluvial, o qual 

prevê uma série de mudanças ao longo de um gradiente longitudinal, estabelecendo 

uma zonação em função da sua estrutura física, composição biológica e 

metabolismo. Avaliando o efeito pela construção de barragens sobre o ecossistema 

fluvial, Ward e Stanford (1983) desenvolveram a teoria da descontinuidade serial, 

identificando novos padrões dentro do sistema aquático.  

Vannote et al. (1980) argumentam que a cabeceira de rios são trechos 

relativamente muito dependentes da importação de material alóctone, comumente 

apresentando baixa produção primária influenciada diretamente pela baixa 

luminosidade, a qual se deve à presença da vegetação ciliar que tende a encobrir 

todo o corpo d’água. Dessa forma, uma porção considerável de energia é 

proveniente de matéria orgânica produzida fora do riacho, a montante ou 

proveniente da zona ripária no entorno, dispondo folhas e galhos, principal fonte de 

detritos orgânicos em ambientes lóticos. A sua desagregação é um importante 

processo no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes em ecossistemas fluviais 

(GILLER; MALMQVIST, 1998). 
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A entrada e o depósito de materiais nos riachos, como folhas, galhos e 

restos de madeira, resultam na formação e disposição de estruturas físicas no 

substrato. Essas estruturas, associadas às diferentes velocidades que a água 

percorre ao longo do gradiente longitudinal, formam diferentes microhabitats 

(MATTHEWS, 1998). Os locais com corrente de água mais lenta, com substrato 

mais argiloso, são conhecidos como poções, por outro lado, os locais com 

escoamento mais turbulento são denominados corredeiras (GOLDMAN; HORNE, 

1983). A Figura 1 apresenta as variações espaciais de microhabitats presentes em 

um riacho. O biofilme consiste em uma comunidade de bactérias, fungos e algas, 

junto com partículas de detritos orgânicos e silte emaranhadas em uma matriz 

gelatinosa que envolve as rochas e madeiras associadas à água (GILLER; 

MALMQVIST, 1998). 

 

 

 

Figura 1 - Seção transversal de um riacho apresentando alguns dos vários microhabitats. 
Fonte: modificado de Giller e Malmqvist (1998). 

 

 

Os animais nectônicos exploram a coluna d’água, incluindo a área central do 

canal e a zona litorânea, já os que habitam dentro ou sobre a camada superficial do 

substrato são conhecidos como bentônicos (GILLER; MALMQVIST, 1998; 

ESTEVES, 2011). Os animais que transitam entre as duas zonas são classificados 

como nectobentônicos. 

A hidrodinâmica e as estruturas físicas dos microhabitats de um riacho os 

afetam em termos de custo energético para colonização das espécies, 
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disponibilidade de recursos alimentares e reprodução (MATTHEWS, 1998). Por 

outro lado, no que se refere especificamente aos organismos aquáticos, a forma do 

corpo, tamanho, e demais características relacionadas à morfologia são cruciais 

para seu estilo de vida e para se estabelecer em um microhabitat, tendo em vista 

que estão expostos a diferentes correntes e forças de arrasto (GILLER; 

MALMQVIST, 1998). 

Peixes com corpos deprimidos tendem a explorar o sedimento porque 

reduzem a pressão hidrostática que tende a levantá-los do substrato, já peixes 

comprimidos lateralmente habitam ambientes mais estruturados, uma vez que têm 

maior manobrabilidade, enquanto os fusiformes (alongados e com as extremidades 

mais estreitas que o centro) são tipicamente pelágicos, pois atingem alta velocidade 

(OLIVEIRA et al., 2010) 

A forma do corpo e hidrodinâmica influenciam vigorosamente não somente 

onde o peixe vive, mas também o que come, assim sendo influenciado pela 

morfologia da cabeça, dentes e mandíbula. Há grande divergência entre a 

morfologia das estruturas alimentares, como posição da boca e tamanho, que 

influencia o modo de atacar a presa, propensão a esmagar, mastigar ou fragmentar 

itens alimentares (MATTHEWS, 1998). 

A matéria orgânica nos ecossistemas lóticos é basicamente de origem 

alóctone, e os que utilizam diretamente dessa biomassa vegetal são chamados de 

herbívoros, podendo ser peixes, insetos ou zooplâncton, já os animais que se 

alimentam desses consumidores primários são chamados de carnívoros (ESTEVES, 

2011). Há uma grande plasticidade alimentar nos peixes de água doce sul-

americanos, sendo que praticamente todo recurso disponível pode se tornar 

alimento (ESTEVES, 2011). 

As variáveis limnológicas dos sistemas aquáticos também são influenciadas 

por fatores de larga escala, referentes à geologia e clima, alterando por exemplo, a 

temperatura da água, penetração da luz, dentre outros, que coletivamente 

estabelecem gradientes de condições físicas e químicas, influenciando a biota e 

movimentação dos peixes (MATTHEWS, 1998). 

As espécies diferem em capacidade respiratória e necessidade de oxigênio, 

e a forma como esse elemento se distribui ao longo do corpo de água pode 

influenciar diretamente na distribuição das espécies (GILLER; MALMQVIST, 1998). 

O oxigênio é um dos gases dissolvidos na água mais importantes na dinâmica e 
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caracterização de ecossistemas aquáticos, tendo como principais fontes a difusão a 

partir da atmosfera e a produção pela fotossíntese (ESTEVES, 2011). Incremento na 

disponibilidade de nutrientes, aumentando a produtividade, e consequente a 

decomposição, acarretam aumento na demanda de oxigênio, o que, aliado à 

respiração dos organismos, diminui a sua disponibilidade na água (MATTHEWS, 

1998). 

 

 

2.2 VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DOS SISTEMAS AQUÁTICOS 

CONTINENTAIS 

 

 

A turbidez representa o grau de interferência que a luz sofre ao passar 

através da água, ou a capacidade de dispersão da radiação, em função de 

partículas suspensas, que podem ter origem natural, por partículas de rocha, argila, 

silte, algas e outros microrganismos, ou antropogênica, por despejos domésticos, 

industriais e erosão (VON SPERLING, 2005).  

Espécies piscívoras apresentam diferentes adaptações dependendo da 

luminosidade e transparência da água, sendo que maior parte das espécies de 

Characiformes e Cichilidae são visualmente orientadas e diurnas (ESTEVES, 2011). 

Outras espécies são favorecidas em ambientes com baixa transparência, pois são 

capazes de detectar campos elétricos ou possuem barbilhões sensitivos, como os 

Siluriformes, que vivem junto ao fundo, alimentando-se basicamente de organismos 

bentônicos (ESTEVES, 2011). 

O pH pode ser considerado uma das variáveis mais importantes nos 

sistemas aquáticos, e há diversos fatores que podem influenciá-lo (ESTEVES, 

2011). O pH representa a concentração de íons hidrogênio H+ na água (VON 

SPERLING, 2005). Em corpos d’água continentais, seus valores variam entre 6 e 

8,5, sendo que em maior parte dos casos a variação do pH depende da 

concentração de íon originados pela dissociação do ácido carbônico (ESTEVES, 

2011). Segundo o autor, os ambientes mais ácidos são normalmente relacionados à 

presença de ácidos orgânicos, como fúlvicos e húmicos. 

Os peixes podem manter uma estabilidade interna do pH, apesar de suas 

variações externas, exceto quando esses atingem valores menores de 5, 



19 
  

acarretando efeitos na reprodução, muco e membrana das brânquias, perda de sais, 

e diminuição no transporte de oxigênio pelas hemoglobinas (MATTHEWS, 1998). 

A alcalinidade mede a capacidade da água neutralizar os ácidos 

(capacidade tampão), e em águas naturais é determinada pela presença de 

bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

2-) e hidróxidos (OH-), que reagem e 

neutralizam os íons H+ (VON SPERLING, 2005). Depende de características 

naturais do riacho, como o tipo de rocha matriz (GILLER; MALMQVIST, 1998), 

podendo ser modificada por despejo de efluentes (VON SPERLING, 2005). 

A condutividade elétrica estima a capacidade da água em conduzir corrente 

elétrica em função da concentração de íons presentes, fornecendo informações 

importantes a respeito do metabolismo do ecossistema aquático, como produção 

primária e decomposição, além de fenômenos que ocorreram em sua bacia de 

drenagem, como fontes poluidoras (ESTEVES, 2011). 

 

 

2.3 DIVERSIDADE α 

 

 

A riqueza de espécies é o número de espécies presentes em uma amostra, 

comunidade ecológica, ecossistema, paisagem, região ou qualquer unidade espacial 

definida. Devido a sua simplicidade e fácil interpretação, tornou-se uma métrica 

padrão para se mensurar a biodiversidade (DELLASALA; GOLDSTEIN, 2018). 

Contudo, a riqueza taxonômica de espécies não faz distinção entre espécies que 

são excepcionalmente abundantes e extremamente raras (MAGURRAN, 2004). 

A diversidade biológica pode ser definida como a variedade e abundância de 

espécies em uma unidade de estudo, e o índice de diversidade de Simpson é um 

dos mais robustos e significantes índices disponíveis, captando a variação da 

distribuição da abundância relativa das espécies (MAGURRAN, 2004). O índice de 

Simpson é calculado conforme a Equação 1, onde p i é a proporção da espécie i, e o 

seu índice de diversidade pode ser calculado por 1/D ou 1-D (HELP; HERMAN; 

SOETAERT, 1998). O índice varia de 0 a 1, e quanto maior seu valor, maior a 

diversidade. 
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𝐷 = ∑ 𝑝𝑖
2𝑆

𝑖=1              (1) 

 

 

As curvas de comparação abundância/biomassa (abreviado do inglês, ABC) 

fornecem informações sobre níveis de distúrbios e poluição que, entre outros, 

afetam a estrutura da assembleia. O método foi inicialmente desenvolvido para 

macrofauna bentônica por Warwick (1986), porém tem sido utilizado para outras 

formas de vida, incluindo peixes. O método consiste em criar um gráfico com 

abundância e biomassa relativas acumuladas em função do ranque de espécies 

conforme a Figura 2.  

 

 

Ranque de espécies (escala logarítimica) 

 

Figura 2 - Curvas ABC mostrando a dominância esperada de k-estrategistas comparando 
biomassa e abundância em locais não poluídos(a), com poluição moderada(b) e poluídos 
severamente(c). 
Fonte: modificado de Clarke e Warwick (2001). 

 

 

Em comunidades não perturbadas, as espécies conservativas com vida 

longa e corpos maiores (k-estrategistas) são raramente dominantes numericamente, 

porém se destacam em relação à biomassa. Na mesma comunidade, as espécies 

oportunistas (r-estrategistas) dominam numericamente, mas comumente 

representam muito pouco na biomassa da comunidade. Quando a poluição perturba 

a comunidade, as espécies conservativas são menos favorecidas em comparação 

às oportunistas, modificando a relação da curva ABC (CLARKE; WARWICK, 2001; 

MAGURRAN, 2004). 

A comparação das curvas ABC entre diversas amostras de maneira visual, 

pode ser onerosa e imprecisa, dessa forma,  Clarke (1990) desenvolveu a estatística 

descritiva W, no qual a distância entre as curvas de abundância e biomassa é 

calculada por meio da Equação 2, onde Bi é o valor da biomassa de cada espécie 
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ranqueada i, Ai é a abundância de cada espécie ranqueada i, e S é a riqueza de 

espécies, que é o número de espécies da unidade amostral. 

 

 

𝑊 =
∑ (𝐵𝑖−𝐴𝑖)
𝑆
𝑖=1

[50(𝑆−1)]
                                                      (2) 

 

 

As variáveis Bi e Ai não se referem necessariamente a mesma espécie, uma 

vez que o ranque de abundância e biomassa são medidos separadamente. O índice 

W pode variar, matematicamente de -1 a 1, onde valores positivos significam 

assembleias não perturbadas, e valores negativos sugerem assembleias com 

perturbações (MAGURRAN, 2004). 

 

 

2.4 DIVERSIDADE β 

 

 

A extensão em que as diversidades de duas ou mais unidades espaciais 

diferem em termos de sua composição de espécies pode ser mensurada de diversas 

maneiras, por semelhança ou dissimilaridade, e recebe o nome de diversidade β 

(MAGURRAN, 2004). 

O índice de Sørensen, assim como outros índices de incidência, fornece 

bases quantitativas de avaliação na comparação de composição de espécies ou 

biodiversidade em duas assembleias ou mais, em função do número de espécies 

compartilhadas por duas assembleias, e o número de espécies únicas em cada uma 

dessas assembleias (CHAO et al., 2006). 

O índice baseia-se na incidência das espécies (presença/ausência), e é 

calculado de acordo com a Equação 3, onde a é o número de espécies em comum 

nas duas assembleias, b é o número de espécies únicas na primeira assembleia e c 

o número de espécies únicas na segunda assembleia (MAGURRAN, 2004), 

gerando, dessa forma, uma matriz de distância entre as amostras. 
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𝐶𝑆 =
2𝑎

2𝑎+𝑏+𝑐
                                                          (3) 

 

 

2.5 DIVERSIDADE FUNCIONAL 

 

 

A diversidade funcional, apesar de ser um componente importante da 

biodiversidade, não possui uma definição padrão. De acordo com o levantamento 

realizado por Song et al. (2014), as definições, até então, poderiam ser divididas em 

duas categorias: i) tratando o organismo como uma unidade e enfatizando a 

quantidade e as propriedades do organismo, como a diversidade de grupos 

funcionais, ou ii) considerando a característica como uma unidade e enfatizando o 

alcance e a distribuição de características, como a diversidade de características 

funcionais. 

As características funcionais podem ser definidas como os caracteres do 

organismo que levam à adequação e funcionamento dos ecossistemas, e a seleção 

dos caracteres que forem ecologicamente significativos influenciarão as estimativas 

da diversidade funcional (LAURETO; CIANCIARUSO; SAMIA, 2015). A avaliação da 

diversidade funcional é realizada se dimensionando as diferenças entre os 

caracteres funcionais das espécies na comunidade (TILMAN, 2001). Entretanto, a 

maneira de calcular tem se diferenciado entre os pesquisadores (SONG et al., 

2014). 

Villéger, Mason e Mouillot (2008) propuseram três índices para quantificar os 

aspectos da diversidade funcional, por meio de características funcionais e 

abundâncias, a partir de um espaço multidimensional. A riqueza funcional, segundo 

os autores, é a medida multidimensional do volume de cápsula convexa preenchida 

por uma comunidade, conforme proposto anteriormente por Cornwell, Schwilk e 

Ackerly (2006). O volume da capsula convexa (convex hull volume) é uma medida 

multivariada, derivada da geometria computacional, onde se quantifica o volume de 

espaço de características funcionais ocupado pelas espécies em uma comunidade 

(CORNWELL; SCHWILK; ACKERLY, 2006). 

A uniformidade funcional descreve a equitabilidade da distribuição da 

abundância em um espaço funcional, estimando a regularidade no qual o espaço 
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funcional é preenchido pelas espécies, ponderado pela sua abundância (VILLÉGER; 

MASON; MOUILLOT, 2008). A uniformidade funcional é um índice independente do 

volume de cápsula convexa, não possui unidade, e decresce quando a abundância é 

menos distribuída entre as espécies ou quando as distâncias funcionais entre as 

espécies são menos regulares (VILLÉGER; MASON; MOUILLOT, 2008). 

A divergência funcional mede o grau máximo de divergência de distribuição 

de abundância de caracteres funcionais no espaço de caracteres dentro de uma 

assembleia (SONG et al., 2014). A divergência é baixa quando as espécies mais 

abundantes apresentam características funcionais próximas ao centro do espectro 

dos caracteres funcionais, mas quando as espécies mais abundantes apresentam 

valores extremos de caracteres funcionais, a divergência é alta (VILLÉGER; 

MASON; MOUILLOT, 2008). 

A dispersão funcional pode ser considerada uma quarta medida para compor 

a diversidade funcional, proposta originalmente por Laliberté e Legendre (2010). 

Trata-se da distância média ponderada no espaço multidimensional das 

características de espécies individuais para o centroide ponderado de todas as 

espécies, onde os pesos correspondem às abundâncias relativas das espécies 

(LALIBERTÉ; LEGENDRE, 2010). A dispersão e uniformidade funcional revelam se 

a assembleia é composta de espécies complementares ou redundantes. 

A Entropia Quadrática de Rao (RAO, 1982) é uma medida de quantificação 

da diversidade funcional, e está relacionada a dispersão funcional (BOTTA-DUKÁT, 

2005). Este índice calcula a variância ponderada pela abundância das diferenças 

entre todos os pares de espécies. É baseado no índice de diversidade de Simpson 

para calcular a diversidade de espécies e pesa as distâncias baseadas em 

características entre pares de espécies pelo produto de suas abundâncias relativas 

(SCHLEUTER et al., 2010). 

A distância entre pares de espécies com base nos valores médios das 

características pode ser euclidiana, para variáveis contínuas, ou distância de Gower, 

para variáveis discretas (SONG et al., 2014). Pavoine et al. (2009) apresentaram 

uma maneira de calcular as distâncias entre as espécies, nas várias escalas em que 

as funções da espécie são estudadas, a partir de uma generalização da distância de 

Gower, permitindo considerar várias características.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 
 
Com o objetivo de avaliar a influência da urbanização sobre as estruturas 

taxonômica e funcional das assembleias de peixes, foram selecionadas três bacias 

que se deslocam ao longo do município de Londrina (PR) no sentido noroeste-

sudeste em direção ao rio Tibagi: Cambé, Cafezal e Taquara (Figura 3). Essas 

bacias foram selecionadas por estarem inseridas em regiões sob diferentes níveis 

de urbanização, mediante investigação in loco e análise de imagens de satélite 

(MARCUCCI, 2016). 

  
 

 
Figura 3 - Localização geográfica das bacias hidrográficas e dos pontos de amostragem. 
Fonte: Marcucci (2016). 
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3.1.1 Uso e ocupação do solo 

 

 

A análise do uso e ocupação do solo nas áreas de influência dos locais 

amostrados foi realizado por Marcucci (2016), por meio do processamento de 

imagens de sensoriamento remoto. As análises foram realizadas a partir de imagens 

capturadas em agosto e outubro de 2014, pelo satélite LANDSAT 8, disponibilizadas 

gratuitamente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (2016), com resolução de 

30 metros. 

Foi realizada uma classificação não supervisionada da composição de duas 

imagens (agosto e outubro de 2014), utilizando-se as bandas 2, 5 e 6, que 

correspondem ao azul, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas, 

respectivamente. Utilizou-se a classificação por máxima verossimilhança, tendo 

como assinatura a ferramenta Iso Cluster, fixada em 10 classes de unidades da 

paisagem, as quais foram convertidas em cinco: vegetação densa, 

agricultura/campo, solo exposto, área impermeabilizada e espelho d’água, por meio 

de comparação com a composição natural das imagens do LANDSAT 8 e imagens 

disponibilizadas pelo Google Earth de 2015. Nas áreas em que a classificação 

automática divergia da composição natural, foi realizado pós-tratamento, ajustando 

as classes manualmente. 

A partir de modelos numéricos de elevação, com resolução de 90 metros e 

disponibilizados gratuitamente pela Embrapa Monitoramento por Satélite (MIRANDA, 

2005), foi possível determinar as direções do fluxo de água e, dessa forma, delimitar 

as sub-bacias, considerando os pontos de amostragem como exutórios. Com a 

delimitação das sub-bacias, foi possível calcular as áreas relativas referentes a cada 

classe de unidade de paisagem no trecho do ribeirão analisado. Para o 

processamento das imagens e elaboração dos mapas foi utilizado o software ArcGis 

9.3 (ESRI ArcGIS for Windows, 2009). 

Foi realizada uma análise de agrupamentos hierárquicos por meio do 

software PC-Ord c.5.01 (MCCUNE; MEFFORD, 1999), com o intuito de identificar 

padrões e definir classes de uso e ocupação do solo no gradiente urbanização-

agricultura (urbano, agrícola e intermediário). Nessa análise foi empregado o método 

de Ward, a partir de distâncias euclidianas normalizadas como medida de 

similaridade. 
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3.1.2 Estrutura da vegetação ripária 

 
 
A amostragem e a análise da estrutura da vegetação ripária nos locais 

amostrados foi realizado por Gambarotto (2014), quando foram mensuradas a 

densidade da vegetação (indivíduos/m²), média dos diâmetros da vegetação (1º e 2º 

plano), amplitude diamétrica a 6 e 15 metros e cobertura de serapilheira em uma das 

margens da vegetação ripária. 

Uma das margens do riacho no trecho de amostragem da água e da 

assembleia de peixes foi sorteada e subdividida em quatro quadrantes de 12 m2 

numerados no sentido horário. Um dos quadrantes foi sorteado, no qual foram 

estimadas as circunferências das árvores, considerando apenas com valores acima 

de 16 cm na altura do peito, sendo posteriormente transformadas em diâmetro. 

Perpendicularmente ao riacho, três metros à frente do primeiro plano, um novo plano 

cartesiano foi amostrado (2º plano), seguindo a mesma metodologia. A Figura 4 

apresenta uma representação esquemática do sistema de amostragem da 

vegetação ripária. Um aparato retangular de 1m² era lançado aleatoriamente no 

quadrante estudado, e então era realizada a estimativa do percentual de serapilheira 

que cobria o solo. A amplitude diamétrica foi definida como o coeficiente de variação 

da média dos diâmetros arbóreos. 

 
 

 

Figura 4 - Representação esquemática da seleção de área amostral para avaliação da estrutura 
da vegetação ripária. 
Fonte: modificado de Gambarotto (2014). 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Foram realizadas 15 campanhas de coletas de dados limnológicos, bem 

como amostragem da ictiofauna, de 2013 a 2017. Nos anos de 2013, 2014 e 2016 

as coletas foram efetuadas trimestralmente, nos meses de março, junho, setembro e 

dezembro. Em 2015 foram realizadas duas campanhas de coletas, nos meses de 

abril e agosto, enquanto em 2017 apenas uma campanha foi realizada, no mês de 

julho. 

Foram selecionadas três estações de amostragem em trechos de cabeceira 

de cada ribeirão, a partir da ordem do ambiente lótico (de 1 a 2) e em função da 

acessibilidade para a realização da coleta de dados, perfazendo um total de nove 

estações (Figura 3). As localizações geográficas das estações de amostragem estão 

descritas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Coordenadas de localização geográfica dos pontos de amostragem em cada ribeirão 
estudado. 

 

 

Ribeirões e pontos de 
amostragem 

Latitude Longitude 

Cambé   
Ponto 1 -23°17’14,46’’ -51°13’58,50’’ 
Ponto 2 -23°17’41,88’’ -51°13’37,86’’ 
Ponto 3 -23°17’58,74’’ -51°13’17,34’’ 

Cafezal   
Ponto 1 -23°18’41,34’’ -51°21’03,18’’ 
Ponto 2 -23°19’17,94’’ -51°20’40,56’’ 
Ponto 3 -23°20’1,021’’ -51°19’36,87’’ 

Taquara   
Ponto 1 -23°36’33,83’’ -51°18’23,37’’ 
Ponto 2 -23°36’45,59’’ -51°16’24,28’’ 
Ponto 3 -23°36’30,30’’ -51°14’52,20’’ 

Fonte: Marcucci, 2016. 

 

 

As campanhas de coleta foram realizadas em menor tempo hábil possível, 

com duração de dois a três dias, de modo que não houvesse interferência de 

variações atmosféricas entre os pontos amostrados. As amostragens foram 
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realizadas em diferentes horários, aleatoriamente, de acordo com a logística 

empregada.  

 

 

3.2.1 Variáveis limnológicas 

 

 

As variáveis limnológicas foram aferidas in loco, por meio de equipamentos 

portáteis. Com o uso de um frasco de vidro de aproximadamente 500 mL, uma 

amostra de água era retirada do riacho sem que houvesse perturbação no leito ou 

margem, evitando interferências nos resultados. Na amostra, foram aferidos o pH 

(peagâmetro portátil TECNOPON, Modelo MPA210P), condutividade elétrica 

(condutivímetro portátil INSTRUTHERM, Modelo CD-860) e turbidez (turbidímetro 

portátil TECNOPON, Modelo TB 1000P).  

O oxigênio dissolvido foi aferido diretamente no corpo d’água com um 

oxímetro portátil (Politerm, modelo POL-60). Em casos que os oxímetro e 

turbidímetro apresentaram falha no funcionamento, a tomada de dados não foi 

realizada. 

 

 

3.2.2 Amostragem da ictiofauna 

 

 

Os peixes foram coletados utilizando-se pescas elétrica e manual, sob 

licença permanente concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (nº 28113-1), por meio do SISBIO (Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade). 

Primeiramente realizou-se a pesca manual, com esforço amostral de 

aproximadamente 40 minutos, na qual três pessoas, utilizando puçá, peneira e 

redinha, percorriam um trecho de aproximadamente 50 metros. Em seguida, a pesca 

elétrica foi realizada no mesmo trecho utilizando o mesmo esforço amostral, por 

meio de um gerador portátil de corrente alternada, 2,5 kW, 400 V, 2A. Os indivíduos 

capturados foram fixados em solução de formalina a 10% e conservados em etanol 

70%. 
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A ordem de realização das pescas manual e elétrica se deu pela otimização 

do tempo, tendo em vista que é demandado certo período de tempo para a 

preparação do aparato de pesca elétrica. Uma contenção a jusante do trecho 

amostrado foi realizada por meio de uma rede multifilamentada com 2 mm entre nós 

adjacentes.  

Em laboratório, os indivíduos foram identificados com auxílio de chaves de 

identificação (GRAÇA; PAVANELLI, 2007; OTA et al., 2018), e pela comparação 

com exemplares presentes na Coleção Ictiológica do Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da Universidade Estadual de Maringá, e no 

Museu de Zoologia, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da Universidade 

Estadual de Londrina. Os exemplares coletados e fixados se encontram no 

Laboratório de Ecologia Teórica e Aplicada da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Campus Londrina. 

 

 

3.2.3 Diversidade taxonômica 

 

 

A composição taxonômica entre as classes urbana, agrícola e intermediária, 

segregadas pela análise de agrupamento, foi avaliada por meio da aplicação de uma 

PERMANOVA (999 permutações), utilizando dissimilaridade de Sørensen, por meio 

das funções adonis2 e vegdist do pacote vegan (OKSANEN et al., 2019) no software 

R (R Development Core Team, 2016). 

Análise multivariada de variância permutacional (PERMANOVA) é um 

particionamento geométrico de variação através de uma nuvem de dados 

multivariada, definida explicitamente no espaço de uma medida de dissimilaridade 

escolhida, em resposta a um ou mais fatores em uma análise de variância 

(ANDERSON, 2017). 

O método combina a estatística de testes tradicionais, como ANOVA, e 

métodos não paramétricos mais flexíveis, baseado em qualquer medida simétrica ou 

dissimilaridade, fornece um valor P, utilizando métodos de permutação 

(ANDERSON, 2001). A PERMANOVA permite a análise significativa e rigorosa de 

sistemas de alta dimensionalidade, mesmo aqueles que possuem variáveis com 

comportamento extremamente não normal ou super disperso (ANDERSON, 2017). 
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A diversidade taxonômica da assembleia de peixes foi avaliada a partir da 

riqueza se espécies (S) e do índice de diversidade de Simpson, calculado a partir da 

Equação 1. Os níveis de estruturação das assembleias foram avaliados através da 

relação entre as espécies conservativas e oportunistas, por meio do índice W, 

proveniente das curvas de comparação abundância/biomassa (WARWICK, 1986), 

para cada amostra. O índice mensura a distância entre as curvas de abundância e 

biomassa, conforme Equação 2. 

 

 

3.2.4 Diversidade funcional 

 

 

Foram selecionados cinco caracteres funcionais de modo a fornecer 

informações ecológicas diretamente ou indiretamente relacionadas à alteração do 

uso e ocupação do solo nas bacias. Os caracteres selecionados (Tabela 2) foram: 

posição da boca (superior, terminal, subterminal e ventral), dieta (detritívoro, 

herbívoro, insetívoro, invertívoro, onívoro, piscívoro, planctívoro), tática alimentar 

(ativo noturno, coluna d’água, escavador, emboscada, especulação do substrato, 

espreita, superfície e pastagem), habitat preferencial (bentônico, nectobentônico e 

nectônico), e tamanho do corpo (pequeno, médio e grande). Os caracteres 

funcionais de cada espécie foram obtidos por meio da literatura (TERESA; CASATTI, 

2012; CASATTI; FERREIRA; LANGEANI, 2009; BOZZETTI; SCHULZ, 2004; 

CASATTI et al., 2015; OTA et al., 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
  

Tabela 2 - Caracteres funcionais e categorias utilizadas para os peixes amostrados. 

 

 

Caracteres  Categorias Código 

Posição da boca Superior supr 

 Terminal term 

 Subterminal subt 

 Ventral mlow 

   
Dieta Detritívoro detr 

 Herbívoro herb 

 Insetívoro insc 

 Invertívoro invt 

 Onívoro omni 

 Piscívoro pisc 

 Planctívoro plank 

   
Tática alimentar  Ativo noturno nact 

 Coluna d'água wcol 

 Emboscada ambu 

 Escavador digg 

 Especulação do substrato sspec 

 Espreita stlk 

 Pastador grzr 

 Superfície surf 

   
Habitat preferencial  Bentônico bnth 

 Nectobentônico nckb 

 Nectônico nck 

   
Tamanho do corpo Pequeno (< 50mm) lsml 

 Médio (50 - 150mm) lmed 

 Grande (> 150mm) llar 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

O tamanho do corpo foi definido conforme o máximo tamanho padrão em 

Ota et al. (2018), de modo a expressar o tamanho predominante nos indivíduos 

adultos, e evitar subestimar o tamanho das espécies pela presença de indivíduos 

juvenis na amostra. As espécies com tamanho de corpo inferiores a 50 mm foram 

classificadas como pequenas, de 50 a 150 mm como médias, e grandes quando 

superiores a 150 mm, conforme Teresa e Casatti (2012). 

A composição funcional entre as classes segregadas pela análise de 

agrupamento foi avaliada por meio da aplicação de uma PERMANOVA (999 
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permutações), utilizando dissimilaridade de Sørensen, a partir das funções adonis2 e 

vegdist do pacote vegan no software R. 

A partir da tabela dos caracteres funcionais foi possível calcular os índices 

de riqueza, uniformidade, divergência funcional (VILLÉGER; MASON; MOUILLOT, 

2008) e dissimilaridade funcional (LALIBERTÉ; LEGENDRE, 2010), bem como a 

entropia quadrática de Rao (BOTTA-DUKÁT, 2005). Os índices foram calculados 

com base em uma matriz de distância funcional entre as espécies por meio da 

generalização da distância de Gower (PAVOINE et al., 2009). Para geração da 

matriz e cálculo dos índices foram utilizadas as funções dist.ktab e dbFD, 

respectivamente, no software R, disponíveis nos pacotes ade4 (DRAY; DUFOUR, 

2007) e vegan. 

 

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

3.3.1 Relevância dos parâmetros analisados 

 

 

A Análise de Componentes Principais (PCA) é um dos mais antigos e 

populares métodos de ordenação, provavelmente pela sua simplicidade (ZUUR; 

IENO; SMITH, 2007). O método multivariado consiste em reduzir a dimensionalidade 

de um grande conjunto de dados, transformando-o em um novo conjunto menor 

(componentes principais) mantendo a variação presente na coleção original, 

permitindo identificar padrões, destacando suas semelhanças e diferenças (MISHRA 

et al., 2017). 

Os componentes principais são calculados por meio de matriz de 

variância/covariância ou decomposição de valor singular, gerando autovetores, que 

representam as direções do espaço, e autovalores, representando o fator de escala, 

comprimento, magnitude e robustez do autovetor (THARWAT, 2016). O autovetor 

com maior autovalor é o primeiro componente principal, e representa direção com 

máxima variância dos dados, o segundo componente principal é autovetor com 

segundo maior autovalor, e assim por diante (THARWAT, 2016; MISHRA et al., 

2017). 
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Com o intuito de verificar as variáveis ambientais e funcionais que mais 

contribuem para a segregação dos pontos amostrados, foram realizadas duas PCAs 

no software PC-Ord c.5.01. A primeira PCA foi aplicada sobre a matriz de correlação 

de Pearson formada entre os parâmetros limnológicos (condutividade elétrica, 

turbidez, pH e oxigênio dissolvido), as unidades de paisagem (vegetação densa, 

agricultura/campo, solo exposto, área impermeabilizada e espelho d’água) e 

estrutura da vegetação ripária (densidade da vegetação, média dos diâmetros da 

vegetação no 1º e 2º plano, amplitude diamétrica a 6 e 15 metros e cobertura de 

serapilheira). 

A segunda PCA foi aplicada sobre a matriz de correlação de Pearson 

formada entre os índices de diversidade taxonômica (riqueza e diversidade de 

Simpson) e índices de diversidade funcional (riqueza, uniformidade, divergência, 

dissimilaridade funcional e Entropia quadrática de Rao). 

Os eixos utilizados foram selecionados pela comparação com os resultados 

fornecidos pelo modelo de broken-stick, que consiste em criar uma distribuição nula 

de autovalores (JACKSON, 1993), a partir de componentes principais aleatórios 

(eixos). Dessa forma, apenas eixos com valores superiores aos eixos gerados ao 

acaso pelo modelo broken-stick foram considerados para interpretação. 

 

 

3.3.2 Relação da assembleia de peixes e variáveis ambientais 

 

 

A Análise de Redundância (RDA) é uma técnica de análise multivariada para 

dois conjuntos de variáveis, onde normalmente um conjunto é explicativo, enquanto 

o outro é dependente (ISRAËLS, 1992). A RDA é uma técnica que seleciona a 

melhor combinação linear das variáveis ambientais que gera o menor resíduo da 

soma dos quadrados (JONGMAN; BRAAK; VAN TONGEREN, 1995). 

Segundo Legendre e Legendre (1998), a RDA pode ser entendida como 

uma extensão da PCA, pois vetores de ordenação canônica são combinações 

lineares das variáveis de resposta do conjunto explicativo. Assim, a RDA é 

simplesmente uma PCA, com uma restrição nos escores dos locais (JONGMAN; 

BRAAK; VAN TONGEREN, 1995). 
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Foi realizada uma análise de redundância (RDA) para avaliar a relação dos 

índices taxonômicos e funcionais, com as variáveis ambientais que, de acordo com a 

primeira PCA, contribuíram mais para a segregação dos pontos amostrados, ou 

seja, apresentaram maiores valores de autovetor. Uma segunda RDA foi realizada 

para avaliar a relação dos caracteres funcionais com as mesmas variáveis 

ambientais destacadas pela primeira PCA. 

A significância dos eixos gerados na RDA e de cada variável foi testada por 

meio de 999 permutações, pelo teste de Monte Carlo. Os dados foram todos 

normalizados previamente. As análises foram realizadas no software R, por meio do 

pacote vegan. 

Regressões são utilizadas para analisar as relações entre duas variáveis 

contínuas, ou seja, descreve a relação linear entre uma variável preditora e uma 

variável resposta (GOTELLI; ELLISON, 2004). Regressão múltipla é a extensão de 

uma variável preditora, para duas ou mais variáveis preditoras, e é uma ferramenta 

estatística poderosa para analisar essa relação (GOTELLI; ELLISON, 2004). 

A extensão da linha reta na regressão simples é um plano na regressão 

múltipla, onde os parâmetros são estimados pelo método dos mínimos quadrados, 

minimizando a soma dos quadrados das diferenças entre o observado e o esperado 

(JONGMAN; BRAAK; VAN TONGEREN, 1995). Os parâmetros nesse modelo são 

chamados de parâmetros parciais da regressão, pois o resíduo da soma dos 

quadrados das outras variáveis no modelo já foi contado para estatística, dessa 

forma, os parâmetros não são equivalentes a uma regressão simples (GOTELLI; 

ELLISON, 2004). 

Com o intuito de identificar e quantificar a relação entre as variáveis 

ambientais e os índices de diversidade taxonômica e funcional, foram realizadas 

análises de regressão múltiplas, por meio do software R. Os índices de diversidade 

taxonômica e funcional, selecionados pelo eixo 1 da segunda PCA, foram mantidos 

como variáveis dependentes. Por outro lado, as variáveis ambientais, selecionadas 

pelo eixo 1 da primeira PCA, foram mantidas como variáveis independentes. A 

importância relativa dessas variáveis para cada modelo foi estimada por meio do 

pacote relaimpo (GRÖMPING, 2006), no software R. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 

Os mapas com a classificação do uso e ocupação do solo dos ribeirões 

amostrados estão apresentados nas Figuras 5, 6 e 7. Os percentuais das diferentes 

classes de uso e ocupação do solo, para cada sub-bacia, estão apresentados na 

Tabela 3.  

 

 

 

 
Figura 5 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Cambé, com 
delimitação das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. 
Fonte: Marcucci, 2016. 
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Figura 6 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Cafezal, com 
delimitação das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. 
Fonte: Marcucci, 2016. 

 

 

 
Figura 7 - Classificação das unidades de paisagem da cabeceira do ribeirão Taquara, com 
delimitação das sub-bacias tendo os pontos de amostragem como exutórios. 
Fonte: Marcucci, 2016. 
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Tabela 3 - Percentuais das unidades de paisagem em relação as sub-bacias dos ribeirões 
Cambé, Cafezal e Taquara. 

 

 

 
 

  
Ribeirões 

 

Classes 
Cambé  Cafezal  Taquara  

P1 P2 P3  P1 P2 P3  P1 P2 P3  

Vegetação densa 12,43 16,64 
15,2

3 

 
3,27 12,52 17,19 

 
27,70 31,09 29,81 

 

Agricultura / 

Pasto 
6,37 15,92 

15,2

5 

 
6,86 39,17 50,44 

 
64,78 59,84 61,22 

 

Solo exposto 10,11 5,93 5,54  0,99 13,37 7,98  4,63 7,60 7,93  

Área 

impermeabilizada 
71,09 59,02 

62,2

8 

 
88,88 34,93 23,83 

 
2,46 1,26 0,88 

 

Espelho d’água 0,00 2,49 1,71  0,00 0,00 0,56  0,42 0,22 0,15  

Área(km²) 0,79 1,73 2,53  1,07 4,41 20,95  5,92 11,55 16,57  

Fonte: Marcucci, 2016. 
 

 

A Figura 8 apresenta as três classes de sub-bacias derivadas da análise de 

agrupamento, tendo como limiar de 87,5% de similaridade. A classe urbana inclui os 

três pontos amostrados no ribeirão Cambé, e o ponto amostral mais a montante do 

ribeirão Cafezal (cor vermelha na Fig. 6), onde a área impermeabilizada compõe ao 

menos 59% das sub-bacias. Por outro lado, a classe agrícola contém os três pontos 

amostrais do ribeirão Taquara, onde a agricultura ou pasto ocuparam mais de 59% 

das áreas das sub-bacias (cor verde na Fig. 8), além de apresentarem maiores 

percentuais de vegetação densa (acima de 27%).Os dois pontos amostrais mais a 

jusante do ribeirão Cafezal foram categorizados como intermediários (cor azul na 

Fig. 8), pois apresentam cobertura de área impermeabilizada, agricultura/pasto e 

vegetação densa interpostos às demais classes. 
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Figura 8 - Classificação das sub-bacias dos nove pontos de coletas de acordo com as 
categorias de uso do solo. As cores indicam as categorias dominantes: Vermelho, mais que 
59% de área impermeabilizada; Azul, valores intermediários; Verde, mais que 59% de cobertura 
com agricultura/pasto. Distância euclidiana (Método de Ward) 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.2 ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO RIPÁRIA 

 

 

Os valores dos parâmetros aferidos para se avaliar a estrutura da vegetação 

ripária nos locais amostrados foram organizados na Tabela 4. É possível observar 

maior cobertura de serapilheira nas matas dos locais amostrados na classe agrícola. 

Os demais parâmetros não apresentaram o mesmo padrão de forma explícita. 

 

 
Tabela 4 - Valores obtidos para os parâmetros de avaliação da estrutura da vegetação ripária 
dos locais amostrados. 

 
 

 Urb1 Urb2 Urb3 Urb4 Int1 Int2 Agr1 Agr2 Agr3 

Densidade de mata 

(indivíduos/m²) 
0,19 0,08 0,11 0,76 0,18 0,6 0,29 0,17 0,74 

Média dos diâmetros da 

mata (1º plano) 
8,93 8,43 10,48 2,99 8,41 6,48 7,16 5,99 6,18 

Média dos diâmetros da 

mata (2º plano) 
4,37 3,57 4,54 4,29 5,15 6,38 4,09 9,76 8,28 

Amplitude diamétrica 

(6m) - CV (%) 
48,02 41,31 63,42 70,3 47,18 116,03 80,07 58,45 87,32 

Amplitude diamétrica 

(15m) - CV (%) 
83,19 67,64 6,72 84,46 64,09 149,71 96,96 43,79 127,79 

Cobertura serapilheira 

(%) 
32,5 38 21 55,8 66,66 85,83 100,0 75,0 100,0 

Fonte: Gambarotto (2014). 

Informação restante (%) 
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4.3 VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS 

 
 
As variáveis físicas e químicas obtidas para as três classes obtidas pelo 

agrupamento estão representados na Figura 9, por meio de suas medianas com 

seus respectivos primeiros e terceiros quartis. É possível verificar, por meio do teste 

de Kruskal-Wallis, que há diferença significativa entre as classes Urbana e Agrícola 

para todos as variáveis mensuradas. 
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Figura 9 – Medianas, primeiro e terceiro quartis das variáveis físicas e químicas para cada 
classe amostrada. Em cada figura, medianas diferentes seguidas da mesma letra não diferem 
significativamente pelo Teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). 
Fonte: autoria própria. 

 

 

A classe Urbana apresentou valores de mediana para o oxigênio dissolvido 

(6,87 mg/L) e pH (7,31) significativamente menores e valores de condutividade 

significativamente maiores (97,77 µS/cm) em comparação à classe Agrícola (8,03 

a 
ab 

b 

a 

b 

c 

a 

b 

c 

a 

ab 

b 
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mg/L, 7,77 e 57,95 µS/cm, respectivamente). A classe Intermediária apresentou 

valores medianos entre as demais classes, exceto para a turbidez, onde os valores 

médios foram superiores dentre todas as classes. 

 

 

4.4 DIVERSIDADE TAXONÔMICA 

 

 

Foram coletados 9342 indivíduos, pertencentes a 46 espécies, 13 famílias e 

seis ordens. A espécie mais abundante para as classes Urbana e Intermediária foi a 

Poecilia reticulata. Essa foi a única espécie capturada na unidade amostral Urb4 em 

todas as amostragens realizadas. Na classe Agrícola, a espécie com maior 

abundância foi Imparfinis schubarti. A lista das espécies coletadas por unidade 

amostral ao longo das 15 campanhas foi organizada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Abundância das espécies coletadas nas unidades de amostragem durante 15 campanhas. 

 
 

(continua) 

Ordem, família e espécie            Autor Código 
Unidade amostral 

Urb1 Urb2 Urb3 Urb4 Int1 Int2 Agr1 Agr2 Agr3 

Characiformes           

Characidae           

Astyanax aff.fasciatus Cuvier, 1819 Astfas - 40 1 - - - 9 3 7 

Astyanax aff. paranae Eigenmann, 1914 Astpar 184 6 9 - 46 - 176 19 24 

Astyanax bockmanni Vari & Castro, 2007 Astboc 31 3 15 - 5 - 34 134 14 

Astyanax lacustris Vari & Castro, 2007 Astlac - 89 11 - 11 - - 3 1 

Bryconamericus aff. iheringi Boulenger, 1887 Bryihe - - - - - - 16 30 36 

Hyphessobrycon anisitsi Eigenmann, 1907 Hypani - 11 - - - - 4 1 2 

Oligosarcus paranensis Menezes & Géry, 1983 Oligpar - - - - - - - 1 3 

Piabarchus stramineus Eigenmann, 1908 Piastr - - - - - - - 1 14 

Piabina argentea Reinhardt, 1867 Piaarg - - 3 - - - 82 109 131 

Crenuchidae           

Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909 Chazeb - - - - - - 96 73 23 

Erythrinidae           

Hoplias malabaricus Bloch, 1794 Hopmal - 3 1 - - - - - - 

Hoplias mbigua 
Azpelicueta, Benítez, Aichino & 
Mendez, 2015 

Hopmbi - 1 1 - - - - - - 

Hoplias sp. 2 Hopsp2 - 5 - - 1 - - - - 

Hoplias sp. 3 Hopsp3 - - - - 1 - - - - 

Parodontidae           

Apareiodon ibitiensis Amaral, 1944 Apaibi - - - - - - 4 3 2 

Serrasalmidae           

Serrasalmus maculatus Kner, 1858 Sermac - 1 - - - - - - - 
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Tabela 5 - Abundância das espécies coletadas nas unidades de amostragem durante 15 campanhas. 

 
 
 (continua) 

Ordem, família e espécie            Autor Código 
Unidade amostral 

Urb1 Urb2 Urb3 Urb4 Int1 Int2 Agr1 Agr2 Agr3 

Cyprinodontiformes           

Poeciliidae           

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 Phahar 1 - - - - - - - - 

Poecilia reticulata Peters, 1859 Poeret 68 746 126 1431 563 23 187 6 - 

Gymnotiformes            

Gymnotidae            

Gymnotus inaequilabiatus Valenciennes, 1839 Gymina 1 51 45 - 3 9 - - 1 

Gymnotus sylvius Albert & Fernandes-Matioli, 1999 Gymsyl - - 1 - 1 - - - - 

Perciformes            

Cichlidae            

Crenicichla jaguarensis Haseman, 1911 Crejag - - - - - - - - 1 

Geophagus brasiliensis Quoy & Gaimard, 1824 Geobra 20 332 52 - 2 6 86 100 10 

Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758 Orenil 2 262 42 - 4 20 1 - 2 

Coptodon rendalli Boulenger, 1897 Tilren 2 936 16 - - - 2 - 12 

Siluriformes           

Callichthyidae            

Callichthys Linnaeus, 1758 Calcal - - - - - 1 - - - 

Corydoras aeneus Gill, 1858 Coraen - - - - - - - - 8 

Heptapteridae           

Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes, 1959 Cetihe - - - - - - - 3 - 

Imparfinis borodini Mees & Cala, 1989 Impbor - - - - 1 - 6 - 4 

Imparfinis mirini Haseman, 1911 Impmir - - - - - - 5 2 1 

Imparfinis schubarti Gomes, 1956 Impsch - - 2 - 159 60 489 609 64 
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Tabela 5 - Abundância das espécies coletadas nas unidades de amostragem durante 15 campanhas. 

 
 

(conclusão) 

Ordem, família e espécie Autor Código 
Unidade amostral 

Urb1 Urb2 Urb3 Urb4 Int1 Int2 Agr1 Agr2 Agr3 

Phenacorhamdia tenebrosa Schubart, 1964 Pheten - - - - - - - 10 3 

Pimelodella avanhandavae Eigenmann, 1917 Pimava - - - - - - - - 3 

Rhamdia quelen Quoy & Gaimard, 1824 Rhaque - 24 19 - 27 29 15 16 15 

Loricariidae           

Hisonotus francirochai Ihering, 1928 Hisfra - - - - - - - 1 - 

Hypostomus ancistroides Ihering, 1911 Hypanc - 129 120 - 100 55 26 41 37 

Hypostomus margaritifer Regan, 1908 Hypmar - - - - - - - 1 - 

Hypostomus nigromaculatus Schubart, 1964 Hypnig - 7 22 - 27 78 4 27 9 

Hypostomus punctatus Valenciennes, 1840 Hyppun - - - - - 1 - - - 

Neoplecostomus paranensis Langeani, 1990 Neopar - - - - - 2 - - - 

Neoplecostomus yapo 
Zawadzki, Pavanelli & Langeani, 
2008 

Neoyap - - - - 3 85 - - - 

Pterygoplichthys ambrosettii Holmberg, 1893 Pteamb - 1 - - - - - - - 

Rineloricaria latirostris Boulenger, 1900 Rinlat - - - - - - 2 - - 

Rineloricaria pentamaculata Langeani, de & Araujo, 1994 Rinpen - - - - - 2 91 69 9 

Trichomycteridae           

Trichomycterus davisi Haseman, 1911 Tridav - - - - 8 8 1 3 11 

Trichomycterus diabolus 
Bockmann, Casatti, de & Pinna, 
2004 

Tridia - - - - - 1 1 17 41 

Synbranchiformes           

Synbranchidae           

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Synmar - 12 8 - - - - - - 

Riqueza total   8 19 18 1 17 15 22 25 28 

Abundância total   309 2659 494 1431 962 380 1337 1282 488 

Fonte: autoria própria.
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Os resultados obtidos a partir da aplicação da PERMANOVA (Tabela 6), por 

meio da dissimilaridade de Sørensen (Figura 10), permitem inferir que a composição 

taxonômica entre os pontos amostrais de classes Urbana, Intermediário e Agrícola 

são significativamente diferentes. 

 

 

Tabela 6 - Resultado da PERMANOVA baseado na dissimilaridade de Sørensen para a 
composição taxonômica das unidades amostradas. 

  

 

 GL SQ R² pseudo-F p
a
 

Urb x Int x Agr 2 11.551 0.39592 40.307 <0.01 

Residual 123 17.624 0.60408   

Total 125 29.175 1   

      

Urb x Int 1 3.6158 0.2193 22.015 <0.01 

Residual 79 12.9756 0.778207   

Total 80 16.5914 1   

      

Urb x Agr 1 8.5199 0.35967 53.36 <0.01 

Residual 95 15.1685 0.64033   

Total 96 23.6884 1   

      

Int x Agr 1 4.5416 0.38998 46.029 <0.01 

Residual 72 7.104 0.61002   

Total 73 11.6456 1   

Fonte: Autoria própria. 
 
Notas: 
Abreviações:GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; Urb: 
urbano; Int: intermediário; Agr: agrícola. 
a
: Significância baseada em 999 permutações. 
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Figura 10 - Dissimilaridade de espécies de Sørensen por meio da função vegdis (software R) 
para as classes Urbana (vermelho), Intermediário (azul) e Agrícola (verde). Cada ponto 
representa um unidade amostral. 
Fonte: autoria própria. 

 

 
Os valores de média e desvio padrão de riqueza, diversidade de Simpson e 

índice W proveniente da curva abundância/biomassa (abc) para as classes 

referentes ao gradiente urbanização-agricultura estão organizados na Figura 11. De 

acordo o com teste de Kruskal-Wallis, houve diferença significativa da classe 

Agrícola, em relação às demais, para riqueza e diversidade de Simpson. Como a 

riqueza de espécies na unidade amostral Urb4 foi igual a um para todas as 

amostras, não foi possível obter o índice W.  
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Figura 11 – Mediana, primeiro e terceiro quartis das medidas de riqueza de espécies, 
diversidade de Simpson e índice W (curvas abc) para cada classe amostrada. * indica diferença 
significativa (p<0,05), pelo método de Kruskal-Wallis, em relação as outras classes de ribeirões 
ao longo do gradiente urbanização-agricultura. 
Fonte: autoria própria. 
 
 
 

4.5 DIVERSIDADE FUNCIONAL 

 
 
O caracter funcional predominante em relação à dieta, levando-se em conta 

a abundância dos indivíduos, foi o detritívoro nas classes Urbana e Intermediário, e 

o insetívoro na classe Agrícola. Para esta classe, a especulação do substrato como 

tática alimentar foi predominante, enquanto para as primeiras a tática alimentar 

predominante foi a exploração da superfície. A Tabela 7 apresenta a matriz dos 

caracteres funcionais por espécie, obtidos a partir da literatura: Bozzetti e Schulz,  

(2004); Casatti, Ferreira e Langeani,  (2009); Teresa e Casatti,  (2012); Casatti et al., 

(2015); Ota et al. (2018). 

* * 
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Tabela 7 - Caracteres funcionais das espécies coletadas estabelecidos a partir da literatura 
(BOZZETTI; SCHULZ, 2004; CASATTI; FERREIRA; LANGEANI, 2009; TERESA; CASATTI, 2012; 
CASATTI et al., 2015; OTA et al., 2018). As espécies estão apresentadas em códigos conforme 
Tabela 5. 

 
(continua) 

Espécie 
Posição da 
boca 

Dieta Tática alimentar 
Habitat 
preferencial 

Tamanho 

Apaibi Inferior Herbívoro Pastagem Nectobentônico Médio 

Astfas Terminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Astpar Terminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Astboc Terminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Astlac Terminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Bryihe Subterminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Calcal Terminal Onívoro Ativo noturno Bentônico Médio 

Cetihe Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Chazeb Terminal Insetívoro Emboscada Bentônico Médio 

Coraen Inferior Onívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Crejag Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Médio 

Geobra Terminal Onívoro Escavador Nectobentônico Grande 

Gymina Superior Insetívoro Emboscada Nectônico Grande 

Gymsyl Superior Invertívoro Emboscada Nectobentônico Médio 

Hisfra Inferior Planctívoro Pastagem Nectobentônico Pequeno 

Hopmal Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Grande 

Hopmbi Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Grande 

Hopsp2 Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Grande 

Hopsp3 Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Grande 

Hypani Terminal Onívoro Coluna de água Nectônico Médio 

Hypanc Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Grande 

Hypmar Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Médio 

Hypnig Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Médio 

Hyppun Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Pequeno 

Impbor Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Grande 

Impmir Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Impsch Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Grande 

Neopar Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Pequeno 

Neoyap Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Médio 

Oligpar Terminal Piscívoro Emboscada Nectobentônico Médio 

Orenil Terminal Onívoro Escavador Nectobentônico Grande 

Phahar Superior Detritívoro Superfície Nectônico Pequeno 

Pheten Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Piastr Terminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Piaarg Subterminal Onívoro Coluna d’água Nectônico Médio 

Pimava Terminal Insetívoro Ativo noturno Bentônico Médio 

Poeret Superior Detritívoro Superfície Nectônico Pequeno 
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(conclusão) 

Espécie 
Posição da 
boca 

Dieta Tática alimentar 
Habitat 
Preferencial 

Tamanho 

Pteamb Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Grande 

Rhaque Terminal Insetívoro Ativo noturno Bentônico Grande 

Rinlat Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Médio 

Rinpen Inferior Detritívoro Pastagem Bentônico Médio 

Sermac Terminal Piscívoro Espreita Nectônico Médio 

Synmar Terminal Piscívoro Espreita Nectobentônico Grande 

Tilren Terminal Herbívoro Pastagem Nectobentônico Grande 

Tridav Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Tridia Terminal Insetívoro 
Especulação do 
substrato 

Bentônico Médio 

Fonte: Autoria própria. 
  

 
Os resultados obtidos a partir da aplicação da PERMANOVA (Tabela 8), por 

meio da dissimilaridade de Sørensen (Figura 12), permitem inferir que a composição 

funcional entre os pontos amostrais de classes Urbana, Intermediário e Agrícola são 

significativamente diferentes. 

 
 

Tabela 8 - Resultado da PERMANOVA baseado na dissimilaridade de Sørensen para a 
composição funcional das unidades amostradas. 
 
 

 GL SQ R² pseudo-F p
a
 

Urb x Int x Agr 2 2.8838 0.35169 33.362 <0.01 

Residual 123 5.316 0.64831   

Total 125 8.1999 1   

      

Urb x Int 1 1.2567 0.21789 22.009 <0.01 

Residual 79 4.5111 0.78211   

Total 80 5.7678 1   

      

Urb x Agr 1 2.1933 0.31204 43.09 <0.01 

Residual 95 4.8355 0.68796   

Total 96 7.0287 1   

      

Int x Agr 1 0.65969 0.33913 36.947 <0.01 

Residual 72 1.28555 0.66087   

Total 73 1.94524 1   
Fonte: Autoria própria. 
 
Notas: 
Abreviações: GL: graus de liberdade; SQ: soma dos quadrados; Urb: urbano; Int: 
intermediário; Agr: agrícola. 
a
: Significância baseada em 999 permutações. 
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Figura 12 - Dissimilaridade de Sørensen para as composições funcionais por meio da função 
vegdis (software R) para as classes Urbana (vermelho), Intermediário (azul) e Agrícola (verde). 
Fonte: autoria própria. 
 

 

A Figura 13 apresenta os dados de média e desvio padrão para a riqueza 

funcional (FRic), uniformidade funcional (FEve), divergência funcional (FDiv), 

dissimilaridade funcional (FDis) e Entropia quadrática de Rao (RaoQ), para cada 

classe do gradiente urbanização-agricultura. Houve diferença significativa pelo 

método de Kruskal-Wallis (p<0,05) entre a classe Intermediário e as demais para 

FRic e RaoQ. Não houve, pelo método de Kruskal-Wallis, diferença significativa 

entre as classes em relação aos outros índices de diversidade funcional. 
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Figura 13 – Mediana, primeiro e terceiro quartil para a riqueza funcional (FRic), uniformidade 
funcional (FEve), divergência funcional (FDiv), dissimilaridade funcional (FDis) e Entropia 
quadrática de Rao (RaoQ), para cada classe de ribeirões no gradiente urbanização-agricultura. 
* indica diferença significativa (p<0,05), pelo método de Kruskal-Wallis, em relação as outras 
classes de uso do solo. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Em amostragens onde houve um número de espécies funcionalmente 

singulares menores que três, não foi possível calcular os índices de FRic, FEve, 

Fdiv, pois não formam um espaço multidimensional. Nesses casos, os valores de 

Fdis e RaoQ foram iguais a zero, tendo em vista que o índice de Gower varia de 0 a 

1. Tendo em vista que em todas as amostragens realizadas na unidade Urb4 foram 

coletados indivíduos de apenas uma espécie, não houve número de espécie 

funcionalmente singular maior de um. Dessa forma, esta unidade de coleta não foi 

considerada para avaliar diferença significativa entre as classes de uso do solo. 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Apenas o primeiro eixo das Análises de Componentes Principais foi 

significativo de acordo com o modelo de broken-stick (Tabela 9). A PCA contendo 

variáveis ambientais revelou que os pontos amostrais diferem entre si principalmente 

pelo uso e ocupação do solo nas sub-bacias, com as áreas impermeáveis 

segregando mais aqueles trechos urbanos dos ribeirões com escores mais positivos 

(Tab. 9 e Fig. 14) e a cobertura de serapilheira na vegetação ripária, bem como as 

classes agricultura/pasto e vegetação densa, diferenciando mais os pontos dos 

FRic  FEve  FDiv  FDis  RaoQ 

* 

 

 
 

Urbano 

Intermediário 

Agrícola 
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ribeirões agrícolas, com escores mais negativos no espaço multivariado (Tab. 9 e 

Fig. 14). 

 

 

Tabela 9 - Valores dos autovetores dos primeiros eixos obtidos pelas Análises de 
Componentes Principais com variáveis ambientais (PCA1) e com os índices de diversidade 
taxonômica e funcional (PCA2). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Variáveis PCA1 (eixo 1) 

pH -0.3397 
Condutividade elétrica 0.4827 

Turbidez -0.0285 

Oxigênio dissolvido -0.2462 

Vegetação densa -0.7141 

Agricultura/pasto -0.9102 

Solo exposto -0.0029 

Área impermeabilizada 0.8655 

Espelho d’água 0.4916 

Densidade da mata -0.5901 

Média dos diâmetros da mata (1º plano) 0.5833 

Média dos diâmetros da mata (2º plano) -0.6940 

Amplitude diamétrica a 6 metros -0.6988 

Amplitude diamétrica a 15 metros -0.6355 

Cobertura de serapilheira -0.9555 

Autovalor do eixo 5.714 

Modelo de Broken-stick 3.318 

 PCA2 (eixo 1) 

Riqueza taxonômica -0.7865 

Diversidade de Simpson -0.7916 

W (abc) 0.1921 

Riqueza funcional (FRic) -0.8783 

Uniformidade funcional (FEve) -0.2460 

Divergência funcional (FDiv) 0.3916 

Dissimilaridade funcional (FDis) -0.8840 

Entropia quadrática de Rao (RaoQ) -0.8932 

Autovalor do eixo 3.847 

Modelo de broken-stick 2.718 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 14 – Mediana, primeiro e terceiro quartil dos escores dos pontos referentes ao gradiente 
urbanização-agricultura (ribeirões urbanos, intermediários e agrícolas) para os eixos 1 da PCA 
1 (variáveis ambientais) e PCA 2 (diversidade taxonômica e funcional). Em cada figura, 
medianas diferentes seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo Teste de 
Kruskal-Wallis (p<0,05). 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A PCA contendo índices de diversidade taxonômica e funcionais como 

variáveis revelaram que os pontos amostrais se diferem principalmente pela Riqueza 

taxonômica, Diversidade de Simpson, Entropia quadrática de Rao, Dissimilaridade 

funcional e Riqueza funcional, que segregaram aqueles trechos com escores mais 

negativos (principalmente pontos dos ribeirões agrícolas), enquanto a Divergência 

funcional e Índice W diferenciaram mais os pontos com escores mais positivos 

(correspondendo a pontos de ribeirões intermediários; Tab. 9 e Fig. 14).  

A segregação entre os pontos referentes às classes do gradiente 

urbanização-agrícola foi mais nítida em relação ao primeiro eixo da PCA com 

variáveis ambientais do que com a PCA com índices de diversidade taxonômica e 

funcional (Figura 14). Nesse contexto, a Figura 14 revela que há diferença entre a 

mediana dos escores entre os pontos dos ribeirões intermediários e aqueles 

agrícolas e urbanos. 

A análise de redundância relacionando a diversidade taxonômica e funcional 

com as variáveis ambientais destacadas pela primeira PCA resultou em um eixo 

significativo (autovalor = 0.01953, pseudo-F = 14.34, p = 0.001), responsável por 

11,56% da variação. Contudo, apenas as variáveis cobertura de serapilheira 

(pseudo-F = 2.83, p = 0.038) e vegetação densa (pseudo-F = 2.62, p = 0.041) 

explicaram a variação. De acordo com o eixo, os índices de riqueza funcional e 

a 

a 

a 

b 

b 

c 
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taxonômica e entropia quadrática de Rao, além da diversidade de Simpson e 

dissimilaridade funcional, em menor intensidade, estão associados positivamente 

com o percentual de vegetação densa e negativamente associados à serapilheira 

(Figura 15). 

 

 

Figura 15 – Análise de redundância considerando a relação entre os índices de diversidade 
taxonômica e funcional e as variáveis ambientais. As abreviações podem ser consultadas na 
Tabela 6. 
Fonte: Autoria própria.  

 

 

A análise de redundância relacionando os caracteres funcionais com as 

variáveis ambientais destacadas pela primeira PCA resultou em mais de um eixo 

significativo (Figuras 16 e 17). O primeiro eixo é responsável por 28.77% da variação 

(autovalor = 10.91, pseudo-F = 59.18, p = 0.001), enquanto o segundo eixo é 

responsável por 7.67% da variação (autovalor = 2.91, pseudo-F = 15.79, p = 0.001) 

na explicação da relação entre os caracteres funcionais e as variáveis ambientais. 
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Figure 16 - Análise de redundância considerando a relação entre os caracteres funcionais 
(vermelho) e as variáveis ambientais (azul). VegDen: vegetação densa; AreImp: área 
impermeabilizada; AgrPas: agricultura/pasto. 
Fonte: Autoria própria.  

 

 

 

Figure 17 – Decomposição do eixo 1 provenientes da análise de redundância que representa a 
relação entre as características funcionais (vermelho) e as variáveis ambientais (azul). 
Fonte: Autoria própria. 
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Todas as variáveis ambientais explicaram a estrutura funcional na análise de 

redundância apresentada na Figura 16 (vegetação densa: pseudo-F = 5.3308, p = 

0.001; agricultura/pasto, pseudo-F = 6.6341, p = 0.001; área impermeabilizada, 

pseudo-F = 5.0694, p = 0.001; serapilheira: pseudo-F: 9.1203, p = 0.001). De acordo 

com o eixo 1, os caracteres funcionais posição da boca superior, tática alimentar de 

superfície, comprimento do corpo pequeno, dieta detritívora e habitat preferencial 

nectônico se revelaram mais associados a área impermeabilizada. Já os caracteres 

funcionais tática alimentar especulação de substrato, habitat preferencial bentônico, 

comprimento de corpo médio, dieta insetívora e posição da boca terminal se 

revelaram mais associados às demais variáveis destacadas pela primeira PCA, 

vegetação densa, agricultura/pasto e serapilheira, respectivamente. 

Os parâmetros dos modelos de regressões múltiplas tendo os índices de 

diversidade taxonômica e funcional como variáveis-resposta, e as variáveis 

ambientais selecionadas pela PCA1 como variáveis independentes, foram 

organizados na Tabela 10. Não foi realizada a regressão múltipla da dissimilaridade 

funcional (FDis) com as variáveis ambientais, pois apresentou uma elevada 

autocorrelação com a entropia quadrática de Rao (RaoQ; correlação de Pearson de 

0.98). 

 

 

Tabela 10 - Resumo das análises de regressão múltipla para os índices de diversidade 
taxonômica e funcional em função das variáveis ambientais selecionadas pela PCA1. 
 

 

(continua) 

Variáveis 
Importância 

relativa 
Coeficiente 

Erro 
padrão 

p 
Resumo da 
regressão 

      

Riqueza      

Agricultura/pasto 0.122 0.073 0.127 0.565 R² = 0.5232 

Área impermeabilizada 0.152 -0.014 0.093 0.873 F = 33.64 

Cobertura de serapilheira 0.064 -0.063 0.028 <0.05 P < 0.01 

Vegetação densa 0.199 0.230 0.089 <0.05  

      

Diversidade de Simpson      

Agricultura/pasto 0.169 -0.018 0.007 <0.05 R² = 0.6762 

Área impermeabilizada 0.233 -0.028 0.005 <0.01 F = 63.13 

Cobertura de serapilheira 0.126 -0.007 0.001 <0.01 P < 0.01 

Vegetação densa 0.157 -0.018 0.005 <0.01  

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 11 - Resumo das análises de regressão múltipla para os índices de diversidade 
taxonômica e funcional em função das variáveis ambientais selecionadas pela PCA1. 

 

 

(conclusão) 

Variáveis 
Importância 

relativa 
Coeficiente 

Erro 
padrão 

p 
Resumo da 

regressão 

 

FRic 
     

Agricultura/pasto 0.0418 0.006 0.017 0.692 R² = 0.1573 

Área impermeabilizada 0.0482 -0.007 0.015 0.647 F = 5.948 

Cobertura de serapilheira 0.0522 -0.008 0.003 <0.01 P < 0.01 

Vegetação densa 0.0469 0.001 0.012 0.931  

      

RaoQ      

Agricultura/pasto 0.132 -0.007 0.007 0.340 R² = 0.5846 

Área impermeabilizada 0.171 -0.020 0.005 <0.01 F = 42.87 

Cobertura de serapilheira 0.182 -0.010 0.001 <0.01 P < 0.01 

Vegetação densa 0.111 -0.016 0.005 <0.01  

Fonte: autoria própria. 
 

 

A variável da diversidade taxonômica e funcional que se revelou mais 

afetada pelas variáveis ambientais foi a Diversidade de Simpson, sofrendo efeito 

significativo de todas as quatro variáveis analisadas: agricultura/pasto, área 

impermeabilizada, cobertura da serapilheira e vegetação densa. Por outro lado, a 

variável que menos sofreu efeito das variáveis ambientais foi a riqueza funcional, 

sendo afetada significativamente apenas pela cobertura de serapilheira da zona 

ripária (Tabela 10) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

As classes de uso e ocupação do solo das sub-bacias foram segregadas por 

suas características mais evidentes, ou seja, a classe urbana pelo percentual de 

área impermeabilizada, e agrícola pelo percentual de agricultura e pasto. Contudo, o 

percentual de vegetação densa na classe agrícola também foi fator importante nessa 

discriminação. Dessa forma, fica evidente que a urbanização, além da 

impermeabilização do solo, está associada à supressão de áreas florestais, e em 

consequência, diminuição da cobertura de serapilheira no solo.  

A análise da dinâmica das variáveis limnológicas dos riachos revela que 

suas características são afetadas pelo uso e ocupação do solo. A análise da água 

fornece uma medida da saúde e integridade do ecossistema, já que representa a 

hidrosfera local e regional (SILVA et al., 2012). Os valores de oxigênio dissolvido e 

pH foram significativamente menores nos riachos urbanos, em comparação aos 

riachos agrícolas. O oxigênio dissolvido é uma variável ambiental importante 

diretamente relacionada a respiração dos peixes, e a sua disponibilidade reduzida 

resulta em mudanças nas suas atividades (KRAMER, 1987). A energia utilizada para 

respiração deve permanecer constante, resultando em uma realocação energética 

de outras atividades, como pela procura por alimento, capacidade de natação e 

prevenção de predadores (FRANKLIN, 2014). 

A redução das concentrações de oxigênio dissolvido na água está associada 

a decomposição de substâncias orgânicas e inorgânicas por microorganismos, a 

entrada desses compostos nos corpos d’água pode ser evidenciada pela variação 

da condutividade elétrica de acordo com o gradiente de urbanização. Ternus et al. 

(2011) evidenciaram que os corpos hídricos sob influência de áreas urbanas 

apresentam alterações nos valores de condutividade elétrica, alcalinidade, oxigênio 

dissolvido e outros, em relação ao gradiente natural, e ainda mostrou que atividades 

agrícolas, apesar de impactantes, tendem a exercer menor alteração em relação 

àquela promovida pelas áreas urbanas. 

Os menores valores de pH nas unidades amostrais inseridas nas áreas 

urbanas, vão ao encontro do aumento da condutividade elétrica dos riachos, 

sugerindo que a alcalinidade dessas unidades é afetada pelos seus impactos, 

reduzindo a capacidade tampão da água e aumentando a susceptibilidade à acidez. 
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Por outro lado, os valores de mediana mais elevados, bem como as maiores 

variações para a turbidez na classe intermediária, revela que unidades com essa 

característica de uso e ocupação do solo, podem apresentar comportamentos 

destoantes das demais classes, e não somente um comportamento de transição 

entre a classe agrícola e urbana. 

A Poecilia reticulata, dominante nas classes urbana e intermediária, é uma 

espécie exótica e apresenta elevada correlação com ambientes impactados, 

caracterizados pela alta concentração de nutrientes e baixas concentrações de 

oxigênio dissolvido (CUNICO; AGOSTINHO; LATINI, 2006; BARRILLI et al., 2015). 

Tem capacidade de se adaptar, apesar da baixa qualidade do ambiente habitado, 

limitando seu crescimento e amadurecendo em tamanhos corporais menores 

(MONTAG et al., 2011). Já a espécie Imparfinis schubarti, dominante na classe 

agrícola, é uma espécie nativa, encontrada em regiões de corredeira e que se 

alimenta principalmente de insetos (SEVERO-NETO, TERESA, FROEHLICH, 2015).  

As amostras da classe agrícola apresentaram maiores valores de riqueza e 

diversidade taxonômica, o que se revelou associado com trechos caracterizados por 

áreas mais extensa de vegetação ripária (cobertura de serapilheira) e fragmentos 

florestais. A redução da riqueza e diversidade de espécies associada à dominância 

de espécies tolerantes, em função da substituição de áreas florestais para o 

estabelecimento de atividades antrópicas, vêm sendo detectada para diversos 

ambientes (CUNICO; AGOSTINHO; LATINI, 2006; CASATTI; FERREIRA; 

CARVALHO, 2009; WRIGHT; FLECKER, 2004; ARANTES et al., 2017; WILKINSON 

et al., 2018). Essa relação pode explicar a elevada correlação entre a riqueza de 

espécies e o percentual de vegetação densa detectada na sub-bacia. 

A classe urbana caracterizou-se pela ampla variabilidade da diversidade de 

espécie. Essa variabilidade indica a gama de efeitos externos que os sistemas 

urbanos comumente sofrem, conforme descrito por Walsh et al. (2005), no qual 

denominou de “síndrome do riacho urbano”, provenientes de alterações em 

processos físicos (erosão, canalização), químicos (contaminação, acidificação) e 

hidrológicos (trombas d’água, alagamento). 

Outra característica dos riachos urbanos é a colonização de espécies 

exóticas dominantes generalistas e oportunistas, como o verificado com a Coptodon 

rendalli e Oreocromis niloticus, além da P. reticulata. O C. rendalli é uma espécie 

que apresenta boa capacidade de adaptação e tolerância a grandes variações de 
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temperatura e baixos teores de oxigênio dissolvido, alimentando-se de uma grande 

diversidade de itens, o que permite que se adapte rapidamente às condições 

amplamente variáveis de sistemas impactados (ARAÚJO, 1998). A espécie O. 

niloticus possui características semelhantes e alto potencial invasor, e a sua 

introdução na assembleia pode modificar a dieta dos indivíduos, pela competição, 

mas não necessariamente implica em modificação nos grupos funcionais (MOURA 

et al., 2018). 

Não houve diferença no índice W, referente a curva abundância/biomassa, 

entre os ribeirões ao longo do gradiente urbanização-agricultura, evidenciando que 

não houve variação na proporção de espécies r e k estrategistas. Porém, a eficácia 

deste método em ambientes aquáticos de menor ordem foi testada por Piperac, 

Milošević e Simić (2015), e mostrou-se limitada para identificação de efeitos de 

perturbação, uma vez que nos trechos superiores a riqueza de espécies tende a ser 

menor, em comparação a trechos inferiores, assim como a biomassa total. Dessa 

forma, o índice apresenta sinais de perturbação para o ambiente, mesmo em casos 

onde a conservação é evidente.  

A substituição de espécies é um processo conhecido ao longo de gradientes 

ecológicos, espaciais ou ambientais, principalmente devido aos filtros ambientais, 

competição e eventos históricos, refletindo na estrutura da comunidade 

(LEGENDRE, 2014). A diferença na composição das espécies entre as classes de 

ribeirões ao longo do gradiente urbanização-agrícola evidencia que os fatores 

ambientais ao qual cada classe está submetida proporcionaram o estabelecimento 

de determinadas espécies e o desaparecimento de outras. 

A diferença na composição taxonômica da classe agrícola para as demais se 

dá pela perda de espécies nativas, e substituição por novas espécies, algumas 

exóticas, que em associação a alteração dos fatores ambientais aos quais as 

unidades estavam submetidas, acarreta, consequentemente, na modificação da 

distribuição das características funcionais analisadas. A principal modificação 

ocorrida da classe agrícola para a urbana, foi a perda de espécies da ordem 

Siluriformes, com características bentônicas e insetívoras, para a entrada de 

espécies da ordem Characiformes, piscívoras e nectobentônicas. 

De acordo com primeiro eixo da análise de redundância, os caracteres 

funcionais relacionados ao percentual de área impermeabilizada são de indivíduos 

com boca superior, de corpo pequeno, detritívoros, que buscam alimento na 
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superfície, enquanto as demais variáveis ambientais estão relacionadas com os 

caracteres funcionais das espécies bentônicas, de corpo médio, insetívoras e 

especuladoras de substrato. 

De acordo com Casatti et al. (2012), espécies com características 

bentônicas e insetívoras são predominantes em riachos com mata ciliar preservada 

e corredeiras. As corredeiras, segundo os autores, são mesohabitats comuns em 

ambientes preservados, e à medida que o riacho sofre com o assoreamento, 

alterando suas características a partir da deposição de material no substrato, trechos 

com correnteza lenta tendem a predominar (VILLÉGER et al., 2010; TERESA; 

CASATTI, 2012), favorecendo o estabelecimento de espécies que ocupam a coluna 

d’água. 

Os impactos aos quais as assembleias de peixes estão submetidas por meio 

da urbanização afetam a proporção das espécies no ambiente, favorecendo 

características funcionais específicas, nesse estudo, correlacionadas principalmente 

à P. reticulata. A cobertura de vegetação densa nas sub-bacias e serapilheira na 

vegetação ripária preservam as características originais dos riachos, elevando a 

riqueza de espécies, mas também favoreceu as espécies com características da 

espécie I. schubarti, elevando a sua dominância e diminuindo os índices que são 

influenciados pela abundância. 

Apesar de ser detectada uma variação na composição funcional para as três 

classes de ribeirões, não foi encontrada diferença significativa para os índices de 

diversidade funcional, exceto para riqueza funcional, que foi menor na classe 

Intermediária, onde houve perda de caracteres funcionais referentes à dieta 

(herbívoros e planctívoros). A divergência do padrão da riqueza funcional em relação 

a riqueza taxonômica no gradiente urbanização-agricultura do presente estudo, 

sustenta o argumento de que a alteração na paisagem nem sempre leva a uma 

perda da função do ecossistema por meio da perda de espécies ou de diversidade 

de características funcionais, mas podem seguir diversas trajetórias de resposta 

após a mudança no uso e ocupação do solo (MAYFIELD et al., 2010). 

Para cabeceiras, Carvalho e Tejerina-Garro (2015) não encontraram 

correlação entre diversidade de espécies e diversidade ou estrutura funcional, pois 

as condições ambientais nesses ambientes são determinantes no estabelecimento 

de espécies, dessa forma, maiores riquezas podem ocorrer por espécies 

funcionalmente similares. A presença de espécies estreitamente relacionadas em 



61 
 

trechos de menor ordem também foi identificado por meio da distinção taxonômica 

(BHAT; MAGURRAN, 2006). A diferença dos padrões de riqueza taxonômica e 

funcional encontradas neste estudo, podem ser relacionadas a essa limitação de 

funcionalidades nas unidades em detrimento das condições ambientais. 

A análise exploratória revelou que as unidades amostrais estudadas se 

distinguem quanto a riqueza e diversidade taxonômica e funcional, mas ao realizar 

um agrupamento por classe de uso do solo, não houve diferença significativa entre 

as sub-bacias urbanas e agrícolas, podendo ser relacionado a grande variabilidade 

dos índices apresentado nas unidades urbanas. A classe intermediária se mostrou 

significativamente diferente das demais, pela associação de riqueza e diversidade 

taxonômica e funcional inferior a classe agrícola. 

Esses índices taxonômicos e funcionais quando relacionados às variáveis 

ambientais por meio de análise de redundância, independente de classificação por 

uso e ocupação do solo, apresentaram relação positiva com a cobertura de 

vegetação densa na sub-bacia. A relação positiva dos índices de riqueza e 

diversidade com cobertura vegetal também foi evidenciada por outros trabalhos 

(GIAM et al., 2015; TANAKA et al., 2016) independente das demais atividades na 

bacia (WILKINSON et al., 2018). 

O percentual de serapilheira, no oposto do esperado, revelou-se 

negativamente associado aos índices taxonômicos e funcionais estudados. A 

serapilheira é composta por folhas, ramos e galhos, provenientes da vegetação 

ripária, e a entrada desses componentes no curso d’água fornece alimento e 

microhabitats, além da proteção contra entrada de solo no riacho pela estabilização 

das margens. Mas a serapilheira individualmente pode fornecer informações 

equivocadas a respeito da qualidade da vegetação ripária, pois em fragmentos 

degradados e colonizados por espécies pioneiras ou bambus pode-se encontrar 

camadas profundas de serapilheira (MEDEIROS; TOREZAN, 2013). 

No estudo de Carvalho e Tejerina-Garro (2015), os autores argumentam que 

uma vez que os habitats de riachos de cabeceiras são altamente afetados pela 

condição ambiental local, essas podem determinar os padrões de composição das 

assembleias de peixes, levando a um agrupamento funcional. A alta disponibilidade 

de recursos alóctones, medido pela serapilheira, pode ter promovido um 

agrupamento funcional da assembleia de peixes, diminuindo a riqueza e diversidade 

funcional. Ou seja, a disponibilidade de recursos alimentares ou de habitat, 
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fomentado pela entrada de materiais oriundos da presença da vegetação ripária, 

proporcionou a colonização de indivíduos com dieta, tática alimentar, posição da 

boca ou habitat preferencial semelhantes. 

O agrupamento funcional promovido pela serapilheira pode explicar em parte 

o coeficiente negativo para a riqueza funcional na análise de regressão, pois sua 

importância relativa é baixa. Essa análise revelou que os demais parâmetros 

ambientais estudados não foram significativos para explicar a riqueza funcional. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o uso e ocupação do solo não foram 

determinantes para riqueza funcional. A diversidade taxonômica de espécies, por 

outro lado, revelou-se altamente influenciado pelo uso e ocupação do solo, 

principalmente pela urbanização em relação as características ambientais das 

bacias estudadas, assim como a diversidade funcional. Dessa forma, a estrutura das 

assembleias de peixes sofre simplificação e redução da sua estrutura com a 

urbanização. 

A relação da ictiofauna com as variáveis ambientais em diferentes escalas 

vem sendo objeto de diferentes estudos. As variáveis locais, como morfologia do 

riacho e composição do substrato, têm mostrado forte relação com a composição 

taxonômica e funcional da assembleia de peixes (CRUZ; MIRANDA; CETRA, 2012; 

CASATTI et al., 2015; RODRIGUES-FILHO et al., 2017), mesmo em comparação à 

bacia hidrográfica (ROA-FUENTES; CASATTI, 2017), apesar de não ser uma 

unanimidade (ESSELMAN; ALLAN, 2010). Tanaka et al. (2016) compreende que as 

composições finais das comunidades são determinadas pelos efeitos combinados 

das variações em diferentes escalas. A realização de novos trabalhos para avaliar e 

compreender de maneira mais detalhada o padrão de diversidade, taxonômico e 

funcional, das assembleias de peixes em função das pressões ambientais mostra-se 

necessário, ampliando o gradiente de variação de uso do solo, incluindo bacias com 

pouca atividade antrópica e aprimorando a classificação dos caracteres funcionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo revelou que as degradações em decorrência da urbanização, às 

quais os trechos de riachos de cabeceira estudados estão submetidos, levaram a 

diminuição na riqueza e diversidade de espécies, mas não resultaram em efeitos 

claros nos índices de riqueza e diversidade funcional. Além da impermeabilização do 

solo e suas consequências, a caracterização das sub-bacias revelou que o processo 

de urbanização está associado à supressão das áreas de cobertura florestal. A 

preservação das áreas de vegetação densa se mostrou mais correlacionada com a 

estruturação das assembleias de peixes 

As áreas com maior cobertura de fragmentos florestais e de serapilheira, 

apresentaram características funcionais ligadas a espécies bentônicas e insetívoras, 

atribuídas a ambientes naturais de corredeiras, enquanto as áreas urbanas 

apresentaram características funcionais ligadas a espécies exóticas e tolerantes, de 

alto potencial invasor, como a P. reticulata. 

A elevada influência das condições ambientais, característica nos trechos de 

riachos de menor ordem, que levam a um agrupamento de espécies similares, 

restringiram o aumento da riqueza funcional. No estudo, a cobertura de serapilheira 

foi o parâmetro mais influente na homogeneização das características funcionais, 

correlacionando-se negativamente com os parâmetros biológicos. 

Os resultados dos parâmetros utilizados no estudo revelam que a classe 

intermediária apresenta respostas não somente proporcionais ao gradiente 

urbanização-agricultura, mas também destoantes, sustentando o argumento de que 

as alterações no uso de ocupação do solo podem seguir várias trajetórias de 

resposta. 
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