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AS RELAÇÔES ENTRE A ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM RIACHO E O 

APORTE DE MATÉRIA ORGÂNICA PROVENIENTE DA DECOMPOSIÇÃO 

FOLIAR DO EUCALIPTO E DE ESPÉCIES NATIVAS. 

 

RESUMO: Sendo a principal fonte de matéria e energia para os ecossistemas aquáticos 

de pequeno porte, a vegetação ripária resulta em uma alta heterogeneidade físico-

química da serapilheira foliar. Uma vez que em riachos que cruzam áreas de floresta, a 

relação mata–rio é complexa e necessária para a manutenção da diversidade dos 

organismos aquáticos. Com a crescente monocultura do eucalipto, inevitavelmente, 

surgiram as críticas e discussões acerca de seus efeitos (beneficos e deleterios) sobre a 

água, o ar, o solo, a biodiversidade, ou seja, o meio ambiente. Apesar do pouco 

conhecimento da complexidade das interações entre peixes e a zona ripária, a 

degradação da vegetação ripária, devido a mudanças no uso do solo, é constantemente 

referenciada nos estudos como determinante na seleção da biota de riachos. Dada a 

importância dessas relações entre a zona ripária e a biota aquática e a carência de 

trabalhos para a região tropical em que os efeitos da integridade da vegetação ripária 

proveniente de espécies exóticas como o eucalipto tenham sido relacionados a 

assembléia de peixes, este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre 

abundância, a diversidade e a estrutura de comunidade de peixes de riachos com as 

principais categorias de uso e cobertura do solo do trecho do Córrego da Campininha 

localizado na Unidade de Conservação - Parque Natural Municipal Corredores de 

Biodiversidade, que são os eucaliptais e os remanescentes de formações florestais 

nativas. 

1. INTRODUÇÃO 

Sendo a principal fonte de matéria e energia para os ecossistemas aquáticos de pequeno 

porte, a vegetação ripária resulta em uma alta heterogeneidade físico-química da 

serapilheira foliar (ROYER e MINSHALL 2003, LEROY e MARKS 2006). A presença 

da vegetação ripária em riachos pode ser considerada como um fator espacial relevante, 

pois consiste em fonte de entrada de material alóctone para o curso d’água, o qual é 

utilizado como alimento pela fauna aquática (UIEDA & MOTTA, 2007). Apesar do 

pouco conhecimento da complexidade das interações entre peixes e a zona ripária, a 

degradação da vegetação ripária, devido a mudanças no uso do solo, é constantemente 

referenciada nos estudos como determinante na seleção da biota de riachos (CASATTI 

et al. 2009, ROCHA et al.2009, DIAS & TEIJERINHA-GARRO 2010, FERREIRA et 



al. 2012). Dentre tais impactos com a crescente monocultura do eucalipto, 

inevitavelmente, surgiram as críticas e discussões acerca de seus efeitos (beneficos e 

deleterios) sobre a agua, o ar, o solo, a biodiversidade, ou seja, o meio ambiente 

(VITAL H. F, 2007),quando encontradas à beira de rios e pequenos riachos, essa 

monocultura parece apresentar alguns danos aos organismos aquáticos. Muitas 

pesquisas já têm sido voltadas para esta questão, podemos citar trabalhos como 

(ABELHO e GRAÇA, 1996), (CANHOTO, 2001), (BARLOCHER e GRAÇA, 2002) 

em clima temperado apontando que em plantaçoões de eucaliptos ocorrem oscilações 

dos regimes de luz e temperatura provocados pela supressão das copas das árvores 

(BARLOCHER e GRAÇA, 2002); alterações do substrato/habitats promovidas pela 

deposição frequente de matéria orgânica de grandes dimensões e eventual assoreamento 

(GRAÇA et al., 2002), em regiões tropicais estes estudos são mais recentes, todavia têm 

aumentado significativamente nos últimos anos (MATHURIAU e CHAUVET 2002, 

WANTZEN et al. 2006, ARDÓN e PRINGLE 2008, ARDÓN et al. 2009.  

2. OBJETIVO: 

Analisar as relações entre abundância, a diversidade e a estrutura de comunidade 

de peixes de riachos com as principais categorias de uso e cobertura do solo do trecho 

do Córrego da Campininha localizado na Unidade de Conservação -Parque Municipal 

Corredores da Biodiversidade, que são os eucaliptais e os remanescentes de formações 

florestais nativas. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

A pesquisa será realizada no Parque Natural Municipal Corredores de 

Biodiversidade no município de Sorocaba no Estado de São Paulo, situado a (23º 

22’35’’ S e 47º 28’03’’ W). O Parque é a primeira unidade de conservação (UC) criada 

e que está sendo implantada. A unidade de conservação tem como objetivo ampliar os 

corredores ecológicos da região norte do município, garantindo a conectividade e o 

fluxo gênico. E a sua proteção é garantida por decretos (Instrumento(s) legal (is) de 

criação: Decretos Municipais nº 16.408 de 23/12/2008, nº 17.857 de 20/10/2009 e nº 

19.033 de 13/04/2011) (Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Corredores da 

Biodiversidade de Sorocaba). A área total do parque é de 62,42 hectares, o fragmento 

florestal possui cerca de 20 hectares (aproximadamente 200.000 m) de Floresta 

Estacional Semidecidual ou Mata Mesófila secundária circundada por florestamento 

homogêneo de Eucaliptos, ligado a Corredores Florestais das Matas Ciliares do Córrego 



da Campininha, ligadas às Matas Ciliares do rio Sorocaba (Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Corredores da Biodiversidade de Sorocaba). 

3.2 Amostragem 

Trechos de 400m serão amostrados nos meses janeiro/fevereiro/março e 

junho/julho/agosto de 2014, os quais representam precipitação e estiagem, 

respectivamente. Dois pontos amostrais com réplicas serão determinados para o riacho, 

diferenciando-se entre si pela cobertura vegetal eucalipto e vegetação nativa. A 

eficiência da decomposição foliar para os organismos será relacionada com a 

distribuição dos organismos. Os peixes serão coletados através da pesca elétrica e 

peneiras (30cm de raio e 2mm de malha). Os peixes capturados serão devidamente 

anestesiados em solução 4,5 mg/mL de cloridrato de lidocaína, em seguida refrigerados 

em caixas térmicas, fixados em solução de formalina 10% e após 48h transferidos para 

solução de etanol 70%. Em laboratório os peixes serão identificados, medidos 

biometricamente e eviscerados para a determinação alimentar. O material testemunho 

será depositado no Museu de Zoologia da USP na seção de Ictiologia. O espectro 

alimentar da ictiofauna também será determinado de forma que os estômagos removidos 

dos peixes serão mantidos em etanol 70% até sua análise em estéreo microscópio e 

microscópio óptico.  

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES: 

As 2 amostras tomadas até o presente momento neste estudo continham um total 

de 6 espécies (Astyanax bimaculatus- Lambari-do-rabo-amarelo, Astyanax parahybal- 

Lambari-do-rabo-vermelho, Poecilia reticulata- Lebiste, Gymnotus carapo- Tuvira, 

Geophagus brasiliensis- Cará, Synbranchnus marmoratus- Mussum) e dois grupos 

tróficos sendo detritívoro- iliófago (24%) e onívoro (60,9 %) e um total de 46 

indivíduos. Foram identificadas espécies de cinco ordens, cinco famílias e cinco 

gêneros. Observa-se que 56 % das especies pertencem ás ordens Characiformes, e 44% 

estão distribuidas nas demais ordens. Essas espécies, sob condições degradadas, tornam-

se dominantes em detrimento da redução ou desaparecimento das populações de 

espécies mais sensíveis e de hábitos mais especializados (CASATTI et al. 2009). O uso 

e cobertura do solo tiveram efeitos aparentes na quantidade de grupos tróficos, assim 

como também evidenciado por Gerhard, 2005 onde a maior discrepância envolve o 

grupo dos ínsentívoros detritívoro-iliófago. Os insentívoros são peixes que se alimentam 

tipicamente de (formas imaturas de) insetos aquaticos, tão abundantes em riachos 



relativamente preservados, em cujo leito predominam substratos consolidados 

(rochosos) e/ou abundância de troncos caídos de árvores (ALLAN, 1996). Trabalhos 

tratando da interação entre ecossistemas terrestres e áquaticos tratam da importância da 

vegetação ripária na manutenção da integridade do sistema lótico detalhada por 

Klapproth, 2000, uma vez que componentes da vegetação ripária como  galhos e troncos 

favorecem substratos para diversas especies de peixes, como por exemplo para os 

insentívoros, já mensionado acima. Neste estudo não foram encontrados organismos 

pertencentes ao grupo dos insentívoros possivelmente devido a falta de vegetação 

ripária substituida pela monocultura do eucalipto presente na área desse estudo.Em 

relação ao detritívoro-iliófago 24 %  dos organismos, sendo a segunda maior categoria 

de grupos tróficos neste estudo, são organismos que ocorreram sempre onde havia um 

desenvolvimento acentuado de poços, poços este que abrigam bolsões de matéria 

organica em estado elevado de decomposição, que constituem o lodo que é a base da 

alimentação destas espécies. Esses bolsões podem ser favorecidos pelo desmatamento 

(GERHARD, 2005), como a retirada da vegetação riparia pela monocultura do 

eucalipto, além da redução da cobertura vegetal, aumentam a produtividade primária 

nos riachos (Lowe McConnell 1999), favorece a invasão das margens por gramíneas, 

fornecendo condições favoráveis ao desenvolvimento de algas e, consequentemente, o 

estabelecimento de espécies de peixes que utilizam desse recurso (ROCHA et al. 2009). 

Assim, o aumento na amplitude de recursos alimentares disponíveis pode favorecer a 

ocorrência de espécies detritívoras (LORION & KENNEDY 2009). A remoção ou 

fragmentação da vegetação ripária na área desse estudo pelo eucalipto até o presente 

momento tem demonstrado que esta monocultura pode afetar as características abióticas 

do riacho, perturbar cadeias alimentares, alterar dietas de peixes, concluindo que 

mudanças na estrutura e composição da vegetação ripária podem resultar em impactos 

na integridade das comunidades de peixes de riachos.         
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