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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura e composição das 

assembleias de peixes em diferentes mesohabitats de um tributário do rio Perequê-

Mirim no município de Bertioga, no estado de São Paulo. As coletas foram 

realizadas nos períodos seco (Jul/2013) e chuvoso (Fev/2014). Os peixes foram 

capturados com um aparelho de pesca elétrica com três passadas sucessivas, 

isolando os trechos de mesohabitats com redes de contenção a jusante e a 

montante.  Foram estudados três réplicas de cada mesohabitats (Poção, Rápido e 

Corredeira). Em cada trecho foi realizado medidas de batimetria, além de dados 

ambientais. Um total de 3323 indivíduos foi coletado. Pertencentes a seis Ordens, 11 

Famílias e 17 espécies.  Houve uma predominância da espécie Mimagoniates 

microlepis nos três mesohabitats. Entretanto, nos trechos de Corredeiras, houve 

uma predominância por Kronichthys heylandi e Mimagoniates microlepis. Em 

Rápidos, a espécie Mimagoniates microlepis predominou com altos valores de 

abundância seguido de Kronichthys heylandi. Em Poções, foi predominante a 

espécie Mimagoniates microlepis, seguido por Deuterodon iguape.  No geral, as 

espécies mais predominantes foram Mimagoniates microlepis, seguido por 

Deuterodon iguape e Kronichthys heylandi. 

 

INTRODUÇÃO 

Os riachos da Mata Atlântica possuem uma diversidade de espécies de peixes 

estimada em 269 espécies, distribuídas em 89 gêneros e 21 famílias (Abilhoa et al., 

2011). É uma área de importância dentro do contexto da ictiofauna dulcícola sul-

americana, dado o alto grau de endemismo decorrente de suas características 

naturais (isolamento geográfico) e com muitas espécies ainda não descritas 

conforme verificado em trabalhos publicados recentemente (Ribeiro et al., 2011) 

Riachos são caracterizados por mosaicos de manchas mesohabitat, que são 

claramente delimitados por diferentes combinações de vazão, profundidade e 

composição do substrato (Angermeier & Schlosser, 1989). Os mesohabitats 

longitudinais mais comuns encontrados nestes sistemas são corredeiras, rápidos e 

poções (Rincón, 1999). Corredeiras são áreas de alto gradiente com águas 

turbulentas e substratos rochosos; rápidos são áreas com águas relativamente mais 

lento de fluxo, geralmente mais profundas do que as corredeiras, com um gradiente 



menor e sem turbulência e poções são as águas mais profundas de todos os três, 

com uma corrente lenta e um sedimento mais fino. (Rincón, 1999). 

Estes mesohabitats influenciam a composição e estrutura da ictiofauna (Bürhnheim, 

2002; Langeani et al., 2005; Schwartz & Herrick, 2008; Rezende et al., 2010), bem 

como algumas características de espécies de peixes como a dieta, estratégias 

reprodutivas e de preferência para substrato (Berkman & Rabeni, 1987; Casatti & 

Castro, 1998; Goldstein & Meador, 2004), tais como pedras, troncos, folhas, 

macrófitas e algas , que são utilizadas como fonte de alimento, abrigo e reprodução 

ou berçários para os peixes (Matthews, 1998). 

Alterações nos hábitats, segundo Merona (1987), têm influência direta sobre as 

funções biológicas de cada espécie de peixe, pois ocasionam modificações na 

complexa estrutura ambiental, afetando as inter-relações entre os elementos que a 

compõem, o que pode, consequentemente, alterar a composição e abundância da 

ictiofauna local. 

Como as alterações antrópicas vêm se intensificando nos córregos, a estrutura 

trófica local pode mudar a tal ponto que a maioria das espécies encontradas nesses 

mesohabitats vai ser generalista ou oportunista, estas espécies são capazes de 

consumir uma grande variedade de recursos alimentares, porque eles são tolerantes 

à perda de habitat e degradação em grande escala, muitos podem tornar-se 

dominante em suas comunidades. 

Assim, espera-se que os diferentes mesohabitats e suas comunidades associadas 

respondam de forma diferente a alterações ambientais. 

 

OBJETIVOS 

 

Estudar a composição, estrutura da comunidade, ocorrência e variação temporal da 

ictiofauna que ocorre nos diferentes mesohabitats de um riacho da Mata Atlântica. 

 

METODOLOGIA 

Área de Estudo. 

O rio de estudo, tributário do Rio Perequê-Mirim (Figura 1), com aproximadamente 9 

km de extensão, localiza-se na Bacia da Baixada Santista, com nascente no 

município de Bertioga - SP e foz no mar, no município de Bertioga – SP.  



Em seu curso inferior, o rio Perequê-Mirim atravessa uma região de mata-verde sem 

interferência de urbanização. 

Para o presente estudo foram selecionados nove trechos de coleta ao longo do 

tributário do rio Perequê-Mirim, em uma distância de 200 m, com altitude média de 

26 m, localizados nas coordenadas S 23°43’48.4’’ W 45°56’03.0’’. 

 

 

Figura 1 – Mapa com a área de estudo. 

As coletas foram realizadas durante a estação seca (set/2013) e chuvosa 

(fev/2014). 

Devido a alterações ambientais, os pontos demarcados na coleta do período 

seco foram diferentes do chuvoso. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A captura dos peixes foi realizada, em cada mesohabitat isoladamente, com o 

método da pesca elétrica. Duas redes de contenção (5 mm de malha) ficaram 

dispostas transversalmente (montante e jusante) nos trechos estudado. O esforço de 

captura foi determinado pela repetição de três vezes do procedimento de arraste, ou 

até que nenhum indivíduo fosse mais coletado. A extensão total trabalhada incluiu 



três trechos de corredeiras (RI1, RI2, RI3), três de rápidos (RU1, RU2, RU3) e três 

de poções (PO1, PO2, PO3). Em cada mesohabitat foi realizada medidas de 

batimetria (largura, profundidade e comprimento), composição em porcentagem do 

substrato (folhiço, areia, cascalho, seixo e tronco). 

Os exemplares capturados foram anestesiados com solução de óleo de cravo até 

parada de batimento opercular, posteriormente foram fixados em formol a 10% e 

conservados em álcool 70%. Para avaliar a composição e estrutura da comunidade 

de cada mesohabitat foi realizada uma análise de distribuição. Esse estudo deverá 

auxiliar no entendimento das distribuições da ictiofauna em diferentes ambientes e 

suas composições. A identificação das espécies foi realizada de acordo com Géry 

(1977), Oyakawa et al. (2006). Exemplares testemunhos foram depositados no 

Museu de Zoologia da USP, no Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto – LIRP 

(voucher Lirp 10495 a 10958) e também na coleção de peixes do LAPEC – 

Laboratório de Peixes Continentais – Universidade Santa Cecília - Santos.  

 

RESULTADOS 

Quanto ao substrato predominante em cada um dos mesohabitats foi: Poção com 

areia e tronco, enquanto Rápido e Corredeiras por areia e cascalho, sendo que areia 

predominante em Rápidos e Cascalho predominando em Corredeiras (Tabela 1).  

Tabela 1 – Valores médios dos dados ambientais encontrados nos mesohabitats Corredeira (RI), 

Poção (PO) e Rápido (RU). 

 

RI PO RU 

  Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Largura média (m) 6,04 2,41 6,05 2,06 4,32 0,89 

Comprimento médio (m) 7,63 2,16 11,49 3,61 9,66 1,46 

Área (m²) 46,45 22,36 72,10 36,00 42,51 14,74 

Profundidade média (cm) 12,55 4,24 35,09 10,67 22,23 6,06 

%Seixo 20,00 23,45 6,67 10,33 4,83 6,01 

%Matacão 3,50 5,43 1,67 4,08 2,50 6,12 

%Areia 23,00 10,49 46,67 27,33 49,83 17,15 

%Folhiço 3,33 4,08 11,33 10,13 7,50 6,72 

%Cascalho 43,00 22,76 11,17 9,50 24,83 14,97 

%Tronco 7,17 6,94 22,50 10,37 10,50 7,71 

 

O mesohabitat Poção foi caracterizado por maiores valores de metragem quadrada 

seguido de Corredeira e Rápido (Tabela 1). 



 

Um total de 3323 indivíduos foi coletado nessa campanha, sendo 1359 no período 

chuvoso e 1964 no período seco, divididos entre seis ordens, onze famílias, 

dezessete gêneros e dezessete espécies (Tabela 2 e Figura 2). 

Tabela 2 – Composição específica e abundância dos peixes encontrados nos três mesohabitats. 

   

 Período seco Período chuvoso 

Ordem/Família Espécies Sigla RI RU PO RI RU PO 

Characiformes 
 

 

      Characidae Deuterodon iguape Digu 8 78 242 22 72 190 

  
Hollandichthys multifasciatus Hmul 1 0 4 0 3 4 

  
Mimagoniates microlepis Mmic 20 292 502 67 181 245 

Crenochidae Characidium lanei Clan 15 11 22 9 13 13 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Hmal 0 0 0 0 0 1 

Siluriformes 
 

 

      Callichthyidae Scleromystax barbatus Sbar 0 6 33 7 17 17 

Heptapteridae Acentronichthys leptos Alep 14 12 10 23 7 11 

  
Rhamdia quelen Rque 0 1 4 0 4 3 

  
Rhamdioglanis frenatus Rfre 3 4 9 3 6 8 

Loricariidae Kronichthys heylandi Khey 74 135 46 114 57 21 

  
Rineloricaria sp. Risp 1 0 2 0 0 2 

  
Schizolecis guntheri Sgun 11 125 187 41 43 34 

Trichomycteridae Trichomycterus zonatus Tzon 7 0 0 4 0 0 

Gymnotiformes 
 

 

      Gymnotidae Gymnotus pantherinus Gpan 0 0 0 1 1 4 

Cyprinodontiformes 
 

 

      Poeciliidae Phalloceros sp. Phsp 1 40 43 12 45 53 

Gobiososiformes 
 

 

      Gobiidae Awaous tajasica Ataj 0 0 1 0 0 0 

Synbranchiformes 
 

 

      Synbranchidae Synbranchus marmoratus Smar 0 0 0 0 0 1 

*RI - Corredeira; RU – Rápido; PO – Poção 

 

As ordens mais predominantes foram Characiformes (5) e Siluriformes (8).  

Durante o período seco a abundância registrada nos Poções e Rápidos foram o 

dobro do que o encontrado na estação chuvosa.  

Mimagoniates microlepis, Deuterodon iguape e Kronichthys heylandi foram as 

espécies frequentes em todos os mesohabitats. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Abundância geral com todas as espécies encontradas nos três mesohabitats *Acrônimos 

verificar na tabela 2. 

 

Quando colocado a frequência com a abundância verifica-se que em Corredeiras 

(RI) as espécies mais importantes foram: Kronichthys heylandi e Mimagoniates 

microlepis Em Rápidos (RU) Mimagoniates microlepis e Kronichthys heylandi e em 

Poções (PU) Mimagoniates microlepis e Deuterodon iguape (Figura 3). 
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Figura 3 – Caracterização entre a frequência e a abundância de cada um dos mesohabitats (A) RI, 

(B) RU e (C) PO. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os três mesohabitats são diferentes tanto na sua composição ambiental, com 

Poções mais profundos, apresentando áreas maiores, com substrato composto 

principalmente por areia e troncos. Quanto a sua ictiofauna a abundância foi a maior 

registrada neste mesohabitat.  

Rápidos e Corredeiras foram semelhantes na composição do substrato, entretanto 

com areia predominando em Rápidos e cascalho em Corredeiras.  

Quanto a ictiofauna Mimagoniates microlepis foi dominante.  

Em Poção as três mais importantes foram Mimagoniates microlepis, Deuterodon 

iguape e Schizolecis guntheri. Em Rápido elas se mantiveram, mas aparece o 

Kronichthys heylandi. Enquanto que nas corredeiras desaparece D. iguape. 

Exiaste um gradiente entre PO-RU-RI onde Deuterodon iguape e Kronichthys 

heylandi se apresentam mais importantes cada um em um extremo do gradiente. 
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