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Como os peixes podem ser afetados por 
características ambientais?  
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(PEA/UEM). Atualmente é aluna de doutorado do mesmo programa e 
desenvolve pesquisas relacionadas a ecologia de peixes, com enfoque 
em invasões de espécies e diversidade funcional. 
  

Bárbara Quirino 

 
O ambiente pode definir a presença das espécies 

de peixes. Mudanças nas características 

ambientais podem alterar também quais 

espécies não conseguem persistir nesses locais / 

Imagem: Andrea Stöckel por Public Domain 

Pictures. 

Diferentes aspectos podem ser 

considerados para avaliar a estrutura 

das comunidades ecológicas, ou seja, o 

conjunto de espécies presentes em 

determinado local. O mais antigo e 

utilizado na comunidade científica é a 

riqueza de espécies, na qual 

identificamos o número de espécies nas 

comunidades, e sua composição, ou 

seja, a identidade das espécies. Por 

exemplo, no rio Paraná, que é o 

segundo maior rio da América do Sul, 

podemos encontrar as espécies 

curimbatá, dourado, piracanjuba, 

pintado, entre muitas outras.  

 
Indivíduos representativos de espécies de peixe 

encontrados na bacia do Rio Paraná. As espécies 

podem ser caracterizadas em diversas categorias 

funcionais – uma delas é a morfologia do corpo, 

que pode ser facilmente visualizada / Imagem: 

Amanda Cantarute Rodrigues 

Outro aspecto que é considerado muito 

importante quando falamos sobre 
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comunidades ecológicas, são as 

características funcionais das espécies, 

ou seja, características que estão ligadas 

às funções das espécies no ambiente, 

que podem estar relacionadas à 

alimentação, reprodução, 

comportamento, forma das espécies, 

entre outras. 

Muito se fala hoje em dia sobre os 

benefícios que os ecossistemas naturais 

fornecem para nossa sobrevivência e 

qualidade de vida, como a ciclagem de 

nutrientes, purificação da água e 

fertilização do solo, sendo que as 

espécies são agentes fundamentais para 

o fornecimento desses benefícios 

(também conhecidos como serviços 

ecológicos). Dessa forma, foram criados 

índices que medem a diversidade de 

funções fornecida pelas espécies, por 

exemplo, índices que mostram se há 

muita variedade de funções e índices 

que mostram se são funções 

redundantes ou exclusivas. 

Dito isso, o ponto central do nosso  

trabalho foi investigar como a variação 

do ambiente (mudanças nas 

características da água) afeta o número 

de espécies de peixes e as funções que 

essas espécies desempenham. Isso 

porque cada espécie pode responder de 

forma diferente diante das variações 

ambientais, por exemplo, diminuindo 

ou aumentando seu número de 

indivíduos - sua abundância.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=gdStpTijwW

8. “Por que a biodiversidade é importante para 

nós?” / Vídeo Bioconservation  

O nosso local de estudo, a planície de 

inundação do alto rio Paraná, sofre 

constantemente com impactos das 

ações humanas, como a construção e 

operação de barragens hidrelétricas. 

Isso reflete em mudanças diretas nas 

características da água, como o 

aumento da transparência e a 

diminuição de nutrientes (como fósforo 

e nitrogênio). Além disso, as barragens 

podem alterar o nível da água das 

lagoas e rios abaixo, por reterem a água 

para a geração de energia elétrica. Esses 

impactos podem ter efeitos tanto no 

número de espécies como nos serviços 

ecológicos fornecidos pelo ambiente. 

http://revistaecotono.org/
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Ambiente de amostragem dos peixes na planície 

de inundação do alto rio Paraná / Imagem: 

Amanda Cantarute Rodrigues 

Encontramos em nossos 

resultados quatro características da água 

que tiveram efeitos significativos na 

variação do número de espécies e da 

diversidade funcional das 

comunidades: a) fósforo total 

(componente químico presente em 

proteínas e no DNA, mas também 

encontrado em efluentes domésticos e 

industriais); b) profundidade da lagoa; 

c) transparência da água e; d) nível da 

água da lagoa.  

Conforme o fósforo total e a  

profundidade dos ambientes 

aumentaram, foi observada uma 

resposta de aumento na riqueza de 

espécies da comunidade. Fósforo em 

quantidades ideais na água pode indicar 

maior disponibilidade de alimento para 

os peixes, já que é um importante 

nutriente usado pelas algas, que por sua 

vez, são alimento para invertebrados. 

Assim, indiretamente, o fósforo é capaz 

de sustentar mais espécies em um 

mesmo local, incluindo espécies com 

diferentes hábitos alimentares, 

aumentando as funções 

desempenhadas pelos peixes no 

ambiente. 

 
Representação esquemática dos resultados 

encontrados no estudo. a) A predação de 

espécies e indivíduos menores é maior em 

ambientes com maior transparência da água. b) 

O fósforo disponível no ambiente pode ser usar 

como indicador de alimento disponível para os 

peixes. Esses recursos são garantidos via cascatas 

tróficas (representada na imagem pelos 

organismos conectados pelas setas azuis – a 

direção da seta indica predador-recurso). c) 

Ambientes mais profundos possuem maior 

disponibilidade de habitats, permitindo a 

presença de mais espécies e características 

funcionais / Imagem: Amanda Cantarute 

Rodrigues 

Ambientes mais profundos 

abrigam mais espécies devido a maior 

quantidade de habitats para serem 
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ocupados, mesmo em períodos de seca. 

Por outro lado, a transparência e o nível 

da água resultaram em respostas 

negativas com o número de espécies e 

características funcionais. Ambientes 

mais claros podem resultar em menor 

número de espécies porque facilitam a 

predação de indivíduos jovens e peixes 

pequenos.  

 
Indivíduo de raia facilmente visível devido à 

baixa transparência da água / Imagem: Amanda 

Cantarute Rodrigues 

No entanto, apesar do menor 

número de espécies nessas condições, 

elas continuaram a apresentar funções 

distintas. A variação no nível da água, 

por sua vez, altera os ambientes de uma 

forma que em períodos de águas altas 

há maior conectividade entre diferentes 

locais. Isso favorece a troca de espécies 

entre eles, o que altera a abundância e a 

dispersão dos peixes (movimento dos 

indivíduos entre diferentes ambientes). 

Logo, considerando cada ambiente, a 

diversidade de características 

funcionais diminui, uma vez que os 

peixes passam a ocupar outros 

ambientes. 

 
Representação esquemática do resultado 

encontrado no estudo em relação ao nível da 

água nas lagoas. Em períodos que o nível da 

água é reduzido, as espécies se concentram nas 

lagoas, podendo ser encontradas mais 

características funcionais. Por outro lado, em 

períodos que o nível da água aumenta, as 

espécies se dispersam por toda a planície / 

Imagem: Bárbara Angélio Quirino 

Em suma, os resultados desse 

estudo mostram que as diversas 

características do ambiente podem 

influenciar de forma diferente as 

comunidades de peixes, levando ao 

aumento ou a diminuição do número 

de espécies e de características 

funcionais. Identificar quais 

características ambientais apresentam 

esse efeito nas comunidades de peixes é 

http://revistaecotono.org/
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imprescindível para a manutenção de 

um ambiente equilibrado, uma vez que 

essas características podem ter relação 

direta com ações humanas e podem ser 

evitadas ou revertidas por meio de 

ações de manejo1. Com isso, um 

melhor gerenciamento dos recursos 

naturais com o intuito de manter a 

maior diversidade de espécies e de 

características funcionais pode garantir 

o fornecimento de bens e serviços 

ecossistêmicos de qualidade para a 

população, que pode ir desde a pesca de 

grandes peixes comerciais até a 

purificação da água e a fertilização dos 

solos.  

 

1Manejo: ação estratégica para a 

conservação de espécies. 

 

Artigo disponível em: 

https://link.springer.com/article/10.100

7/s00027-020-00727-x 
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