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Resumo 

A rede hidrográfica de Curitiba é composta por vários riachos que constituem 

seis bacias hidrográficas. A realização de trabalhos, que permitam o 

monitoramento da ictiofauna do Rio Bacacheri e dos fatores abióticos que 

causam possíveis alterações na sua composição é necessária pois, isso é 

essencial para o estabelecimento das respostas que esse ambiente fornece aos 

impactos causados pela ação antrópica. Coletas realizadas entre 07/2008 a 

04/2009, permitiram descrever a composição da icitiofauna do Rio Bacacheri 

com os devidos dados ambientais (temperatura da água, pH e oxigênio 

dissolvido). As coletas foram feitas mensalmente, em dois pontos do rio, com o 

auxílio de puçá para a captura dos peixes e para a coleta dos dados ambientais 

foram utilizados termômetro de mercúrio, pHmetro e oxímetro. Durante este 

período foram coletados 1215 exemplares de peixes das espécies Geophagus 

brasiliensis; Phalloceros harpagos; Corydoras ehrhardti, Corydoras paleatus; 

Rhamdia quelen e Astyanax altiparanae, pertencentes a quatro ordens, 

Perciformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes e Characiformes. A maior parte 

dos exemplares capturados foi representada pela espécie Phalloceros harpagos 

(1138 exemplares), não ultrapassando 4,15cm de comprimento padrão e 4,180g 

de peso corpóreo. A análise de similaridade pelos métodos de Cluster e MDS 

dividiu os pontos amostrais em três grupos A com similaridade de 84,72%, B com 

similaridade de 84,78% e C com similaridade de 84,64%. A dissimilaridade foi 

representada entre a comparação dos grupos A – B (30,07%), A – C (41,69%) e 

B – C (26,69%). A similaridade inversa do método Cluster dividiu a similaridade 

de espécies em dois grupos A’ (66,61%) e B’ (55,33%). O gênero Phalloceros é 

mais encontrado em locais tropicais, com temperatura da água variando entre 

20ºC e 24ºC e com pH entre 7,0 e 8,0 (LUCINDA, 2008; HENSEL, 1868). Este 

padrão foi verificado neste trabalho onde, a maioria dos exemplares foi capturada 

com temperatura da água entre 19,6ºC e 24ºC e pH entre 7,4 e 8,4. C. ehrhardti 

teve sua maior ocorrência em água com temperatura entre 20ºC e 23ºC e o pH 

entre 6,6 e 8,0 demonstrando que a espécie prefere águas com temperaturas 

variando de 22ºC à 26ºC e pH entre 6,0 e 8,0 (STEINDACHNER, 1910). R. 

quelen prefere rios com águas calmas, com areia no fundo e com temperatura 

entre 15ºC e 34ºC e pH entre 8,0 e 8,5 (GOMES et al., 2000). Esse padrão foi 

observado no ponto 2 de amostragem onde, ocorreram as maiores capturas 



desta espécie. G. brasiliensis é uma espécie oportunista, encontrada em 

ambientes com baixa qualidade ambiental (TEIXEIRA et. al., 2005) e é comum 

em locais com assoreamento, pouca mata ciliar e com incidência direta de luz 

solar (SARMENTO-SOARES et. al., 2007). Tais características puderam ser 

comprovadas neste trabalho, onde a espécie foi capturada em locais com essas 

características. C. paleatus e A. altiparanae tiveram um exemplar capturado em 

condições ambientais semelhantes as descritas na literatura. 

Palavras chave: Rio urbano, rio Bacacheri, ictiofauna, estrutura populacional. 

 

Abstract 

Curitba hydrographic network is composed of several streams that make up six 

watersheds. The performance of operations, which allow the monitoring of the 

Bacacheri River fish fauna and abiotic factors that cause possible changes in its 

composition is needed because this is essential for the establishment of the 

responses that this environment provides impacts caused by human action. 

Samples taken between 07/2008 to 04/2009, allowed to describe the composition 

of the Bacacheri River fish fauna with the necessary environmental data (water 

temperature, pH and dissolved oxygen). The collections were made monthly in 

two sections of the river with the help of dip net to catch fish and to collect 

environmental data were used mercury thermometer, pH meter and oximeter. 

During this period 1215 fish specimens were collected from species; Geophagus 

brasiliensis, Phalloceros harpagos; Corydoras ehrhardti, Corydoras paleatus; 

Rhamdia quelen and Astyanax altiparanae, belonging to four orders, 

Perciformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes and Characiformes. Most of the 

captured specimens was represented by Phalloceros harpagos (1138 

specimens) of not more than 4,15cm standard length and 4,180g of body weight. 

The similarity analysis by Cluster and MDS methods divided the sample points 

into three groups A with the similarity of 84.72% B with similarity of 84.78% and 

C with similarity of 84.64%. The dissimilarity is represented the comparison 

between the groups A - B (30.07%) A - C (41.69%) and B - C (26.69%). The 

inverse Cluster similarity method divided the species into two groups A '(66.61%) 

and B' (55.33%). The Phalloceros genre is mostly found in tropical locations, with 

water temperature ranging between 20°C and 24°C and pH between 7.0 and 8.0 

(LUCINDA, 2008; HENSEL, 1868). This pattern was found in this work where the 

majority of specimens were captured with water temperature between 19,6ºC and 

24ºC and pH between 7.4 and 8.4. C. ehrhardti had a higher occurrence in water 

with a temperature between 20°C and 23°C and pH between 6.6 and 8.0 

demonstrating that the species prefers waters with temperatures ranging from 

22°C to 26°C and pH between 6.0 and 8.0 (Steindachner, 1910). R. quelen 

prefers rivers with calm waters, with sand in the bottom and a temperature 

between 15°C and 34°C and pH between 8.0 and 8.5 (Gomes et al., 2000). This 

pattern was observed at the sampling point 2 where occurred the greatest 

catches of this species. G. brasiliensis is an opportunistic species, found in 

environments with low environmental quality (TEIXEIRA et. Al., 2005) and is 



common in areas with siltation, little riparian vegetation and with direct incidence 

of sunlight (SARMENTO-SOARES et. Al. , 2007). Such characteristics could be 

confirmed in this study, where the species was captured in locations with these 

characteristics C. paleatus and A. altiparanae had one exemplary captured in 

similar environmental conditions described in the literature. 

Keywords: Urban river, Bacacheri river, fish populations, population structure 

 

Introdução 

 Os ecossistemas de água doce ocupam uma pequena área de superfície 

terrestre quando comparada a área ocupada pelo ecossistema marinho. O 

ecossistema de água doce se divide em três ecossistemas: ecossistemas de 

água parada ou lênticos, como lagoas; ecossistema de água corrente ou lóticos, 

como riachos e rios, como é o caso do rio Bacacheri; e ecossistemas de terras 

úmidas como pântanos. Os ecossistemas lóticos, podem ser descritos como 

córregos e rios em ambientes abertos, possuidores de corrente, onde ocorre a 

mistura de terra e água. Mas esse tipo de ambiente vem sofrendo ações 

antrópicas, podendo agir como fator limitante para muitas espécies, 

principalmente se considerarmos que muitas das grandes cidades se encontram 

junto de rios e utilizam esses ambientes para despejo de matéria orgânica 

(ODUM et al., 2007). 

 Muitos rios e riachos que existem nas grandes cidades já sofreram 

canalização, tiveram seus cursos desviados, represados e muitos são usados 

para despejo de matéria orgânica. Esses corpos de água podem ser 

caracterizados como lineares com fluxo unidirecional e são dependentes da 

mata ciliar junto ao seu leito que pode ser instável. O leito instável é resultado da 

alteração da mata ciliar que, pode influenciar na temperatura da água e na vazão 

(TOWNSEND et al., 2006).  

 O estado do Paraná possui hidrografia bem distribuída, com a bacia do rio 

Iguaçu possuindo suas nascentes, na cidade de Curitiba (BIGARELLA, 1978). A 

rede hidrográfica de Curitiba é composta por vários riachos que constituem seis 

bacias hidrográficas: a bacia do Atuba (63,71Km²); a bacia do Ribeirão dos 

Padilhas (33,8Km²); a bacia do Iguaçu (68,15Km²); e a bacia do Passaúna (37,94 

Km²) (IPPUC, 2005). 

 Os problemas urbanos aumentaram junto com o crescimento populacional 

de Curitiba, transformando a cidade em uma moderna metrópole, o que gerou 

problemas como o abastecimento de água insuficiente; a diminuição da 

permeabilidade do solo; a poluição da maioria dos seus rios; o uso de efluentes 

para esgotamento de resíduos de saneamento básico, industriais; e o 

desmatamento da mata ciliar. 

 Os peixes representam mais da metade da diversidade de vertebrados 

registradas (NELSON, 2006), sendo que os ambientes de água doce 

apresentam a maior diversidade relativa (MOYLE & CECH, 2000). Embora o 



território brasileiro possua uma grande extensão hidrográfica são raros os 

estudos relacionados com a ictiofauna destes ambientes (ARAÚJO & 

TEJERINO–GARRO, 2007). 

 Além de ocuparem várias posições na cadeia trófica (TEIXEIRA et al, 

2005), os peixes são reconhecidos como ótimos indicadores da qualidade 

ambiental de um corpo de água (VIEIRA & SHIBATTA, 2007). Desta forma, 

estudos que permitam a quantificação da diversidade de comunidades 

ictiofaunísticas de rios urbanos e da sua variação espacial e temporal, são de 

fundamental importância para a determinação da qualidade ambiental. 

 A escassez de trabalhos sobre a icitofauna do rio Bacacheri, torna 

necessária a realização de um estudo que monitore  a sua ictiofauna, bem como 

dos fatores abióticos que podem causar alterações dessa ictiofauna. 

 Desta maneira, este trabalho tem por objetivo responder as seguintes 

questões: 1) Quais as espécies de peixes encontradas no rio Bacacheri? 2) Qual 

a média em tamanho e peso dos peixes do rio Bacacheri? Os parâmetros 

ambientais pH, oxigênio dissolvido (OD) e temperatura da água afetam a 

ictiofauna do rio Bacacheri? A icitofauna do rio Bacacheri varia ao longo do 

tempo e espaço? 

 

Material e métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado, entre os meses de julho de 2008 e março de 2009, 

em dois pontos do rio Bacacheri, pertencente a bacia hidrográfica do rio 

Bacacheri no município de Curitiba, Paraná, Brasil (Figura 1). 

O ponto 1 encontra-se na rua Altevir Ramos de Proença, no Bairro 

Barreirinha (25º22’02”S e 49º15’09”W) está próximo a nascente do rio e possui 

mata ciliar composta por árvores e arbustos. Neste local a largura do rio é de 

1m, sua profundidade é de 50cm, não apresenta assoreamento ou erosão, seu 

fundo é arenoso, o fluxo de água é igual em toda a sua largura, uma de suas 

margens possui uma pequena faixa de mata ciliar e a margem oposta apresenta 

gramíneas. 

O ponto 2 encontra-se na rua Adão Casemiro Troczinki, no Bairro 

Barreirinha (25º22’32”S e 49º14’58”W), a largura do rio é de 1m, a profundidade 

é de 80cm, seu fundo é lodoso, seu fluxo é lento devido à presença de muitas 

macroalgas, está localizado próximo a uma área de ocupação urbana e suas 

margens são ocupadas por gramíneas e vegetação rasteira. Suas margens e 



leito apresentam uma grande quantidade de poluentes como lixo doméstico, 

resíduos orgânicos, pneus e garrafas pet. 

 

Figura 1. Mapa de localização da Bacia do Rio Bacacheri, Curitiba, Paraná – 

Brasil. (Fonte Mineropar, 2004 adaptado pelo autor) 

 

Metodologia amostral 

 As coletas foram realizadas com autorização do sistema de autorização e 

informação em biodiversidade – SISBIO (Nº18238-1). A análise quantitativa e 

qualitativa da comunidade ictiofaunística do rio Bacacheri, foi monitorada através 

de coletas mensais, entre julho de 2008 e abril de 2009, em dois trechos do Rio 

Bacacheri. Para tal, em cada momento amostral foi padronizada a realização de 

dez puçadas, contra o fluxo do rio, em um trecho nunca inferior a 10m e superior 

a 50m. Em cada coleta, os peixes foram cercados e capturados com duas redes 

do tipo puçá com 40x30cm e malha de 5mm. Depois de coletados, os peixes 

foram anestesiados com benzocaína e acondicionados em frascos de vidro, 



devidamente identificados e fixados em solução de álcool 70% para posterior 

análise laboratorial. No laboratório, os espécimens forma identificados, usando-

se a chave taxonômica apresentada por Ingenito; Duboc; Abilhoa (2004) e em 

seguida foram medidos o comprimento padrão e comprimento total com o auxílio 

de paquímetro digital e pesados com o auxílio de uma balança digital com 

precisão de 0,001g, marca Bioprecisa, modelo JÁ 3003N e sexados através da 

morfologia externa. 

 Em conjunto com a obtenção dos exemplares de peixe, em cada momento 

amostral, foram obtidos dados relacionados com as condições físicas e químicas 

do rio. O pH da água foi registrado com a utilização de pHmetro de campo, marca 

pH Tech, modelo pH 100. A temperatura da água foi mensurada com o auxílio 

de um termômetro de mercúrio. O oxigênio total dissolvido na água foi 

determinado com a utilização de um oximetro de campo, marca Lutron, modelo 

DO-5510. 

Metodologia analítica 

 Para identificar os padrões de variação ambiental e na composição e 

abundância da comunidade de peixes, os valores dos parâmetros físicos e 

químicos registrados em cada momento amostral foram comparados ao longo 

do período de estudo. A composição e a abundância da ictiofauna foi analisada 

através da comparação dos valores absolutos dos exemplares capturados ao 

longo do período amostral, sendo relevante o número de espécies, o número de 

indivíduos e a partir dessas informações a riqueza de espécies foi estimada pelo 

índice de Margalef, a diversidade de espécies foi estimada pelo índice de 

Shannon-Wiener e a eqüitabilidade foi estimada pelo índice de Pielou (PIELOU, 

1969; LUDWIG e REYNOLDS, 1988). 

 A análise de Cluster (método inverso) e a técnica de ordenação MDS (Non 

Metric Multidimensional Scaling) foram utilizadas para identificar as populações 

de espécies, que foram agrupadas considerando-se os dados de abundância 

mensal transformados pela raiz quarta. A estrutura temporal da comunidade foi 

identificada através da análise de Cluster (método normal) e da técnica de 

ordenação MDS (Non Metric Multidimensional Scaling), tendo as espécies como 

atributos. A similaridade entre os atributos foi calculada através do coeficiente de 

similaridade de Bray-Curtis e o método de agrupamento no Cluster pela média 

simples dos seus valores de similaridade (UPGMA) (ROMESBURG, 1984). 

 Para as análises, as estações do ano foram definidas da seguinte forma: 

junho a agosto = inverno; setembro a novembro = primavera; dezembro a 

fevereiro = verão; março a maio = outono. 

Resultados 

Ao longo do período amostral pode ser observada uma grande variação 

dos parâmetros físicos e químicos temperatura da água, pH e oxigênio dissolvido 

(OD). 



 A temperatura da água aumentou gradativamente ao longo dos 

meses e estações do ano, sendo registradas pequenas oscilações durante o 

período amostral nos dois pontos de coleta. No ponto 1 a maior temperatura da 

água foi registrada em março/09 (23ºC) e a menor temperatura da água foi 

observada em setembro/08 (16,1ºC). No ponto 2, este parâmetro ambiental teve 

seu registro máximo em março/09 (24ºC) e mínimo em setembro/08 (17ºC) 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Temperatura da água, nos dois pontos de coleta, ao longo dos meses 

de estudo. 

 O maior registro de pH da água, para o ponto 1 ocorreu em fevereiro/09 

(9,6) e o mínimo em abril/09 (6,6). No ponto 2 o pH da água teve seu maior valor 

em janeiro/09 (8,4) e o menor em julho/08 e abril/09 (6,9). Nos dois locais de 

estudo foi constatado um aumento gradativo deste parâmetro entre setembro/08 

e janeiro/09 (Figura 3). 

Foram observadas grandes oscilações no oxigênio dissolvido na água, 

principalmente entre as áreas de estudo. No ponto 1 o oxigênio dissolvido na 

água atingiu a máxima em agosto/08 (10,9mg/L) e a mínima em abril/09 (2mg/L), 

mantendo um aumento gradativo. No ponto 2 o oxigênio dissolvido na água 

atingiu a máxima em novembro/08 (15 mg/L) e a mínima em outubro/09 (1,3 

mg/L), mostrando uma grande instabilidade entre os meses, apresentando 

valores muito baixos deste parâmetro principalmente no ponto 2 (Figura 4). 



 

Figura 3: pH da água, nos dois pontos de coleta, ao longo dos meses de estudo. 

  

 

Figura 4: Oxigênio dissolvido na água, nos dois pontos de coleta, ao longo dos 

meses de estudo. 

 Ao longo do período estudado, foram coletados 1215 exemplares de 

peixes, pertencentes a quatro ordens, Perciformes, Siluriformes, 

Cyprinodontiformes e Characiformes; cinco famílias, Cichlidae, Poeciliidae, 

Callichthydae, Heptapteridae e Characidae, cinco gêneros Geophagus, 

Phalloceros, Corydoras, Rhamdia e Astyanax; seis espécies Geophagus 

brasiliensis, Phalloceros harpagos, Corydoras ehrhardti, Corydoras paleatus, 

Rhamdia quelen e Astyanax altiparanae (Tabela 1). 

 



Tabela 1: Lista taxonômica das espécies de peixes coletadas, nos dois pontos 

de coleta do Rio Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil. 

Ordem Família Espécie 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Phalloceros harpagos (Lucinda, 2008) 

Siluriformes Callichthydae Corydoras ehrhardti (Steindachner, 
1910) 

  Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) 
 Heptapteridae Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 

1824) 

Perciformes Cichlidae Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

Characiformes Characidae Astyanax altiparanae (Garutti & Britski, 
2000) 

 As espécies capturadas apresentaram uma grande diferença na sua 

abundância, a espécie mais abundante foi P. harpagos (1138 exemplares), 

seguida por C. ehrhardti (60 exemplares), R. quelen (13 exemplares), G. 

brasiliensis (2 exemplares), C. paleatus e A. altiparanae (1 exemplar) (Figura 5). 

 

Figura 5: Frequência absoluta da ictiofauna amostrada no Rio Bacacheri, 

Curitiba, Paraná, Brasil. 

 A identificação da estrutura sexual dos exemplares capturados, indicou 

uma maior incidência de fêmeas (628 exemplares) correspondendo a 51,69% 

das capturas, seguida dos machos (451 exemplares) que corresponderam a 

37,12% das capturas e não definidos (136 exemplares) que corresponderam a 

11,19% das capturas. Para a espécie P. harpagos foi registrada uma maior 

incidência de fêmeas (607 exemplares - 53,34%), seguida dos machos (450 

exemplares – 39,54%0 e de indivíduos com sexo não definido (81 exemplares – 

7,12%). Já a maioria dos exemplares capturados da espécie de C. ehrhardti não 

teve o seu sexo definido (42 exemplares – 70%), seguido pelas fêmeas (18 

exemplares – 30%). A maioria dos exemplares da espécie R. quelen capturados 

não tiveram o sexo determinado (10 exemplares – 76,92%), seguido pelas 

fêmeas (2 exemplares – 15,38%) e pelos machos (1 exemplar – 7,7%). G. 



brasiliensis com 2 exemplares, C. paleatus e A. altiparanae com apenas 1 

exemplar capturado, não tiveram o sexo determinado (Tabela 2). 

Tabela 2: Frequência em número e percentual de cada espécie em relação ao 

sexo. 

Espécie Fêmea Macho Não definido Total 

P. harpagos 607 (53,34%) 450 (39,54%) 81 (7,12%) 1138 
(93,66%) 

C. ehrhardti 18 (30%) 0 (0,00%) 42 (70%) 60 (4,94%) 

R.quelen 2 (15,38%) 1 (7,70%) 10 (76,92%) 13 (1,07%) 

G. 
brasiliensis 

0 (0,00%) 0 (0,00%) 2 (100%) 2 (0,16%) 

C. paleatus 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%) 1 (0,008%) 

A. altiparanae 0 (0,00%) 0 (0,00%) 1 (100%) 1 (0,008%) 

Total 628 (51,69%) 451 (37,12%) 136 (11,19%) 1215 (100%) 

 Com relação a biomassa foi capturado um total de 480,0553g de peixes, 

com captura média de 0,225g para P. harpagos, 1,522g para C. ehrhardti,5,944g 

para R.quelen, 23,791g para G. brasiliensis, 0,424g para C. paleatus e 6,933g 

para A. altiparanae (Tabela 3) 

Tabela 3: Biomassa em gramas (g) mínima, máxima e média dos exemplares de 

peixes capturados no Rio Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil. 

Espécie Mínimo Máximo Média 

P. harpagos 0,008g 0,225g 4,180g 

C. ehrhardti 0,400g 1,522g 5,119g 

R.quelen 0,345g 5,944g 39,583g 

G. brasiliensis 9,643g 23,791g 37,940g 

C. paleatus 0,424g 0,424g 0,424g 

A. altiparanae 6,933g 6,933g 6,933g 

 A análise da estrutura em tamanho indicou que foram capturados 

exemplares de P. harpagos com comprimento padrão variando entre 4,15 cm e 

0,071cm, para C. ehrhardti esses valores variaram entre 4,71cm e 2,35cm. Para 

R.quelen o comprimento padrão máximo foi 12,7cm e o mínimo foi 2,26cm. G. 

brasiliensis teve seu comprimento padrão variando entre 10,04cm e 6,17cm. O 

único exemplar de C. paleatus mediu 2,06cm e o único exemplar de A. 

altiparanae mediu 7,04cm (Tabela 4). 

Tabela 4: Comprimento padrão em centímetros (cm) mínimo, máximo e médio 

dos exemplares de peixes capturados no Rio Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil. 

Espécie Mínimo Máximo Médio 

P. harpagos 0,071cm 4,15cm 1,91cm 

C. ehrhardti 2,35cm 4,71cm 3,20cm 

R.quelen 2,26cm 12,70cm 5,45cm 

G. brasiliensis 6,17cm 10,04cm 8,10cm 

C. paleatus 2,06cm 2,06cm 2,06cm 

A. altiparanae 7,04cm 7,04cm 7,04cm 



 Ao logo do período amostral foi constada uma grande diferença no 

número de exemplares capturados, principalmente nas capturas dos meses de 

julho, agosto, setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, março e abril nos 

pontos de coleta 1 e 2, com um grande aumento nas capturas de março no ponto 

2. Foi observado que existem espécies que predominam em determinados 

pontos em relação a estação do ano, principalmente no verão. Em setembro, 

com a mudança da estação do ano, nota-se o aparecimento de novas espécies 

e em maior quantidade nos dois pontos, principalmente em março. O maior 

número de espécies e de exemplares ocorreu nos meses de verão, oscilando 

nas outras estações do ano (Tabela 5) 

Tabela 5: Frequência mensal das espécies capturadas em cada ponto de 

amostragem do Rio Bacacheri, Curitiba, Paraná, Brasil. 

 P. 
harpagos 

C. 
ehrhardti 

R.quelen G. 
brasiliensis 

C. 
paleatus 

A. 
altiparanae 

Jul 1 0 0 0 0 0 0 

Jul 2 15 0 0 0 0 0 

Ago 1 39 1 0 0 0 0 

Ago 2 10 0 1 0 0 0 

Set 1 27 5 1 0 0 0 

Set 2 21 0 2 0 1 0 

Out 1 22 10 0 0 0 0 

Out 2 17 16 5 0 0 0 

Nov 1 9 3 0 1 0 0 

Nov 2 34 0 1 0 0 0 

Dez 1 0 0 0 0 0 0 

Dez 2 0 0 0 0 0 0 

Jan 1 12 1 0 0 0 0 

Jan 2 183 2 0 0 0 0 

Fev 1 17 2 0 0 0 0 

Fev 2 0 0 0 0 0 0 

Mar 1 166 9 1 0 0 0 

Mar 2 427 0 0 0 0 0 

Abr 1 29 10 2 1 0 1 

Abr 2 110 1 0 0 0 0 

 A similaridade da ictiofauna entre os pontos amostrais foi determinada 

através da análise de Cluster e MDS. O dendograma separou 16 momentos 

amostrais em 3 grupos com similaridade de 80%, observada através da análise 

de Cluster. O grupo A formado pelos meses de agosto 2 e novembro 2 

apresentou similaridade de 84,72%. Esta similaridade se deve ao fato do grupo 

A ser composto por coletas realizadas no ponto 2 onde foram capturadas apenas 

representantes das espécies P. harpagos e R.quelen, das 6 espécies registradas 

no estudo e por apresentar o menor número de exemplares capturados, tendo 

uma média de 23 exemplares coletados. O grupo B foi composto pelos meses 

março 1, setembro 1 e outubro 2 e apresentou similaridade de 84,78%. Esta alta 

similaridade foi determinada pela captura de representantes das espécies P. 

harpagos, C. ehrhardti e R.quelen e de uma quantidade intermediária de 



exemplares capturados entre os grupos, com média de 70 exemplares. O grupo 

C, composto pelos meses janeiro 2, abril 2, outubro 1, agosto 1, janeiro 1 e 

fevereiro 1, teve similaridade de 84,64% que foi determinada pela presença de 

indivíduos das espécies P. harpagos e C. ehrhardti, mas com alto número de 

exemplares coletados. Os meses que ficaram fora desses grupos constituíram 

grupos isolados. O mês de março 2, devido à grande captura, 427 exemplares, 

de P. harpagos se tornou um grupo isolado. O mesmo foi observado para o mês 

de julho 2 quando foram coletados apenas 15 exemplares de P. harpagos. O 

mês de abril 1 teve capturas de exemplares de P. harpagos, C. ehrhardti, 

R.quelen, G. brasiliensis e A. altiparanae. O mês de novembro 1 foi caracterizado 

pela baixa captura de exemplares das espécies P. harpagos, C. ehrhardti e G. 

brasiliensis. Os meses julho 2, setembro 2, abril 1 e novembro 1 formaram 

grupos isolados por apresentarem determinadas características e ficaram fora 

da similaridade de 80%. Contudo, se essa similaridade for reduzida para 70% 

apenas o mês de março 2 formaria um grupo isolado e os demais meses 

formariam dois grupos (Figura 6). 

 

Figura 6: Análise de Cluster, similaridade de Bray-Curtis, destacando a 

similaridade de 80% entre os pontos amostrais. 

A partir dos dados obtidos pela análise de Cluster, a análise MDS indicou 

uma separação nos grupos, principalmente nos grupos determinados pela 

similaridade de 80% entre os pontos de coleta. A partir dos níveis de similaridade 

entre os grupos A, B e C observados em 2D, verificou-se um stress de 0,15 

refletindo a boa relação existente entre as similaridades (Figura 7). 



 

Figura 7: Análise MDS, similaridade de Bray-Curtis, destacando os grupos em 

similaridade de 80%. 

 Ao realizar a análise SIMPER foi determinada a similaridade entre os 

grupos A, B e C. Indicando que o grupo A teve similaridade média (84,72%) entre 

os grupos, determinada pela coleta das espécies P. harpagos (64,01%) e 

R.quelen (35,99%). O grupo B teve similaridade alta (84,78%), com as espécies 

P. harpagos (45,13%), C. ehrhardti (33,51%) e R.quelen (21,36%) contribuindo 

para essa similaridade. O grupo C apresentou baixa similaridade (84,64%), com 

as espécies P. harpagos (67,16%) e C. ehrhardti (32,84%) contribuindo para a 

similaridade do grupo (Tabela 6) 

Tabela 6: Similaridade Bray-Cutis e SIMPER 

Similaridade 
média % 

A B C 

Dentro do grupo 84,72% 84,78% 84,64% 

P. harpagos 64,01% 45,13% 67,16% 

C. ehrhardti  33,51% 32,84% 

R.quelen 35,99% 21,36%  

G. brasiliensis    

C. paleatus    

A. altiparanae    

 A análise SIMPER indicou uma dissimilaridade de 41,68% entre os grupos 

A e C com a contribuição das espécies C. ehrhardti (41,91%), R.quelen (35,33%) 

e P. harpagos (22,75%). Entre os grupos A e B a dissimilaridade foi de 30,07% 

com contribuição, principalmente, das espécies P. harpagos (26,38%) e C. 

ehrhardti (67,25%). Os grupos B e C apresentaram dissimilaridade de 26,69% 

com a contribuição das espécies C. ehrhardti (23,78%), P. harpagos (28,90%) e 

R.quelen (47,32%) (Tabela 7). 

 



Tabela 7: Dissimilaridade de Bray-Curtis, SIMPER 

Dissimilaridade 
média % 

A - B A - C B - C 

Entre grupos 30,07% 41,68% 26,69% 

P. harpagos 26,38% 22,75% 28,90% 

C. ehrhardti 67,25% 41,91% 23,78% 

R.quelen  35,33% 47,32% 

G. brasiliensis    

C. paleatus    

A. altiparanae    

 A análise de Cluster, modo inverso, agrupou as 6 espécies coletadas em 

dois grupos A’ – B’ a um nível de similaridade de 40%. O grupo A’ apresentou 

similaridade de 66,61% e foi composto pelas espécies A. altiparanae e G. 

brasiliensis. O grupo B’ apresentou similaridade de 55,53% e foi composto pelas 

espécies P. harpagos e C. ehrhardti (Figura 8). 

 

Figura 8: Análise de Cluster, similaridade inversa de Bray-Curtis, destacando a 

similaridade das espécies em 40%. 

 A análise MDS em 2D, foi melhor observada em agrupamento de 40% e 

apresentou stress zero (0), definindo assim dificuldade de similaridade. A partir 

dos dois grupos formados, foi observado o grupo A’ mais à direita e o grupo B’ 

mais ao centro (Figura 9) 



 

Figura 9: Análise MDS, similaridade de Bray-Curtis, destacando os grupos em 

similaridade de 40%. 

 

Discussão 

 As seis espécies encontradas no rio Bacacheri, fazem parte dos 41 

exemplares registrados no levantamento realizado no alto rio Iguaçu por 

Ingenito, Duboc e Abilhoa (2004). A maior parte dos indivíduos apresentam porte 

pequeno, o que de acordo com Castro et al. (2003 e 2004) indica uma ocupação 

específica devido as restrições ambientais. 

 De acordo com Lucinda (2008) e Hensel (1868), o gênero Phalloceros é 

mais encontrado em locais tropicais, com temperatura da água variando entre 

20ºC a 24ºC e com pH entre 7,0 e 8,0. Este padrão de ocorrência foi observado 

neste trabalho, onde a espécie P. harpagos foi a mais coletada, principalmente 

entre os meses de janeiro/09 e março/09 onde, foi registrada uma variação de 

temperatura da água entre 19,6ºC e 24ºC, e de pH 74, e 8,4. 

 A espécie C. ehrhardti coletada neste estudo, de acordo com Ingenito, 

Duboc e Abilhoa (2004) também é encontrada em rios de pequeno porte, ao 

longo do alto rio Iguaçu, como o rio Bacacheri. A maior ocorrência dessa espécie 

em água com temperatura entre 20ºC e 23ºC e pH entre 6,6 e 8,0 vai de encontra 

com os registros feitos para espécie que demonstram uma preferência por águas 

com temperatura variando de 22ºC a 26ºC e pH neutro, oscilando entre 

ligeiramente ácido e básico, ou seja entre 6,0 e 8,0 (STEINDACHNER, 1910). 

 Outra espécie R.quelen capturada ao longo deste trabalho foi descrita 

como uma espécie do sul do Brasil por Ingenito, Duboc e Abilhoa (2004). 

Gomeiro et al. (2007) descreve esta espécie como tendo hábito noturno e que 

possui preferência por rios mais profundos e calmos. Este hábito pode ter sido a 

causa da baixa captura de exemplares dessa espécie neste estudo. Uma vez 

que, as amostragens realizadas neste trabalho ocorreram apenas no período 



diurno. A preferência desta espécie por ambientes mais calmos foi observada 

neste estudo onde, R.quelen teve preferência pelo ponto 2, que é mais calmo. 

No estudo realizado por Gomes et al. (2000), os autores descrevem a espécie 

como tendo distribuição neotropical, preferir rios com águas mais clamas, com 

areia no fundo, com temperatura da água entre 15ºC e 34ºC, e pH entre 8,0 e 

8,5. Este padrão de preferência foi observado neste estudo, onde as maiores 

capturas da espécie ocorreram no ponto 2, com água mais calma e com 

temperatura e pH variando entre 17ºC e 21ºC, e 7,4 e 8, 0 respectivamente. 

 A espécie G. brasiliensis é encontrada em ambientes com acúmulo de 

sedimentos e detritos (PEREZ-JÚNIOR, 2007). Sendo considerada oportunista 

e comum de áreas com baixa qualidade ambiental (TEIXEIRA et al., 2005) essa 

espécie prefere ambientes assoreados, com pouca mata ciliar e com incidência 

direta de luz solar (SARMENTO-SOARES, 2007). Essas mesmas condições 

foram observadas no ponto 1 de amostragem, que foi o local onde os exemplares 

da espécie foram capturados. 

 Os únicos exemplares de C. paleatus e A. altiparanae foram registrados 

em condições semelhantes as descritas na literatura. O exemplar de C. paleatus 

foi capturado no ponto 1, quando a temperatura da água estava 17ºC e o pH 7,4 

o que está dentro da amplitude de ocorrência registrada por Jenyns (1842) para 

esta espécie que fica entre 18ºC e 23ºC, e 6,0 e 8,0. O representante da espécie 

A. altiparanae também foi registrado no ponto 1, com temperatura da água de 

21°C e pH de 6,6 que está de acordo com o padrão de ocorrência descrito por 

Garutti & Britski (2000) que registraram a preferência da espécie por águas com 

a temperatura variando de 20ºC a 25ºC e pH entre 5,5 e 7,5.  

O rio Bacacheri está localizado em uma região urbanizada, o que já pode 

ser indício de uma possível alteração na sua biodiversidade. Durante o período 

de estudo, os dois pontos de coleta, no rio Bacacheri, apresentaram grande 

instabilidade no pH e oxigênio dissolvido. A quantidade de exemplares de peixes 

capturados também variou ao longo das estações do ano, demonstrando um 

aumento na quantidade de indivíduos capturados durante o verão, devido ao 

período reprodutivo das espécies registradas iniciar na primavera. Isto pode ser 

verificado com os membros da família Poecilidae, que de acordo com Teixeira et 

al. (2005), demonstraram ser tolerantes a ambientes alterados, principalmente 

em locais com distribuição limitada de espécie, pois de acordo com Aranha & 

Caramaschi (1999) o grupo apresenta a estratégia reprodutiva de poder 

aumentar o período reprodutivo quando o ambiente se tornar instável. 

 O ponto 1 foi caracterizado pela similaridade entre os meses de coleta 

que, através das análises de Cluster e MDS, foram agrupados de acordo com a 

quantidade de exemplares capturados, o número de espécies registradas e por 

apresentarem, na maior parte do período de estudo, temperatura média da água 

de 20ºC, com mínima próxima ao inverno e máxima próxima ao verão, esse 

mesmo padrão pode ser verificado para o ponto 2 cuja temperatura média foi de 

19,85ºC. Os dois pontos de amostragem apresentaram o mesmo padrão de 

oscilação do pH, com ele tendendo a ser básico e com registros de valores 



extremos nos dois locais. O oxigênio dissolvido foi mais estável no ponto 1 e no 

ponto 2 foram registrados os valores extremos desse parâmetro ambiental. No 

ponto 1, os meses isolados de novembro e abril foram exceção o que ocorreu 

devido à baixa captura de P. harpagos e C. ehrhardti, e captura dos exemplares 

de G. brasiliensis. 

 O rio Bacacheri sofre com diferentes ações antrópicas como o 

desmatamento da mata ciliar, descarga de efluentes e despejo de lixo na sua 

margem e leito, o que, pode levar ao desaparecimento de algumas espécies e a 

permanência apenas das espécies mais resistentes. 

Tal situação pode ocorrer, porque, os organismos possuem diferentes 

limites de tolerância ambiental que englobam, o oxigênio dissolvido, o pH e a 

temperatura (ODUM, 1988) que variam de acordo com as ações antropogênicas. 

O oxigênio dissolvido é considerado um fator limitante principalmente nos 

ambientes aquáticos e é considerado, por Odum (1988), como um fator limitante 

primário que pode variar com a quantidade de matéria orgânica existente no 

ambiente. O oxigênio dissolvido pode ser difundido pela fotossíntese e a 

temperatura, por sua vez, pode afetar a quantidade de oxigênio dissolvido pois, 

quanto maior a temperatura, maior é a solubilidade e quanto menor a 

temperatura menor é a solubilidade. O pH está relacionado com a quantidade de 

dióxido de carbono pois, quando este se combina com a água auxilia na 

manutenção de um pH neutro e quando o pH fica ácido é indicio que existe 

deficiência na quantidade de nutrientes (ODUM, 2007). 

Conclusões 

 A comunidade ictiíca do rio Bacacheri é composta por seis espécies, das 

quais P. harpagos (1138 exemplares) e C. ehrhardti (60 exemplares) foram as 

mais abundantes. 

 A distribuição espacial das espécies se mostrou equilibrada com P. 

harpagos e C. ehrhardti ocorrendo nos dois locais de coleta e apresentando 

maior ocorrência no verão. A espécie R.quelen também ocorreu nos dois pontos 

de estudo, porém, mostrou preferência pelo ponto 2 onde foi mais abundante. 

As demais espécies foram exceção na distribuição espacial, pois G. brasiliensis 

e A. altiparanae só foram registradas no ponto 1 e C. paleatus no ponto 2. 

 Por se tratar de um rio urbano é necessária a realização de trabalhos que 

monitorem a qualidade da água e as possíveis alterações da estrutura da 

ictiofauna do rio. 
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