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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre a diversidade e estabilidade de uma 
comunidade de peixes em uma poça fluvial permanente de um riacho efêmero. Tendo em vista que 
a comunidade estudada está confinada, esta trabalho visa ainda entender o papel da atividade 
reprodutiva na dinâmica da comunidade. Na poça permanente do riacho Avelós foram encontradas 
6 espécies de peixes, distribuídas em 5 famílias. A baixa intensidade das cheias, propiciou uma alta 
dominância de espécies, e uma menor diversidade e equitabilidade entre as espécies. A densidade 
de espécies dominantes foi relativamente alta, enquanto que a atividade reprodutiva foi de um modo 
geral bastante incipiente. Embora a densidade possa inibir a reprodução, a ausência de um fluxo de 
água mais intenso e de maior duração também foi um fator importante na baixa atividade 
reprodutiva apresentada pela maioria das espécies de peixes 
 
Palavras-Chave: peixes, semi-árido, diversidade, rios intermitentes, perturbação hidrológica 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to understand the relation between diversity and stability of a fish assemblage in a 
fluvial perennial pool in an ephemeral stream. Also, it evaluates the reproductive activity of fish in 
such restricted environment. Six species of fish belonging to 5 families were found. The low 
intensity of flooding led to a high dominance of species and low diversity and evenness of the fish 
assemblage. The overall density of the dominant species was high, whereas the reproductive 
activity was relatively low. Even though, the high density of individuals may inhibit the 
reproduction of some species, the absence of significant flooding during the study period may have 
been an important factor leading to the low reproductive activity of the study assemblage.  
 
Keywords: fish, semi-arid, diversity, intermittent stream, hydrological disturbance 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Estudos sobre a influência das 
perturbações hidrológicas nos peixes são 
escassos no semi-árido brasileiro, muito embora 
a cheia e a seca estejam incorporadas ao quadro 
sócio-econômico da região. 
 A relação entre diversidade e 
estabilidade de ecossistemas é um dos temas 
mais polêmicos da ecologia teórica (Maltchik, 
1999). A hipótese da diversidade-estabilidade 
(McNaughton, 1977; Pimm, 1984) sustenta a 
idéia de que as espécies diferem em suas 
características e que ecossistemas mais diversos 

apresentam maior probabilidade de conter 
algumas espécies que sejam capazes de 
prosperar durante uma determinada perturbação 
ambiental e, deste modo, compensar os 
competidores que foram reduzidos pela 
perturbação. Esta visão sustenta que 
biodiversidade proporciona resistência à 
perturbação (Tilman & Downing, 1994). 
 Por outro lado, a hipótese de espécie-
redundância, sustenta que muitas espécies são 
tão similares que o funcionamento do 
ecossistema seria independente da diversidade 
se grupos funcionais maiores estiverem 
presentes (Tilman & Downing, 1994). 
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 A instabilidade hidrológica apresentada 
pelos rios intermitentes do semi-árido Brasileiro 
tem fundamental importância na reprodução dos 
peixes (Medeiros & Maltchik, 2000). Nos 
trópicos, onde as temperaturas tendem a ser 
favoráveis durante o ano todo, a variação 
hidrológica é um dos principais parâmetros 
influenciando a reprodução, pripalmente no que 
diz respeito à sazonalidade da desova, uma vez 
que esta última é influenciada pelo regime de 
chuvas (Kortmulder, 1987).  
 Este trabalho tem como objetivo avaliar 
a relação entre a diversidade e estabilidade de 
uma comunidade de peixes em uma poça fluvial 
permanente de um riacho efêmero. Tendo em 
vista que a comunidade estudada está confinada, 
este trabalho visa ainda entender o papel da 
atividade reprodutiva na dinâmica da 
comunidade.  
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Área de estudo 
 
 O presente estudo foi realizado na 
microrregião homogênea dos Cariris Velhos da 
Paraíba. A região apresenta um clima do tipo 
semi-árido (BSh, Classificação de Koeppen), 
quente com chuvas de verão (médias mensais de 
temperatura entre 25 e 30 0C), baixos índices 
pluviométricos (máximo de 800 mm por ano) e 
altas taxas de evaporação, que são acentuadas 
por uma má distribuição dos totais anuais de 
chuva.  
 Estes fatores condicionam uma 
vegetação marcadamente xerófita, a Caatinga, e 
solos rasos e pedregosos (Governo do Estado da 
Paraiba, 1985).  
 A região dos Cariris Velhos é drenada 
pela bacia do rio Paraíba, que apresenta uma 
única sub-bacia, a sub-bacia do rio Taperoá 
(Figura 1). O riacho Avelós é um riacho de 
segunda ordem (Strahler, 1964), afluente de um 
dos tributários da margem direita do rio Taperoá 
(riacho Farias). 
 As amostragens foram feitas em um 
trecho médio (7°28’08’’ S, 36°31’15’’ W) do 
riacho Avelós, em uma poça fluvial permanente 
com 3.500 m2 de área formada no leito do rio. O 
riacho Avelós é um riacho efêmero com 
aproximadamente 7 km de extensão. Nasce a 
uma altitude de 576 m acima do nível do mar, e 

declina até 498 m onde encontra o Rio Taperoá. 
A bacia de drenagem do riacho Avelós possui 
cerca de 42 km2 de área. O sedimento é 
composto por areia e extrusões graníticas em 
alguns trechos.  
 
2.2 Coleta de dados 
 
 Para o presente trabalho foram realizadas 
12 coletas durante os períodos de cheia e seca, 
correspondentes ao ciclo hidrológico de 1996 
(Fevereiro a Agosto). As artes de pesca 
utilizadas foram: 3 redes de espera (malhas 3,0, 
5,0 e 7,0 cm ) e 1 tarrafa (malha 1,0 cm). Os 
peixes coletados foram resfriados in situ, e em 
seguida congelados e transportados para o 
Laboratório de Ecologia da UFPB, onde foram 
feitas as análises merísticas e morfológicas. 
Alguns exemplares-testemunho foram fixados 
em formol 10% para identificação sistemática. 
Exemplares das espécies amostradas encontram-
se tombados na Coleção Ictiológica da UFPB 
(UFPB3656-UFPB3672) (Medeiros & 
Maltchik, 2001).  
 
2.3 Análise dos dados 
 
 Foram avaliados vários indicadores de 
diversidade e de composição de espécies, como 
Dominância, Presença de espécies, Diversidade, 
Riqueza e Equitabilidade. A diversidade de 
espécies foi avaliada utilizando-se Índice de 
Diversidade de Simpson (S) e a riqueza foi 
calculada segundo Odum (1988). A 
equitabilidade foi avaliada através do Índice de 
Equitabilidade de Pielou (Ludwig & Reynolds, 
1988; Magurran, 1996).  
 Foram atribuídos postos às abundâncias 
relativas dos peixes e avaliada sua concordância 
entre as fases hidrológicas através do 
Coeficiente de Concordância de Kendall (W) 
(Conover, 1971; Siegel, 1977), onde W=0, 
nenhuma correlação e W=1, completa 
correlação. A ausência de correlação (ou de 
concordância) suporta a ideia de uma 
comunidade fora do equilíbrio e a presença de 
concordância sugere a aproximação a um estado 
de equilíbrio. 
 Para determinar a variabilidade 
populacional de peixes em cada rio, usou-se o 
Coeficiente de Variação (CV) da abundância 
(Grossman et al., 1990).  
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Figura 1. Localização geográfica da bacia de drenagem do riacho Avelós no semi-árido brasileiro e da poça fluvial 
permanente (ponto decoleta). 

 
 Baseado nos valores do CV, o seguinte 
critério foi usado para descrever as variações 
entre as populações estudadas (de acordo com 
Freeman et al., 1988; Grossman et al., 1990): 
CV< 0,25, estabilidade alta; CV=0,25-0,50, 
estabilidade moderada; CV=0,50-0,75, 
flutuação moderada e CV> 0,75, flutuação alta. 
 O teste U de Mann-Whitney foi usado 
para verificar a existência de diferença 
significativa entre dois conjuntos de valores, e o 
teste de Kruskal-Wallis para mais de dois 
conjuntos de valores (Siegel, 1977). Correlações 
entre conjuntos de valores foram avaliadas com 
o Coeficiente de Correlação por postos de 
Spearman (ρ) (nível de significância α = 0,05 
em todos os testes). 
 Para o estudo de reprodução, as gônadas 
foram pesadas, medidas e submetidas à análise 
macroscópica para determinação do sexo e do 
estádio de maturação gonadal de acordo com 
Woynarovich & Horváth (1983) e Vazzoler 
(1996), além de literatura específica sobre 
reprodução das espécies encontradas. Os 
estádios de maturação gonadal foram 
determinados de acordo com a escala de 
maturidade adaptada de Vazzoler (1996): 

estadio I, imaturo; II, em maturação; III, 
maduro; IV, esgotado.  
 O atividade reprodutiva foi avaliada 
através da Relação Gonadossomática (RGS), 
calculada segundo Vazzoler (1996). O período 
delimitado pelos valores mais elevados da RGS 
corresponde ao período reprodutivo. A relação 
gonadossomática não foi calculada para 
Poecilia reticulata por ser esta uma espécie 
vivípara. As espécies coletadas foram 
classificadas de acordo com o comportamento 
migratório, para efeitos de comparação, como 
migradoras ou não-migradoras, com base em 
Vazzoler (1996). 
 
3. RESULTADOS 
 
 O riacho Avelós apresentou um período 
de cheias, quando ocorreram quatro “cheias 
rápidas”, e um período com ausência de cheias. 
A cheia de maior magnitude ocorreu entre as 
coletas dos dias 06 e 13/março (vazão = 1,1 
m3/s) (Tabela 1). Este riacho não apresentou 
uma fase de fluxo de água superficial contínuo, 
ou fase úmida, tendo em vista que no período 
entre cada uma das quatro cheias observadas o 
fluxo de água superficial foi interrompido.  
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Tabela 1. Características físicas e químicas da poça fluvial permanente do riacho Avelós durante o ciclo hidrológico 
estudado. O.D. (oxigênio dissolvido). n.m. (não medido). 

 

Data de 
coleta 

Fase 
Hidrológica 

Vazão 
 (m3/s) 

Profundi-
dade (cm) 

Área da Poça 
(m2) 

Temperatura 
da água (°C) 

O.D. 
(mgO2/l) 

Condutividade 
(µS/cm) 

28/fev Ocorrência de cheias - n.m. 3.375 n.m. n.m. n.m. 
06/mar Ocorrência de cheias 0,1 16,1 3.375 37 7,1 5070 
13/mar Ocorrência de cheias 1,1 11,6 3.375 35 7,8 4980 
21/mar Ocorrência de cheias 0,3 9,8 3.375 36 9,6 4930 
29/mar Ocorrência de cheias - 10,1 3.375 35 11,2 3840 
13/abr Ocorrência de cheias - 13,0 3.375 34 9,8 4070 
19/abr Ocorrência de cheias - 11,0 3.375 36 9,8 4686 
03/mai Ocorrência de cheias 0,5 10,7 3.375 32 10,4 6650 
24/mai Ausencia de cheias - 13,6 3.375 30 13,6 3080 
07/jun Ausencia de cheias - 9,6 3.375 26 9,9 5200 
04/jul Ausencia de cheias - n.m. 3.375 29 13,2 2870 
22/ago Ausencia de cheias - n.m. 3.375 24 8,3 n.m. 

 
 Dentre os parâmetros físicos e químicos 
avaliados, o oxigênio dissolvido (ANOVA p = 
0,143; média = 10,1 ± 2,0 mgO2/l) e a 
condutividade (ANOVA p = 0,133; média = 
4538 ± 1114 µS/cm) não apresentaram variação 
significativa entre os períodos com cheias e sem 
cheias. Embora os maiores valores de 
temperatura da água tenham ocorrido durante o 
período em que ocorreram as cheias, este 
parâmetro não apresentou variação ao longo do 
ciclo hidrológico estudado (ANOVA p < 0,001; 
média = 32,2 ± 4,4 °C). 

 
3.1 Diversidade e estabilidade da comunidade 
de peixes 
 
 Na poça permanente do riacho Avelós 
foram encontradas 6 espécies de peixes, 
distribuídas em 5 famílias (S = 0,583) (Tabela 
2), sendo todas as espécies classificadas como 
não-migradoras (Vazzoler, 1996). Foram 
capturados um total de 1448 indivíduos.  
 

 
Tabela 2. Número de indivíduos coletados por espécie e por coleta na poça fluvial permanente do riacho Avelós durante 

o ciclo hidrológico estudado. 
 

Data de 
coleta 

Astyanax 

bimaculatus 

Astyanax 

fasciatus 

Hoplias 

malabaricus 

Hypostomus 

sp. 

Oreochromis 

niloticus 

Poecilia 

reticulata 

total 

28/fev 6 0 10 0 40 54 110 
06/mar 7 0 3 0 94 45 149 
13/mar 7 0 10 2 68 48 135 
21/mar 6 0 8 1 69 51 135 
29/mar 1 0 3 0 46 44 94 
13/abr 5 1 4 0 49 53 112 
19/abr 15 0 2 0 43 123 183 
03/mai 6 0 3 0 59 47 115 
24/mai 3 0 3 0 71 31 108 
07/jun 3 0 5 0 56 41 105 
04/jul 14 0 2 1 35 49 101 
22/ago 0 0 2 0 42 57 101 
total 73 1 55 4 672 643 1448 

 
 O número de espécies variou de 3 a 5 
(CV = 0,146) e os valores de diversidade de 
espécies, ao longo do ciclo hidrológico, 
permaneceram baixos e com pouca variação (S 
= 0,484 - 0,625; CV = 0,091) (Figura 2).  
 Enquanto que durante a fase com cheias 
o número de espécies variou de 4 a 5 (CV = 
0,118; S = 0,588), na fase com ausência de 

cheias o número de espécies variou de 3 a 5 
(CV = 0,204; S = 0,571). A amplitude dos 
valores de diversidade durante o período de 
cheias foi de S = 0,486 - 0,616 (CV = 0,084) e 
durante o período sem cheias foi de S = 0,484 - 
0,625 (CV = 0,115). A equitabilidade de 
espécies apresentou correlação com a 
diversidade (Spearman ρ = 0,69 p < 0,013) e 
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uma baixa variação ao longo do ciclo 
hidrológico (CV = 0,077). Por outro lado, os 
valores de riqueza de espécies apresentaram-se 
mais variáveis (CV = 0,209), ao longo do ciclo 
hidrológico estudado, e sem variação 
significativa entre o período com cheias e o 
período com ausência de cheias (Mann-Whitney 
U = 11,0 p < 0,230). 
 Durante o ciclo hidrológico de 1996, 
observou-se que, dentre as seis espécies de 

peixes amostradas, duas (O. niloticus e P. 

reticulata) apresentaram uma maior dominância 
(Figura 3), revezando-se nos valores de 
dominância máxima e mantendo-se dominantes 
ao longo de todo o ciclo hidrológico (Figura 3 e 
Tabela 3). Além disso, foi observada uma 
correlação negativa entre a dominância máxima 
e a diversidade de espécies (Spearman ρ = - 
0,79 p < 0,002).  

 
Figura 2. Diversidade, equitabilidade e riqueza de espécies na poça fluvial do riacho Avelós durante o ciclo hidrológico 

estudado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 As espécies mais comuns foram O. 

niloticus, P. reticulata e H. malabaricus, que 
estiveram presentes em todas as coletas 
(Tabelas 2 e 3). Astyanax bimaculatus esteve 
ausente em apenas uma coleta, enquanto que as 
duas demais espécies (A. fasciatus e 
Hypostomus sp.) estiveram presentes apenas 
ocasionalmente. No riacho Avelós, as espécies 
mais presentes também foram as de maior 
dominância e de maior abundância. Essas 
espécies apresentaram os menores valores de 
CV da abundância relativa, demonstrando que 
as espécies mais presentes, mais dominantes e 
de maior abundância foram também as mais 
estáveis (Tabela 3). A maioria das espécies 
apresentou baixos valores de CV da abundância 
relativa, de modo que O. niloticus e P. 

reticulata foram classificadas como espécies 

moderadamente estáveis, H. malabaricus e A. 

bimacutatus apresentaram flutuação moderada e 
Hypostomus sp. e A. fasciatus foram altamente 
flutuantes (Tabela 3). 
 Associada a essa relativa estabilidade 
encontrada nas espécies do riacho Avelós, a 
abundância também foi pouco variável (CV = 
0,212), o que é corroborado pela alta 
concordância entre os postos atribuídos aos 
valores da abundância relativa para todo o ciclo 
hidrológico (W = 0,924 p < 0,001). Os postos da 
abundância relativa para a fase de cheias (W = 
0,933 p < 0,001) e para a fase com ausência de 
cheias (W = 0,915 p < 0,003) também foram 
concordantes. Os altos valores de W, indicam 
uma alta estabilidade da comunidade ao longo 
do ciclo hidrológico estudado e durante as duas 
fases analisadas.  
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Figura 3. Valores máximos de dominância de espécies e dominância média de peixes na poça fluvial do riacho Avelós 
durante o ciclo hidrológico estudado. 1 = Poecilia reticulata e 2 = Oreochromis niloticus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Atividade reprodutiva 
 
 Embora os valores da RGS no riacho 
estudado tenham sido baixos e não tenha sido 
observado um padrão relacionando os períodos 
de cheia com o aumento da atividade 
reprodutiva das espécies de peixes, os valores 
mais altos da RGS foram observados, de um 
modo geral, após as três primeiras cheias 
ocorridas no início do ciclo hidrológico (Tabela 
4). Tendo como base a Tabela 5, pode-se inferir 
um estádio Maduro para as populações de A. 

bimaculatus e H. malabaricus, após as três 
primeiras cheias, enquanto que O. niloticus 
apresentou esse estádio apenas na última coleta.  
 Aparentemente, apenas estas três 
espécies estariam se reproduzindo na poça 
permanente do riacho Avelós. Entretanto, o 
estádio Maduro para a população de H. 

malabaricus não indicou necessariamente a 
existência de desovas desta espécie, uma vez 
que apenas A. bimaculatus e O. niloticus 
apresentaram indivíduos em estádio Esgotado 
(Tabela 5). 

 
Tabela 3. Indicadores da estabilidade da comunidade de peixes da poça fluvial permanente do riacho Avelós. 

 

Espécie Presença 
(%) 

% de 
Dominancia 

Abundância 
média 

CV da 
Abundância 

Interpretação do CV da 
Abundância 

O. niloticus 100,0 46,4 56,0 0,253 Estabilidade moderada 
P. reticulata 100,0 44,4 53,6 0,250 Estabilidade moderada 
H. malabaricus 100,0 3,8 4,6 0,636 Flutuação moderada 
A. bimaculatus 91,7 5,0 6,1 0,734 Flutuação moderada 
Hypostomus sp. 25,0 0,3 0,3 1,906 Flutuação alta 
A. fasciatus 8,3 0,1 0,1 3,464 Flutuação alta 

 
 Uma leve diminuição do tamanho médio 
(Tabela 4) de A. bimaculatus, associada a um 
aumento na frequência de indivíduos imaturos 
no final do ciclo hidrológico, e os valores 
constantemente baixos do tamanho médio de O. 

niloticus (Tabela 4) também são indicativos da 
atividade reprodutiva destas duas espécies. Ou 
seja, produção de indivíduos jovens. 

 
4. DISCUSSÃO 
 
 De acordo com Matthews et al. (1994) e 
Matthews (1998), áreas rasas de corredeira, que 
ocorrem durante a fase de fluxo de água e que 
se interpõem entre poças, podem funcionar na 
retenção de espécies dentro destas poças, agindo 
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como barreiras parciais ao movimento dos 
peixes, principalmente os de tamanho maior.  
 Embora relativamente freqüêntes, as 
cheias que ocorreram no riacho Avelós 
apresentaram uma baixa magnitude e foram de 
curta duração (ver Medeiros & Maltchik, 2001), 
o que não permitiu a entrada de novas espécies 
no sistema. A comunidade de peixes da poça 

permanente do riacho Avelós foi pouco afetada 
pela cheia, ainda que a ausência deste evento 
perturbador tenha sido importante na 
composição das espécies dessa comunidade. A 
baixa intensidade das cheias, propiciou uma alta 
dominância de espécies, e uma menor 
diversidade e equitabilidade entre as espécies.  

 
Tabela 4. Variação da relação gonadossomática (RGS) na poça fluvial permanente do riacho Avelós. n.c. = espécie não 

coletada, M = todos os indivíduos machos, Im = todos os indivíduos Imaturos, In = sexo não determinado. Números 
entre parênteses correspondem ao comprimento total médio (cm). 

 

Data de 
coleta 

Astyanax 

bimaculatus 

Astyanax 

fasciatus 

Hoplias 

malabaricus 

Hypostomus 

sp. 

Oreochromis 

niloticus 

28/fev 0,043 (6,6) n.c. 0,052 (28,3) n.c. 0,008 (11,0) 
06/mar 0,019 (6,3) n.c. 0,002 (23,9) n.c. 0,007 (6,7) 
13/mar 0,055 (7,1) n.c. 0,023 (20,4) Im (9,8) 0,007 (8,5) 
21/mar 0,057 (6,3) n.c. 0,015 (20,8) Im (6,7) 0,006 (8,4) 
29/mar 0,111 (5,6) n.c. 0,009 (28,2) n.c. 0,007 (8,9) 
13/abr 0,049 (7,3) 0,175 (9,1) 0,031 (32,1) n.c. 0,008 (10,2) 
19/abr 0,088 (6,1) n.c. 0,109 (30,4) n.c. 0,007 (8,7) 
03/mai 0,101 (6,3) n.c. 0,070 (24,5) n.c. 0,007 (9,3) 
24/mai Im (4,2) n.c. 0,028 (23,3) n.c. 0,006 (8,5) 
07/jun M/In (7,5) n.c. 0,021 (30,9) n.c. 0,008 (9,1) 
04/jul 0,026 (5,0) n.c. 0,018 (16,4) Im (2,5) 0,007 (10,7) 
22/ago n.c. n.c. 0,023 (20,4) n.c. 0,023 (8,9) 

 
 A composição de espécies também foi 
influenciada pela pequena duração dos fluxos de 
água superficial que ocorreram durante o ciclo 
hidrológico estudado, tendo em vista que todas 
as espécies encontradas foram espécies não-
migradoras. Alem disso, uma das espécies 
dominantes foi um espécie altamente 
susceptível a fluxos contínuos de água 
superficial (P. reticulata) (Chapman et al., 
1991) e a outra espécie dominante é tipicamente 
de águas paradas (O. niloticus).  
 Os baixos, embora oscilantes, valores de 
riqueza são um reflexo do baixo número de 
espécies em relação ao alto número de 
indivíduos coletados, que correspondem 
principalmente as duas espécies dominantes 
encontradas na poça fluvial. A maior 

estabilidade hidrológica encontrada na poça 
permanente estudada associada a baixa 
hierarquização do riacho Avelós (ver Ostrand & 
Wilde, 2002) foram os principais fatores que 
levaram a reduzida diversidade de peixes desse 
riacho. Além disso, essa estabilidade 
hidrológica proporcionou uma alta dominância 
de espécies o que também pode ter contribuido 
para uma redução na diversidade.  
 A poça permanente do riacho Avelós 
apresentou uma alta condutividade, o que está 
relacionado com a presença de sais na água. A 
alta condutividade observada na poça fluvial 
permanente estudada deve ser considerada como 
um outro fator importante que pode ter 
influenciado a diversidade e principalmente a 
dominância de espécies.  

 
Tabela 5. Valores médios da RGS por estádio de maturação gonadal para cada espécie na poça fluvial permanente do 

riacho Avelós. - = RGS não calculado 
 

Estádio / 
Espécie 

Imaturo Em 
Maturação 

Maduro Esgotado 

A. bimaculatus 0,037 0,067 0,071 0,026 
A. fasciatus - - 0,175 - 
H. malabaricus 0,003 0,029 0,064 - 
Hypostomus sp. - - - - 
O. niloticus 0,006 0,005 0,022 0,004 
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 Matthews (1998) e Echelle et al. (1972) 
citam uma baixa diversidade de peixes em 
trechos de rios com alta concentração de sais, 
uma alteração na composição da comunidade 
associada a diferentes níveis de salinidade, bem 
como limitação da distribuição de certas 
espécies. Espécies de peixes mais abundantes 
em habitats de maior salinidade são capazes de 
manter um alto nível de sucesso, não só porque 
seriam mais tolerantes à salinidade, mas porque 
essa condição de salinidade impede a entrada de 
outras espécies, que seriam potencialmente mais 
competitivas em outros trechos do rio onde a 
salinidade não é fator preponderante (Echelle et 
al., 1972). 
 MacArthur (1955) e MacArthur & 
Wilson (1967) sugerem que o aumento na 
diversidade de espécies pode aumentar a 
estabilidade de uma comunidade biótica, 
embora a diversidade não esteja 
necessariamente relacionada com a estabilidade. 
Embora a dominância tenha diminuído a 
diversidade e a equitabilidade de espécies no 
ambiente estudado, este parâmetro esteve 
relacionado com a maior estabilidade da 
comunidade de peixes, uma vez que as duas 
espécies dominantes foram as únicas a 
apresentar uma moderada estabilidade. Por 
outro lado, outras espécies menos dominantes 
(H. malabaricus e A. bimaculatus) também 
influenciaram a estabilidade da comunidade 
apresentando flutuação apenas moderada. 
 Apesar de densidades iniciais de peixes 
serem freqüentemente previstas como muito 
altas em refúgios permanentes, a reprodução e 
alimentação podem ser inibidas (Welcomme, 
1979; Lowe-McConnell, 1987). No caso do 
riacho Avelós, a densidade de espécies 
dominantes foi relativamente alta, enquanto que 
a atividade reprodutiva foi de um modo geral 
incipiente, como mostrado pelos valores de 
RGS. Embora a densidade possa inibir a 
reprodução, a ausência de um fluxo de água 
mais intenso e de maior duração também foi um 
importante fator a ser considerado na baixa 
atividade reprodutiva apresentada pela maioria 
das espécies de peixes da poça do riacho 
Avelós. No caso de O. niloticus, por ser uma 
espécie que apresenta desova do tipo parcelada 
e cuidado parental por parte das fêmeas, que 
incubam os ovos na boca (Wootton, 1990), é 
provável que tenha havido a ocorrência de 

desovas ao longo do ciclo estudado, já que esta 
espécie apresentou tamanho médio reduzido 
durante todo o ciclo hidrológico. 
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