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RESUMO 

Lagos artificiais devem diferir de lagos naturais em importantes aspectos 

estruturais e funcionais que precisam ser compreendidos para que possamos manejar 

adequadamente esses ecossistemas. Este trabalho foi realizado com o objetivo de testar 

a hipótese de que os lagos artificiais (açudes) na região semi-árida são ambientes mais 

eutrofizados e túrbidos que possuem uma estrutura trófica distinta dos lagos costeiros 

naturais que ocorrem no litoral leste úmido do Estado do Rio Grande do Norte. Para 

testar esta hipótese, 10 lagos naturais e 8 lagos artificiais com cerca de 100 ha foram 

amostrados entre setembro e novembro de 2005 para determinação de algumas variáveis 

limnológicas e da abundância das principais espécies de peixes, as quais foram 

agrupadas em três guildas tróficas: piscívoros facultativos, planctívoros facultativos e 

onívoros. Os resultados mostram que os lagos artificiais apresentaram concentrações 

significativamente maiores de nitrogênio e fósforo total, clorofila a e sólidos totais e 

voláteis em suspensão do que os lagos naturais. Os resultados também mostram que o 

pH, a alcalinidade total, a condutividade elétrica, a turbidez da água e coeficiente de 

atenuação vertical da luz nos lagos artificiais foram significativamente maiores do que 

nos lagos naturais. Nos lagos artificiais, a abundância de peixes planctívoros 

facultativos também foi significativamente maior, enquanto que a abundância de peixes 

piscívoros facultativos foi significativamente menor do que nos lagos naturais. Não 

houve diferenças significativas na abundância de peixes onívoros entre os dois tipos de 

lagos estudados. Esses resultados sugerem que a maior turbidez da água aliada a outras 

mudanças na qualidade da água dos lagos artificiais eutrofizados afetam a estrutura 

trófica das comunidades de peixes reduzindo a importância dos peixes piscívoros e 

conseqüentemente o comprimento das cadeias alimentares. 



x

ABSTRACT 

Artificial lakes must differ from natural lakes in important structural and 

functional aspects that need to be understood so that these ecosystems can be properly 

managed. The aim of this work was to test the hypothesis that the artificial lakes 

(impoundments) in the semi-arid region of the Rio Grande do Norte State are more 

eutrophic and turbid and have different trophic structure when compared to the natural 

coastal lakes that occur in the humid eastern coast of the State. To test this hypothesis, 

10 natural lakes and 8 artificial lakes with about 100 ha were sampled between 

September and November 2005 for the determination of some limnological variables 

and the abundance of the main fish species, which were grouped in three trophic guilds: 

facultative piscivores, facultative planktivores and omnivores. The results show that the 

artificial lakes had significantly higher concentrations of total nitrogen, total 

phosphorus, chlorophyll a , total and volatile suspended solids than the natural lakes. 

Results also show that the values of pH, total alkalinity, electric conductivity, turbidity 

as well as the coefficient of vertical attenuation of light were significantly higher in the 

artificial lakes than in the natural lakes. In the artificial lakes, the abundance of 

facultative planktivores was significantly higher, while the abundance of facultative 

piscivores significantly lower than in the natural lakes. There was no significant 

difference in the abundance of omnivorous fish between the two types of lakes. These 

results suggest that the increase in turbidity together with the other changes in the water 

quality of the artificial lakes, modifies the trophic structure of the fish communities 

reducing the importance of piscivores and the length of the food chains
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1. Introdução 

Reservatórios em regiões semi-áridas também chamados de açudes no nordeste 

brasileiro são lagos artificiais que apresentam longo tempo de retenção de água e 

possuem algumas semelhanças estruturais e funcionais com lagos naturais. No entanto, 

tais lagos artificiais podem diferir de lagos naturais em importantes aspectos que 

precisam ser compreendidos para que possamos manejar adequadamente esses 

ecossistemas, de modo a atender as demandas atuais e futuras da sociedade pelos bens e 

serviços oferecidos por esses ecossistemas. 

Em regiões semi-áridas tropicais, a escassez e irregularidade da pluviometria, 

responsável pela instabilidade anual e interanual das chuvas, aliada a ocorrência de altas 

taxas de evaporação, são responsáveis pela intermitência de quase toda a rede 

hidrográfica dessas regiões, o que representa um severo problema para a captação e o 

armazenamento desse recurso (Vieira, 2002). Portanto, milhares de reservatórios são 

construídos nessas regiões com a finalidade principal de armazenar água para múltiplos 

usos durante os períodos de estiagem. Como conseqüência, tais reservatórios tendem a 

apresentar um tempo de retenção hidráulico maior que os reservatórios em regiões 

úmidas, além de uma elevada razão entre a área da bacia de drenagem e a área do 

reservatório (Thornton & Rast, 1993).  

No Brasil, a grande maioria dos lagos naturais se formaram nas planícies de 

inundação de grandes rios, por processos geomorfológicos fluviais, ou nas regiões 

costeiras, por processos geomorfológicos marinhos ou eólicos (Esteves, 1998). No 

litoral úmido do nordeste brasileiro, centenas de lagos naturais se formaram 

principalmente nas depressões dos cordões de dunas e tabuleiros litorâneos e esses lagos 

são geralmente alimentados por uma pequena rede de drenagem e/ou por afloramento 

do aqüífero subterrâneo (Rebouças, 1997). Dessa forma, uma característica distintiva 
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importante entre os lagos naturais do litoral úmido e os lagos artificiais (açudes) da 

região semi-árida do Nordeste Brasileiro é a relação entre a área da bacia de drenagem e 

a área do lago. Nos açudes essa relação é bem maior do que nos lagos naturais e esta 

importante diferença morfométrica deve afetar diversos processos ecológicos nesses 

ecossistemas, dentre os quais podemos destacar a disponibilidade de luz e nutrientes e, 

conseqüentemente, a produção primária e secundária (Thornton, 1990). 

Os açudes tendem a receber uma maior carga de nutrientes e sedimentos em 

suspensão do que os lagos costeiros naturais, devido a sua maior área de drenagem e ao 

escoamento afluente altamente concentrado (Vollenweider, 1975) e com alto poder de 

erodir o solo. Portanto, os açudes devem exibir concentrações mais elevadas de 

nutrientes e sólidos em suspensão na água e podem ser mais vulneráveis ao processo de 

eutrofização do que os lagos costeiros naturais. A carga mais elevada de sedimentos e 

detritos que esses lagos artificiais podem receber deve diminuir a disponibilidade de luz 

na coluna d´água podendo limitar a produção primária pelo fitoplâncton e pela 

vegetação aquática submersa (Hutchinson, 1969). Dessa forma, maiores concentrações 

de nutrientes nos açudes não devem significar necessariamente maiores taxas de 

produção primária e secundária devido ao fato de que os açudes devem ser ambientes 

mais túrbidos do que os lagos costeiros e, portanto devem ser freqüentemente limitados 

pela disponibilidade de luz (Litke, 1999). 

Outra diferença importante entre os açudes e os lagos costeiros naturais é que o 

volume de água acumulado nos açudes exibe flutuações extremas e irregulares em 

função do regime hidrológico e da captação de água para usos múltiplos. Esta 

característica hidrológica dos açudes deve dificultar o estabelecimento de macrófitas 

aquáticas litorâneas, contribuindo para aumentar a turbidez da água devido a 

ressuspensão de sedimentos que torna-se facilitada pela ação dos ventos quando as 



13

margens de um lago não são colonizadas por plantas aquáticas (Scheffer et al., 1993). 

Além disso, a freqüente inundação e exposição dos sedimentos causada pela variação do 

volume de água nos açudes deve contribuir para alterar as condições de oxi-redução do 

sedimento, aumentando a liberação de nutrientes para a coluna d´água e o potencial de 

eutrofização desses lagos artificiais (Esteves, 1998). A cobertura de macrófitas 

aquáticas também influencia na complexidade estrutural do habitat e na produtividade 

biológica das comunidades aquáticas (Jeppesen et al., 1996). Portanto, diferenças no 

grau de cobertura vegetal entre os lagos naturais e artificiais devem ter conseqüências 

importantes para a estrutura e a dinâmica trófica desses ecossistemas.  

Estudos realizados em lagos temperados do hemisfério norte têm demonstrado que 

o nível de produtividade primária de um lago exerce forte influência sobre a estrutura de 

sua rede alimentar, também chamada de estrutura trófica (Persson et al., 1992, Jeppesen 

et al., 2000). No entanto, lagos eutrofizados e mais produtivos não necessariamente 

apresentam cadeias alimentares mais longas do que lagos menos produtivos (Persson et 

al., 1992). A eutrofização de um lago geralmente aumenta a produtividade primária do 

fitoplâncton, mas também afeta a qualidade e a transparência da água além da 

complexidade estrutural do habitat trazendo conseqüências para as interações 

alimentares entre as espécies e podendo afetar negativamente predadores de topo 

(Power et al., 1985).  

As relações entre a produtividade primária e a estrutura trófica de um ecossistema 

são bastante complexas. Variações na base das cadeias alimentares podem afetar 

predadores de topo através de mecanismos de controle ascendentes que se propagam de 

baixo para cima ao longo das cadeias alimentares (Power et al., 1985; Scheffer, 1998). 

Por outro lado, a estrutura trófica dos ecossistemas também pode afetar a biomassa de 

produtores, as taxas de produção primária, a disponibilidade de nutrientes e a 
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transparência da água através de mecanismos de controle descendente que se propagam 

do topo à base das cadeias alimentares (Carpenter et al., 1985, 2001). Portanto, a 

estrutura trófica de um lago não deve ser considerada apenas uma conseqüência, mas 

também uma causa dos padrões de produtividade primária e qualidade da água do 

ecossistema lacustre. 

O presente trabalho procurou testar a hipótese de que existem diferenças nas 

características limnológicas e na estrutura trófica das comunidades de peixes de lagos 

costeiros naturais e de lagos artificiais da região semi-árida do nordeste brasileiro. Além 

disso, este trabalho procurou testar a hipótese de que a estrutura trófica das 

comunidades de peixes é uma função do estado de eutrofização dos lagos.   

2. Materiais e Métodos 

O presente trabalho foi realizado em 10 lagos naturais e 8 lagos artificiais (açudes) 

do Estado do Rio Grande do Norte, entre setembro e novembro de 2005 (Tabela 1). Os 

lagos amostrados foram utilizados como réplicas e para padronizar o tamanho dos lagos 

estudados, apenas lagos com uma área de aproximadamente 100 ha foram escolhidos. 

Os lagos naturais localizam-se no litoral oriental do Estado. O relevo do litoral é 

caracterizado por tabuleiros, dunas, planícies costeiras, vales e bacias flúvio-estuarinas. 

Os sedimentos predominantes pertencem ao Grupo Barreiras (Terciário) e se 

caracterizam por serem arenoargilosos e relativamente pobres em nutrientes. O clima é 

quente e úmido, com estação seca no verão (setembro a janeiro) e chuvosa no outono-

inverno (fevereiro a agosto), e com pluviosidade média anual acima de 1.200 mm 

(Pereira et al., 2003). Os lagos artificiais (açudes) localizam-se no interior do estado, em 

uma região com clima quente e semi-árido com pluviosidade média anual entre 400 e 

600 mm anuais distribuída entre os meses de janeiro e abril (IDEMA/SERHID). As 
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bacias de drenagem destes lagos apresentam um embasamento cristalino e solos 

neutros, pouco profundos e bem providos de nutrientes (Santana & Souto, 2006). 

Tabela 1. Coordenadas geográficas dos 18 lagos estudados. 

Tipo de lago Numeração Lagos Latitude  (S) Longitude (W) 
 1 Boa Água  6°02’74” 35°10’92” 
 2 Carcará 6°03’74” 35°09’73” 
 3 Ferreira 6°03’22” 35°10’16” 
 4 Urubu 6°02’91” 35°10’86” 

I – Lagos Naturais 5 Redonda 6°02’79” 35°11’89” 
 6 Baiãozinho 5°43’02” 35°32’39” 
 7 Mutucas 5°39’83” 35°35’72” 
 8 Cutias 5°37’71” 35°37’92” 
 9 Catolé 5°39’ 61” 35°44’27” 
 10 Matas 5°47’54” 35°28’66” 
 11 Cajueiro 5°52’08” 35°59’39” 
 12 Recreio 5°52’59” 36°30’02” 
 13 Fazenda Bola 6°24’15” 35°52’22” 

II – Lagos 14 Belo Monte 5°57’73” 37°31’33” 
Artificiais (Açudes) 15 Lajes 5°37’45” 37°13’51” 

 16 Mundo Novo 6°40’32” 37°06’29” 
 17 Cruzeta 6°39’58” 36°49’45” 
 18 Mineiro 5°57’81” 35°48’56” 

As coletas de água foram realizadas em 20 pontos aleatoriamente distribuídos em 

cada lago utilizando um tubo de PVC com 2 metros de comprimento e uma válvula 

hidráulica na extremidade inferior. As amostras de água de toda a coluna d´água dos 20 

pontos de coleta de cada lago foram integradas e uma subamostra foi retirada e 

congelada para a determinação das concentrações de nitrogênio e fósforo total na água. 

Outras duas subamostras foram retiradas da amostra integrada de cada lago e 

posteriormente filtradas em filtros de fibra de vidro (GF/C) para determinação posterior 

das concentrações de clorofila a e sólidos em suspensão. Em cada ponto de coleta, 

foram feitas medições in situ de temperatura e turbidez da água, concentrações de 

oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica com uma sonda multiparâmetros 

HORIBA. A transparência da água foi medida em cada ponto de coleta através da 

profundidade do disco de Secchi. A intensidade de radiação subaquática foi medida com 

um radiômetro Li-Cor simultaneamente na superfície da coluna d´água (Io) e a cada 
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metro de profundidade (Iz) para o cálculo do coeficiente de atenuação vertical da luz (k) 

a partir da equação: Iz = Io e
-kz.  

Para determinação das concentrações de clorofila a, foi utilizado o método 

monocromático de Lorenzen (1967), onde a absorbância de cada amostra foi medida em 

um espectrofotômetro a 665 ηm e 750 ηm de comprimento de onda antes e depois de 

serem acidificadas com 100 µL de HCl 0,12 N. A extração da clorofila foi realizada 

com etanol 95% aquecido a 75oC (Nush, 1980). As concentrações de sólidos totais e 

voláteis em suspensão foram determinadas de acordo com APHA (1998). A 

concentração de fósforo total foi determinada colorimetricamente pelo método do ácido 

ascórbico após oxidação da amostra com persulfato de potássio (APHA, 1998). A 

concentração de nitrogênio total foi determinada colorimetricamente após oxidação da 

amostra com persulfato de potássio e redução do nitrato para nitrito em coluna de 

cádmio (APHA, 1998). A alcalinidade total foi determinada por titulometria (APHA, 

1998). 

Os peixes foram capturados com redes de espera com 30 m de comprimento e 1,5 

m de altura cujas malhas possuíam aberturas entre 5 e 55 mm entre nós opostos, onde a 

cada 2,5 m ao longo da rede havia um tipo de abertura de malha. Esta metodologia de 

coleta com redes multimesh é considerada a mais indicada para amostragem de peixes 

em lagos rasos (Jeppesen et al., 1996). Foram utilizadas de 3 a 5 redes multimesh em 

cada um dos 18 ambientes estudados. As redes eram postas no final da tarde e retiradas 

no início da manhã do dia seguinte e geralmente se localizavam próximas às vegetações 

aquáticas litorâneas. Após a retirada das redes os peixes foram medidos (comprimentos 

padrão e total) e pesados.  

Para a análise qualitativa do conteúdo estomacal, foi feita uma incisão ventral 

longitudinal na cavidade abdominal do peixe, a partir da abertura uro-genital em direção 
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à cabeça, para retirada do estômago, cortando-se a região de junção deste com o 

intestino. Foram analisados os conteúdos estomacais de aproximadamente 10 

exemplares de cada espécie totalizando 176 peixes. O conteúdo estomacal foi analisado 

com o auxilio de lupa para identificação dos itens consumidos. A análise qualitativa da 

dieta foi realizada pelo método da freqüência de ocorrência, visto que o objetivo da 

análise era classificar as espécies capturadas em três guildas tróficas: piscívoros 

facultativos, planctívoros facultativos e onívoros. Os peixes classificados como 

piscívoros facultativos foram aqueles predadores de topo que se alimentaram de outros 

peixes além de camarões e insetos aquáticos. Os peixes classificados neste estudo como 

planctívoros facultativos representaram as principais presas dos peixes piscívoros e se 

alimentaram de plâncton dentre outros itens alimentares. Os peixes classificados como 

onívoros, foram aqueles que apresentaram uma dieta constituída por peixes, insetos, 

crustáceos, moluscos, plantas, algas e detritos e que possuem ampla adaptabilidade 

trófica sendo, portanto, potencialmente capazes de utilizar todos os recursos alimentares 

que sejam adequados a sua tática alimentar, aparato alimentar e capacidade digestiva 

(Wootton, 1999). 

O teste t não pareado foi utilizado para testar a hipótese de que os lagos naturais e 

artificiais diferem em relação as suas características limnológicas e guildas tróficas de 

peixes. Análises de regressão linear foram usadas para testar a hipótese de que a 

abundância relativa das guildas de peixes varia com o estado trófico do lago e com o 

grau de turbidez da água. As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do 

software Statistica da StatSoft. 

3. Resultados 

Os resultados do teste t mostram que os lagos artificiais e naturais diferem quanto 

à maioria das variáveis analisadas (Tabela 2). Quando comparados aos lagos naturais, os 
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lagos artificiais apresentaram concentrações significativamente maiores de nutrientes, 

clorofila a, sólidos em suspensão, turbidez, atenuação vertical da luz, condutividade, pH 

e alcalinidade bem como menores valores de profundidade e transparência da água 

(Figura 1; Tabela 2). Além dessas diferenças, os açudes também apresentaram maiores 

abundâncias de peixes planctívoros facultativos e menores abundâncias de peixes 

piscívoros facultativos em comparação com os lagos naturais (Figura 2; Tabela 2).  

Tabela 2: Valores médios e desvio padrão das variáveis analisadas nos 10 lagos 

naturais (N) e 8 lagos artificiais (A). Valores do teste t para comparação entre as médias 

(16 graus de liberdade) e respectivos níveis de significância (p). Destacados em negrito 

estão os valores de p considerados significativos (α = 0.05).  

Variável Unidade Média N Média A Desvio N Desvio A t p 
Profundidade m 2,61 1,88 1,07 0,69 1,72 0,1038 

Clorofila a µg L-1 1,95 26,12 1,82 24,66 -3,11 0,0067 
k m-1 1,00 2,88 0,42 1,49 -3,83 0,0015 

Turbidez NTU 0,79 16,76 0,74 14,19 -3,58 0,0025 
pH  6,56 7,92 0,43 0,67 -5,21 0,0001 

Condutividade µS cm-1 84,90 722,25 31,61 676,54 -2,99 0,0085 
Alcalinidade mEq L-1 8,69 128,10 7,33 98,18 -3,86 0,0014 

N total mg L-1 0,16 1,04 0,10 0,39 -6,94 0,0000 
P total mg L-1 0,035 0,09 0,02 0,03 -5,20 0,0001 

Sólidos totais mg L-1 2,88 46,91 1,43 44,58 -3,14 0,0062 
Sólidos voláteis mg L-1 0,65 12,73 0,56 7,42 -5,16 0,0001 
Total de peixes Ind/rede 413,30 1412,75 630,31 1428,71 -1,99 0,0635 
Total de peixes Kg/rede 2,70 5,82 2,97 4,34 -1,80 0,0895 

Piscívoros Ind/rede 4,30 1,37 2,94 1,41 2,57 0,0205 
Piscívoros Kg/rede 0,92 0,26 0,656 0,39 2,51 0,0239 

Planctívoros Ind/rede 366,80 1398,62 556,87 1435,04 -2,10 0,0528 
Planctívoros Kg/rede 0,71 4,65 1,25 4,39 -2,72 0,0151 

Onívoros Ind/rede 41,90 12,75 79,93 16,82 1,01 0,3285 
Onívoros Kg/rede 1,07 0,91 1,56 0,95 0,25 0,8053 

% Piscivoros Ind/rede 3,88 0,10 4,40 0,11 2,41 0,0283 
% Piscivoros Kg/rede 51,83 3,65 31,29 4,86 4,29 0,0005 

% Planctivoros Ind/rede 85,64 87,70 10,83 32,51 -0,19 0,8519 
% Planctivoros Kg/rede 14,88 71,51 13,22 30,70 -5,28 0,0001 

% Onívoros Ind/rede 10,46 12,19 7,78 32,55 -0,16 0,8725 
% Onívoros Kg/rede 33,25 24,84 24,44 31,50 0,64 0,5322 
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Figura 1: Gráficos com os valores da média, erro padrão da média e desvio padrão das 

seguintes variáveis limnológicas: turbidez, alcalinidade, condutividade, clorofila a, pH, 

coeficiente de atenuação luminosa (K), nitrogênio total, fósforo total, sólidos voláteis 

suspensos (SVS) e sólidos totais suspensos (STS) nos lagos naturais (N) e artificiais 

(A). 
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Figura 2: Gráficos com os valores da média, erro padrão da média e desvio padrão da 

densidade (ind/rede) e biomassa (kg/rede) das guildas tróficas de peixes nos lagos 
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naturais (N) e artificiais (A), expressas tanto em termos absolutos quanto relativos (% 

em relação ao total de peixes capturados). 

Um total de 15.432 peixes (73,64 Kg) distribuídos em 13 espécies pertencentes a 7 

famílias foram capturados (Tabela 3). A guilda de piscívoros facultativos foi composta 

por três espécies e apenas 54 indivíduos (11,28 Kg) pertenceram a esta guilda. Os 

peixes planctívoros facultativos foram bem mais numerosos, com 14.857 indivíduos 

(44,30 Kg) e foram representados por 4 espécies diferentes. A guilda de onívoros foi 

representada por 6 espécies e um total de 521 indivíduos (18,06 kg) pertenceram a esta 

guilda (Tabela 3).  

Tabela 3: Características morfométricas e distribuição em guildas das espécies 

capturadas durante o estudo em todos os lagos estudados.  

Espécie 
Comprimento total 

(cm) 
Nome 

Comum 
Nome 

Científico 
Mín. Máx. Méd. 

Nº 
(ind) 

Peso 
(Kg) 

Traíra Hoplias malabaricus 4,2 42,5 22,5 44 9,96599 
Apaiari Astronotus ocellatus 18 20,5 19,2 2 0,37749 

Piscívoros 
Facultativos Tucunaré Cichla ocellaris 4,5 36,2 16,9 8 0,93655 

Total 
Capturado 

 54 11,28 

Piaba Tetragonopteridae 2,1 8,8 4,3 3565 5,79972 

Piaba 
Astyanax 

bimaculatus 
2,2 12,5 6,9 11193 36,91704 

Bebeu 
Crenicichla 

menezesi 
3,2 17,3 9,4 89 1,11366 

Planctívoros 
Facultativos 

Cará 
Cichlasoma 

orientale 
4,5 17,3 9,5 10 0,46958 

Total 
Capturado 

14857 44,3 

Tapacá 
Metynnis cf. 

lippincottianus 
2,2 16,5 8,6 116 2,3004 

Cangati 
Trachelyopterus 

galeatus 
8 17,9 13,7 57 3,02 

Piau Leporinus cf. piau 4,6 27,5 15,2 247 5,89322 
Curimatã Prochilodus brevis 5,5 27,4 14,7 26 2,20613 

Cascudo 
Megalechis 
personata 

13 17,9 15,5 4 0,404 

Onívoros 

Tilápia 
Oreochromis 

niloticus 
4,3 28,5 16,9 71 4,23625 

Total 
Capturado 

521 18,06 

Total geral de 
capturas 

realizadas 
15432 73,64 
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Os resultados das análises de correlação e regressão mostram que a biomassa 

relativa de peixes piscívoros facultativos esteve inversamente relacionada com as 

concentrações de nutrientes, clorofila a, sólidos em suspensão, com a turbidez da água e 

o coeficiente de atenuação vertical da luz (Tabela 4, Figura 4). Por outro lado, a 

biomassa relativa de peixes planctívoros facultativos esteve positivamente relacionada 

com essas variáveis (Tabela 4, Figura 5). No entanto, a biomassa relativa de onívoros 

não apresentou qualquer relação significativa com as variáveis analisadas.  

Tabela 4. Coeficientes de correlação de Pearson (r) e respectivos níveis de significância 

(p) das correlações entre biomassa relativa de peixes piscívoros facultativos, 

planctívoros facultativos e onívoros e o logaritmo neperiano das concentrações de 

clorofila a, fósforo total, nitrogênio total, sólidos suspensos totais (STS) e voláteis 

(SVS), do coeficiente de atenuação vertical da luz (k) e da turbidez da água.  

% Piscívoros (Kg/Kg) % Planctívoros (Kg/Kg) % Omnívoros (Kg/Kg) Variáveis 
Limnológicas r p r p r p 
Clorofila a  -0,65 0,003 0,54 0,020 0,09 0,729 
P total -0,65 0,003 0,60 0,009 0,01 0,970 
N total -0,65 0,003 0,61 0,007 -0,01 0,984 
STS  -0,63 0,005 0,57 0,013 0,02 0,925 
SVS -0,71 0,001 0,66 0,003 -0,01 0,984 
K -0,49 0,039 0,55 0,017 -0,13 0,607 
Turbidez -0,67 0,002 0,70 0,001 -0,10 0,686 
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Figura 3: Regressões lineares entre a porcentagem da biomassa total de peixes 

representada pela guilda de piscívoros (%PISCIVK) e os logaritmos das concentrações de 

fósforo total (P), nitrogênio total (N), clorofila a (CHLA) e sólidos voláteis em suspensão 

(SVS), do coeficiente de atenuação vertical da luz (K) e da turbidez da água (TURBI). Os 

intervalos de 95% de confiança das retas de regressão estão representados pelas linhas 

pontilhadas.  
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Figura 4: Regressões lineares entre a porcentagem da biomassa total de peixes 

representada pela guilda de planctívoros (%PLANCTK) e os logaritmos das 

concentrações de fósforo total (P), nitrogênio total (N), clorofila a (CHLA) e sólidos 

voláteis em suspensão (SVS), do coeficiente de atenuação vertical da luz (K) e da 

turbidez da água (TURBI). Os intervalos de 95% de confiança das retas de regressão 

estão representados pelas linhas pontilhadas.  

4. Discussão 

Os resultados do presente trabalho corroboram a hipótese inicial de que lagos 

naturais e artificiais apresentam características limnológicas distintas podendo afetar a 

estrutura trófica da comunidade de peixes. Segundo Thornton & Rast (1993) os lagos 

artificiais de regiões semi-áridas apresentam uma elevada razão entre a área da bacia de 
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drenagem e a área do lago, este fato implica que tais lagos tendem a receber uma maior 

carga de nutrientes e sedimentos em suspensão, podendo afetar a disponibilidade de luz 

e nutrientes que, conseqüentemente, interfere na produção primária aumentando a 

vulnerabilidade desses ambientes ao processo de eutrofização.  

Comparando os solos das duas regiões estudadas se verificou que, o solo da região 

semi-árida no interior do Estado é bem provido de nutrientes, ao contrário do solo da 

região costeira, onde estão localizados os lagos naturais, que apresentam solos pobres 

em nutrientes (Santana & Souto, 2006). Os solos de cada região podem refletir na 

qualidade da água de seus lagos, devido ao escoamento afluente, que transportam 

nutrientes e contaminam as águas superficiais. Tucci (1993) frisa que a qualidade da 

água dos reservatórios que compõem uma bacia hidrográfica está relacionada com o uso 

do solo na bacia e com o grau de controle sobre as fontes poluidoras. Assim, podemos 

ressaltar que as concentrações de nutrientes nas águas dos ambientes estudados podem 

estar relacionadas com a natureza dos solos característicos das duas regiões estudadas. 

Segundo Smith e colaboradores (1999), tem sido notória a elevação dos níveis de 

nitrogênio e fósforo no meio ambiente. Estes elementos são os principais nutrientes 

envolvidos na eutrofização dos ecossistemas aquáticos, provocando um crescimento 

exagerado de algas e cianobactérias e uma redução na transparência da água. 

A baixa transparência da água nos lagos artificiais (açudes) pode estar relacionada 

com a maior biomassa fitoplanctônica, mas também com a maior quantidade de 

sedimentos em suspensão. Existem algumas evidências que relatam a diminuição da 

transparência da água com a redução ou o desaparecimento de macrófitas aquáticas 

submersas em lagos rasos (Blindow et al., 1993; Scheffer et al., 1992; Scheffer et al., 

1993). A escassez deste tipo de vegetação nos açudes pode contribuir com o aumento da 

turbidez da água, devido a ressuspensão do sedimento que na ausência de macrófitas 
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aquáticas, torna-se facilitada pela ação dos ventos (Scheffer et al.1993). A presença de 

macrófitas na região litorânea dos lagos pode produzir uma maior estabilidade no 

sedimento, que tende a permanecer no fundo, atenuando a ressuspensão e aumentando a 

transparência da água e, conseqüentemente, a sobrevivência de peixes piscívoros que se 

orientam visualmente para localizar suas presas (Brönmark et al., 1995, Persson et al., 

1996, Nilsson & Brönmark, 2000).  

Os resultados obtidos no presente trabalho demonstraram que a quantidade de 

piscívoros facultativos foi mais abundante nos lagos naturais, onde verificamos uma 

maior transparência da água, em comparação aos lagos artificiais. Dos dados coletados 

observamos uma relação negativa entre a biomassa de piscívoros e algumas variáveis 

que podem ter afetado a transparência da água, e conseqüentemente a visibilidade de 

peixes predadores que se utilizam da visão na captura de suas presas. Alguns destes 

resultados foram confirmados no trabalho de Lazzaro et al. (2003) que pesquisou 13 

reservatórios do nordeste brasileiro, examinando as relações existentes na estrutura 

trófica da comunidade de peixes e a qualidade da água. Nos seus estudos ele verificou 

que a biomassa relativa de piscívoros esteve relacionada positivamente com a 

profundidade eufótica e negativamente com a concentração de clorofila a. 

Dos peixes capturados a maior porcentagem em número de indivíduos e biomassa 

foi classificada como pertencente a guilda de planctívoros facultativos, seguida da 

guilda de onívoros e piscívoros facultativos. Os planctívoros estiveram relacionados 

positivamente com a maioria das variáveis limnológicas analisadas. Verificamos 

também que a maior transparência da água pode ter afetado negativamente os 

planctívoros nos lagos naturais, por facilitar a sua predação. Além dos planctívoros 

facultativos, os onívoros também apresentaram maior biomassa em lagos artificiais. 

Estes peixes podem aumentar a turbidez da água através da ressuspensão de sedimentos 
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na procura por alimento. Eles também estimulam florações de algas através do 

transporte de nutrientes do fundo para a coluna d’água e pelo consumo de zooplâncton. 

Contudo, pouco se sabe ainda sobre o papel dos peixes onívoros na estrutura trófica dos 

ecossistemas aquáticos. Modelos ecológicos têm demonstrado que esta categoria pode 

atuar como regularizador das interações tróficas do ecossistema, e é uma das 

comunidades aquáticas com menor efeito sobre a estrutura trófica, uma vez que a 

mesma não tem uma preferência seletiva por suas presas (Bruno & O’Connor, 2005; 

Vadeboncoeur et al., 2005). 

A biomassa elevada de planctívoros em lagos artificiais pode estar relacionada 

também com o comportamento das espécies de formar cardumes. Um dos motivos deste 

comportamento está relacionado à proteção, pois além de conseguirem identificar a 

presença do predador com mais facilidade, a grande quantidade de peixes pode 

confundi-lo na hora do ataque. De acordo com Partridge (1982) este fato além de ter a 

função de proteção contra predadores, tem também a função de aumentar as chances de 

acasalamento e tornar mais eficiente à busca por alimentos.  

O comprimento das cadeias alimentares de um ecossistema tende a ser relacionado 

com a sua produtividade, mas esta relação não é linear. Nos lagos artificiais onde se 

encontrou maior turbidez e níveis elevados de eutrofização, foi observada cadeias 

alimentares mais curtas, devido à escassez de piscívoros. As cadeias alimentares mais 

curtas, em lagos artificiais, podem ter relação com os estágios de desenvolvimento dos 

indivíduos em seus níveis tróficos. Algumas espécies de predadores de topo (piscívoros) 

podem não conseguir recrutar indivíduos jovens à fase adulta, pois os jovens dessas 

espécies também são planctívoros e competem com outros planctívoros por recursos 

alimentares além de serem vulneráveis a predação por outros piscívoros. Tal fato foi 

considerado, por Cowan e colaboradores (1997), a maior causa provável de mortalidade 
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de indivíduos jovens. Estas ocorrências supracitadas, aliados a elevada turbidez da água, 

podem ter dificultado o crescimento e a sobrevivência dos piscívoros nos lagos 

artificiais.  

A menor pressão de predação por peixes piscívoros aliada a maior abundância de 

recursos alimentares planctônicos, favorecem o crescimento populacional de pequenos 

peixes pelágicos com hábito alimentar planctívoro que formam grandes cardumes. 

Através de interações tróficas em cascata, esses peixes planctívoros devem contribuir 

ainda mais para manter elevada a abundância de algas planctônicas nos lagos artificiais 

e manter estável o estado de águas túrbidas que caracteriza os açudes do semi-árido 

brasileiro.  

5. Conclusão 

Os resultados desta pesquisa nos permite concluir que os lagos costeiros naturais e 

os lagos artificiais da região semi-árida, diferem em suas características limnológicas e 

guildas tróficas de peixes. A abundância relativa de peixes piscívoros diminui com o 

estado trófico do lago e com o grau de turbidez da água, enquanto que a abundância 

relativa de peixes planctivoros facultativos aumenta com o aumento das variáveis 

indicadoras de trofia e turbidez. 
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