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Introdução/Objetivos
Uma meta comum em estudos de ecologia de comunidades é encontrar padrões de
distribuição e abundância das espécies e determinar os fatores responsáveis pelos padrões
Begon et al. (2006). Nesse contexto, uma das questões que ainda intrigam os ecólogos que
estudam ambientes aquáticos é como a diversidade das espécies muda ao longo de áreas de
transição (ecótonos) entre ecossistemas. Visando contribuir no entendimento desse tema, o
presente trabalho analisa mudanças na diversidade das assembléias de peixes ao longo de um
amplo e contínuo eixo espacial, que se estende desde o estuário da Lagoa dos Patos e avança
até a região límnica ao sul da Lagoa Mirim.

Metodologia
A ictiofauna das zonas rasas (<1,5m) do complexo lagunar Patos-Mirim foi amostrada
mensalmente entre 03/2004 e 02/2005 com 5 arrastos de praia nas seguintes regiões: estuário
de Lagoa dos Patos (A1-A2), Canal São Gonçalo (B1-B2) e Lagoa Mirim (C1-C2-C3) (Fig. 1).
Os peixes foram identificados, contados e agrupados nas seguintes guildas ecológicas:
marinhos (MARVIS), estuarino residentes (ESTURES), estuarino dependentes (ESTUDEP) e
de água doce (DOCE), adaptadas de Vieira et al. (1998). A diversidade foi analisada com base
no índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), a riqueza de espécies através da Técnica de
Rarefação (E[S]) e a equitatividade foi calculada pelo índice de Hill (E5).

Fig. 1. Complexo lagunar Patos-Mirim e a localização dos pontos de coleta no estuário da Lagoa dos
Patos (A1-A2), Canal São Gonçalo (B1-B2) e Lagoa Mirim (C1-C2-C3)

Resultados/Discussão
Um total de 45.929 indivíduos e 63 espécies foi capturado. Ocorreu uma substituição das
guildas entre a região estuarina e límnica que coincidiu com a diminuição da salinidade ao
longo do gradiente (Fig. 2). Essa substituição foi mais abrupta em termos de abundância do
que em termos de freqüência de ocorrência. A equitatividade e a riqueza de espécies tiveram
comportamento distinto ao longo do gradiente estudado (Fig.3). A equitatividade foi maior na
porção região límnica do gradiente (C1-C3, B2) do que na região estuarina (A1,A2,B1). Já a
riqueza esperada de espécies (E[S]) permaneceu similar ao longo do gradiente, com exceção
do ponto A1 na região estuarina que apresentou baixa riqueza (10,4). A baixa equitatividade no
estuário, em comparação com a região límnica, pode estar associada a maior dominância de
poucas espécies (como a tainha, peixe-rei) adaptadas em tolerar o maior estresse físico (e.g.,
salinidade) típicos dessa região.
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Fig. 2. Distribuição das espécies por categoria ecológica (A) e valores máximos, mínimo e médio da
salinidade (B) das sete localidades amostradas ao longo do complexo lagunar Patos-Mirim.

Fig. 3. Número esperado de espécies (E[S]), equitatividade (E5) e diversidade de Shannon-Wiener (H’)
nas sete localidades amostrados ao longo do complexo lagunar Patos-Mirim.

Conclusão
• Ocorre uma marcada substituição das guildas de peixes entre a região estuarina e límnica do
complexo lagunar Patos-Mirim.
• A equitatividade foi o componente da diversidade que apresentou a maior variação ao longo
do gradiente estudado, sendo maior na região límnica do que na estuarina.
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