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1 - Introdução

A bacia hidrográfica do rio Tocantins é a maior do Brasil. 
Localizada totalmente em território nacional, ela é distribuí-
da em dois eixos fluviais: o Tocantins e o Araguaia 
(BARROSO et. al.;2013). Um dos principais afluentes do 
Araguaia é o rio Caiapó, situado entre os munícipios de 
Iporá e Arenópolis, estado de Goiás. A bacia do rio Caiapó, 
com cerca de 12.000 km², tem uma contribuição significati-
va com a maior ictiofauna dulcícola do mundo. Esse estudo 
objetiva verificar quais efeitos a sazonalidade abundância 
e riqueza da ictiofauna do Rio Caiapó.

As campanhas amostrais 
ocorreram quadrimensal-
mente, entre junho de 2015 
e junho de 2016, cada uma 
com duração média de seis 
dias. Foram monitorados 
seis pontos durante os 
períodos sazonais de seca 
e de chuva. A amostragem 
foi de 24 horas por ponto 
em cada campanha. Os pei-
xes foram coletados com 
redes de emalhar (malhas 
de 2,4; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 
12; 14; 16; 18 e 20 cm, medi-
dos entre nós opostos) com 
dez metros de comprimen-
to. 

Foram registradas quatro ordens, 21 famílias e 63 espécies 
de peixes. Durante as amostragens sazonais, foram obser-
vadas diferenças no número de espécimes coletadas. A 
maior abundância da comunidade de peixes foi observada 
no período chuvoso (média = 29,7, desvio padrão = 22,4) 
em relação ao período da seca (média = 20,7, desvio 
padrão = 17,8). A riqueza de espécies também teve o 
mesmo padrão na chuva (média = 11,3, desvio padrão = 
4,6) e na seca (média = 7,5, desvio padrão = 3,6). 

As espécies de maior abun-
dância nos dois períodos 
s a z o n a i s  f o r a m : 
Serrasalmus maculatus  
( S E R R A S A L M I D A E ) , 
Hemiodus unimaculatus 
(HEMIODONTIDAE)  e 
G e o p h a g u s  p r o x i m u s 
(CICHLIDAE). Tratam-se 
de espécies adaptadas a 
ambientes impactados e de 
grande importância comer-
cial e de subsistência, o que 
demonstra a importância 
de realizar levantamentos 
da ictiofauna em locais 
onde existem sinais de alte-
ração na dinâmica dos ecos-
sistemas. (COSTA et. al.; 
2008) A continuidade des-
ses estudos pode contribuir 
para uma compreensão 
mais acurada dos efeitos 
da sazonalidade nos peixes 
das áreas amostrais.
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