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Resumo 

 

A finalidade deste trabalho foi avaliar o estado de conservação dos rios Castanho e 
Tupana, mediante a adaptação de um Índice de Integridade Biótica para a região 
Amazônica. No rio Castanho foram capturadas 174 espécies e no rio Tupana 154 
espécies. Os Characiformes e Siluriformes foram os grupos dominantes com 52,6% e 
20,2% respectivamente para o rio Castanho, e 54,2% e 22,9% respectivamente para o 
rio Tupana. Nas categorias tróficas encontrou-se que o item dos Onívoros foi o mais 
abundante com 48,36%. Os Carnívoros foram o segundo item em abundância com 
13,7%, e os Detritívoros foram o terceiro item com 12,1%, os demais itens tiveram 
porcentagens de abundância menores a 10%. Com os dados da riqueza de espécies 
através da ANOVA, constatou-se que as variações temporais e espaciais não foram 
significativas (F= 1,23; p= 0,35), nem apresentaram variações significativas entre os 
períodos de coleta (F= 0,78; p= 0,47). A Análise de Componentes Principais dos rios 
revelou uma alta correlação (Pearson) entre as variáveis da Temperatura com a 
Turbidez e o pH (r= 0,691 e r= 0,496 respectivamente); Condutividade com o pH (r= -
0,542); o Oxigênio dissolvido não teve uma alta correlação com os outros parâmetros. A 
análise gráfica com Box Plots permitiu a seleção de 12 métricas dentre as 27 propostas 
inicialmente. A análise da correlação com o coeficiente de Sperman mostrou uma alta 
correlação (ρ > 0,70; p < 0.05) entre Riqueza sem Carnívoros - Riqueza sem Onívoros 
e Riqueza sem Carnívoros - % Carnívoros. A análise de gráficos com Box Plots mostrou 
para o mês de Julho (2010) comportamento sazonal, com o teste de Kruskal-Wallis 
verificou-se a pouca significância da diferença das métricas: Riqueza família (K= 1,762; 

p= 0,414), Riqueza Cichlidae (k= 1,935; p= 0,380), Riqueza spp. Hipoxia (K= 2,440; p= 
2,295), Riqueza spp. Ripárias (K= 1,861; p= 0,394), % de Carnívoros (K= 1,912; p= 
0,384). A avaliação com o Índice de Integridade Biótica adaptado permitiu identificar os 
locais de coletas mais impactados em cada rio, assim como o estado geral dos dois rios 
na área de estudo. A Avaliação Rápida do Habitat mostrou que os eixos das pontes 
para os rios Castanho (0,4) e Tupana (0,27) estão em estado regular e muito regular. 

 

 
 

 
 

iv 



 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate the conservation status of the Castanho and 
Tupana rivers, adapting of the Index of Biological Integrity for the Amazon basin. From 
the Castanho River, 173 species of fishes were collected, and from the Tupana, 153. 
The orders Characiformes and Siluriformes were the dominant groups found, comprising 
52.6% and 20.2% of all fish species collected from the Castanho River, and 54.2% and 
22.9% for the Tupano River. Omivores were the most common trophic guild found, with 
48.4% of all fishes evaluated. Carnivores took second place with 13.7%, and detritivores 
came in with 12.1%. Other diet classifications comprised less than 10% each. Species 
richness data analyzed with ANOVA showed no significant temporal or spatial 
differences (F= 1.23; p= 0.35), and none between collecting seasons (F= 0.78; p= 0.47). 
Principal Component Analysis of the rivers revealed a high correlation (Pearson) among 
values for temperature and turbidity with pH (r = 0.691 e r= 0.496 respectively); and 
conductivity with pH (r = -0.542); the Dissolved oxigen values were not higly correlated 
with other variables. Graphic analysis of Box Plots allowed the selection of 12 
parameters of the 27 originally proposed. Spearman coefficient analysis showed high 
correlation (ρ > 0.70; p < 0.05) between “Richness without carnivores” – “Richness 
without omnivores” and “Richness without carnivores”. The Box Plots revealed that for 
the month of July (2010) seasonal behavior, with verification by the Kruskal-Wallis test 
showing small significant differences for the following variables: Family richness (K= 
1.762; p= 0.414), Cichlidae richness (k= 1.935; p= 0.380), Hypoxia species richness (K= 
2.440; p= 2.295), Riparian species richness (K= 1.861; p= 0.394), % Carnivores (K= 
1.912; p= 0.384). Evaluation of the Biological Integrity Index values permitted the 
identification of the most heavily impacted collection sites for each river, as well as the 
overall status of the rivers in the study area. The rapid habitat evaluation procedure 
showed that areas near bridges for the Castanho (0.4) and Tupana (0.27) rivers are in 
regular to somewhat degrades states of conservation. 
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1. Introdução Geral 

A bacia do Amazonas encontra-se inteiramente na região intertropical da 

America do Sul abrangendo a linha equatorial, ultrapassando em dimensões quaisquer 

outros rios no mundo em termos de extensão e massa liquida, aliás, de estar coberta 

pela maior floresta tropical (Menin, 2009). 

A bacia Amazônica segundo Junk e Soares (2001) tem cerca de 7.350.621 

milhões de km2 e encontra-se dividida entre oito países: Bolívia (11,20%), Brasil 

(67,79%), Colômbia (5,52%), Equador (1,67%), Guiana Francesa (0,08%), Peru 

(13,02%) e Venezuela (0,72%), nos quais nascem e se formam imensos corpos de 

água que foram agrupados por Goulding et al. (2003) em 13 sub-bacias hidrográficas 

formadas pelos principais afluentes do rio Amazonas: Araguaia-Tocantins, Xingu, 

Tapajós, Madeira, Purus, Juruá, Ucayali, Marañón, Napo, Putumayo-Iça, Caquetá-

Japurá, Negro-Branco e Trombetas. 

Condições particulares caracterizaram a bacia, tais como eventos climáticos, (ex. 

glaciações), geomorfológicos (ex. levantamento dos Andes) e hidrológicos, os quais têm 

influenciado processos quanto à diversidade e distribuição das espécies (Menin, 2009). 

A separação do continente americano do africano ao final do período Jurássico além do 

longo tempo de isolamento permitiu que a fauna tropical americana ali existente se 

desenvolvesse e diversificasse até atingir as características atuais. Dentre esses 

processos também cabe ressaltar as formações de três unidades morfoestruturais: 

Cordilheira dos Andes com cerca do 11% da bacia, a planície amazônica com 44% e os 

escudos com 44%, nas quais os principais rios formadores do rio Amazonas 

apresentam características hidrográficas ligadas a eles (Molinier et al.,1995). Essas 

características estão vinculadas a padrões físico-químicos que as diferenciam. Wallace 

(1979) foi o primeiro naturalista a identificar e realizar uma classificação sistemática 

entre os tipos de águas da bacia basenado-se na coloração em águas brancas, azuis e 

pretas. Posteriormente Sioli (1950, 1967, 1991) classificou os rios levando em 

consideração as características físico-químicas em rios de águas brancas, pretas e 
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claras, basicamente a coloração utilizada para essa distinção deve-se à natureza das 

regiões que elas percorrem. 

As águas brancas, onde o rio Amazonas junto com os rios Madeira, Purus, Juruá 

e Jutaí entre outros, têm sua origem nas partes altas da cordilheira dos Andes e suas 

águas apresentam características físicas e químicas particulares como a cor barrenta, 

transparência baixa (entre 0,10 – 0,50), pH neutro (6,5 a 7,2) e com condutividade 

relativamente alta (entre 60 e 70 μS.cm-1) (Sioli, 1950, 1985). 

Os rios de água preta como os rios Negro, Urubu, Uatumã, Preto da Eva, Cururu, 

entre outros, nascem em regiões de campinas e campinaranas, tem processos erosivos 

pouco intensos (Goulding et al., 2003), são pobres em partículas em suspensão devido 

a um relevo pouco movimentado em suas cabeceiras e solos que não fornecem 

quantidades de material fino transportável em suspensão (Molinier et al., 1995). Estas 

águas se caracterizam por elevada acidez (pH 3,0 – 5,0 ), baixa condutividade elétrica 

(8 – 20 μS.cm-1), baixa carga de sedimentos (transparência 1,30 – 2,90 m) e cor 

amarronzada a avermelhada, resultante da decomposição incompleta da matéria 

orgânica produzida nas florestas, resultando em vários produtos solúveis como os 

ácidos húmicos e fúlvicos (Sioli, 1950, 1985). 

As nascentes dos rios de águas claras dos rios Tapajós, Trombetas, Xingu, etc., 

provêm dos escudos pré-cambrianos das Guianas e Brasileiro (Molinier et al., 1995). 

Esses rios têm como característica o transporte de maiores quantidades de material em 

suspensão no período chuvoso. As águas são de cor verde a verde-oliva, possuem 

características físico-químicas heterogêneas e elevada transparência (1,10 – 4,50 m), 

pH variando entre 4,5 e 7,0 e condutividade elétrica entre 6 e 50 μS.cm-1 (Sioli, 1950, 

1984). 

Como mencionado anteriormente, o isolamento no jurássico permitiu que a fauna 

ictíica tropical se convertesse na mais rica e diversa do mundo, com cerca de 2500 – 

3000 espécies, tendo estimativas entre 1200 e 8000 espécies segundo o autor (Val e 

Almeida, 1995; Henderson & Robertson, 1999, Schaeffer, 1998), no entanto Reis et al. 

(2003) reportaram para a bacia do Amazonas 1.033 espécies conhecidas e validas.  
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Toda essa diversidade e riqueza ictiofaunística também apresenta diversidade de 

adaptações fisiológicas e morfológicas como resposta as características já 

mencionadas mais acima, as espécies encontram-se agrupadas principalmente em três 

grandes famílias que predominam no continente sul americano: Characiformes com 

cerca do 40% das espécies, seguido dos Siluriformes com o 39% e dos Gymnotiformes 

com o 3% (Lowe-McConnell, 1999). 

A presença de todos esses fatores bióticos e abióticos vem acompanhados de 

uma alta dinamicidade entre eles, em especial dos ciclos anuais de chuvas que produz 

grandes flutuações no nível das águas dos rios, que de acordo com Salati et al. (1979) 

cerca de 100.000 km2 de área são inundados anualmente, criando um mosaico de 

paisagens e habitats para a ictiofauna.  

Os novos habitats (ex. várzea) que oscilam entre características terrestres e 

aquáticas apresentam diferenças nas condições morfológicas, físicas, químicas, 

vegetação, abundância e tipo de alimento (Welcome, 1992), assim quanto à 

organização espacial e temporal na estrutura das comunidades de peixes que estão 

intimamente ligados aos processos de colonização e interações bióticas como 

migrações, reprodução, competição e alimentação (Rodríguez & Lewis, 1997; Layman 

& Winemiller, 2004; Jackson et al., 2001 apud Súarez & Petrere, 2003); igualmente com 

as interações fisioquímicas tais como o oxigênio dissolvido transparência, profundidade 

da água e complexidade estrutural (Junk et al, 1983; Rodrigues & Lewis, 1997; 

Tejerina-Garro et al, 1998; Arrington et al, 2005; Arrington & Winemiller, 2006). 

Habitats da Amazônia como a várzea, são intrincadamente conectados durante o 

período de águas altas, onde os peixes são capazes de se dispersar entre os mosaicos 

de capim flutuante, florestas inundadas e canais fluviais. As florestas alagadas 

principalmente são a fonte de uma grande variedade de recursos alimentares 

alóctones, como as plantas terrestres herbáceas, folhas, flores, sementes e frutos, 

perifíton e invertebrados terrestres (Goulding, 1980). Outro tipo de habitat encontrado 

são os capins, massas de macrófitas aquáticas flutuantes com características 

morfológicas e fisicoquímicas próprias que constituem uma interface entre áreas 

aquáticas e terrestres (Junk, 1973). Prado et al. (2009) demonstraram que as 
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concentrações de oxigênio não influenciaram diretamente a distribuição das 

assembléias de peixes associadas aos diferentes bancos de macrófitas, e a aparente 

relação entre a abundância, riqueza e diversidade com a arquitetura submersa dos 

bancos de macrófitas. Os recursos alimentares dos bancos de capim podem ser 

autóctones quanto alóctones, os primeiros são suportados pelas raízes, que além de 

proporcionar uma barreira física e visual para o refugio, abrigo contra predadores 

(Araújo-Lima et al., 1986 apud Prado et al., 2009) também é berçário para os indivíduos 

mais jovens (Sanchez-Botero & Araújo-Lima, 2001). 

No entanto, o conhecimento de muitos dos padrões da organização de 

processos ecológicos em relação ao habitat ou meio ambiente e dados históricos dos 

peixes de água doce ainda é fragmentado, assim como o desconhecimento das 

variações naturais ou antrópicas não são muito bem conhecidos (Pouilly et al., 2004). 

Neste contexto, vem-se realizando estudos para o desenvolvimento e aplicação 

de Índices Multimétricos para avaliar e quantificar o estado de conservação dos corpos 

de água, tomando como base o Índice de Integridade Biótica proposto por Karr (1981) o 

qual foi desenvolvido para avaliar o estado de riachos nos Estados Unidos da América. 

Os índices biológicos utilizam indicadores, que podem ser considerados como 

variáveis de representação operacional de um atributo (qualidade, característica ou 

propriedade) de um determinado sistema. São fáceis de interpretar e ilustram as 

principais características ambientais de uma área, além de constituir ferramentas que 

permitem a obtenção de informações sobre uma dada realidade ou situação, utilizando 

medidas e comparações para auxiliar na tomada de decisões. As espécies indicadoras 

têm requerimentos físicos, químicos, biológicos e ecológicos, por tanto tem limites 

máximos, intermédios e outros mais restritos, quanto mais estenóica seja uma espécie 

(mais estreitos sejam os limites de tolerância), maior é sua utilidade (Lawton & Gaston, 

2001). 

O uso de índices de integridade foi implementado em diferentes ambientes como 

lagos (Lyons et al., 1995; Drake & Pereira, 2003), estuários (Puente et al. 2008), recifes 

(Jameson et al., 2001), pelo que foram considerados outros taxa para serem adaptados 
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como bioindicadores: macroinvertebrados (Baptista et al., 2007), perifíton (Hill et al., 

2003), macrófitas (Miller et al., 2006), fitoplâncton (Lacouture et al., 2006) e anfíbios 

(Crewe & Timmermans, 2005) entre outros (Jaramillo-Villa & Caramaschi, 2008), em 

muitos deles se tem um amplo conhecimento teórico das estruturas das comunidades o 

que permite o aproveitamento ecológico (Vannote et al., 1979 apud Karr, 1981).  

Para ecossistemas aquáticos os indicadores desses ambientes podem ser 

escolhidos entre grupos taxonômicos (ex. invertebrados bênticos, macrófitas, 

fitoplâncton ou peixes), mas os peixes são de um interesse particular (Karr, 1981; 

Tejerina-Garro et al., 2005) a história de vida das espécies é conhecida (na maioria das 

espécies), em especial nas regiões temperadas, onde a quantidade de espécies é 

menor e estudos naqueles sistemas têm sido realizados por muitos anos, 

diferentemente dos sistemas tropicais, onde o conhecimento da biologia e ecologia é 

menor, e só se tem informações para alguns grupos com valor comercial.  Sua posição 

na cadeia alimentar aquática, quando comparada com outros organismos de níveis 

mais baixos – diatomáceas e invertebradas – oferece uma visão integrada do corpo 

hídrico. São bons indicadores de efeitos e condições do habitat, pois tem ciclos de vida 

mais longos (3 – 10 anos) que outros organismos utilizados como bioindicadores; a 

escala de ocupação dos peixes é maior; o ciclo de vida totalmente na água, o que 

integra a história física, química e biológica dos corpos de água; espectro de tolerância 

amplo – cada espécie apresenta um padrão específico –; podem ser amostrados 

durante todo o ano – padrões de variação sazonal e espacial –; têm valor cultural e 

social; podem influenciar diretamente as leis relativas ao uso da água para a pesca.  

Entretanto, os peixes apresentam algumas desvantagens que foram 

mencionadas por Karr (1981), como amostragens podem ser fortemente seletivas, 

obtendo só uma visão parcial da comunidade; e a mobilidade sazonal de algumas 

espécies pode não indicar distúrbios localizados, assim como dificultá-los. 

Na America do Sul, o uso dos índices multimétricos ainda é incipiente quando 

comparado com os Estados Unidos e os países da União Européia (Jaramillo-Villa & 

Caramaschi, 2008; Oliveira, 2009), no entanto algumas adaptações já foram propostas 

em especial no sul do Brasil onde a presença de companhias e as maiores 
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concentrações de população têm exercido uma maior pressão sobre o recurso aquático 

(Araujo 1998; Araujo et al., 2003). 

Na bacia amazônica o uso desta ferramenta comparada com outras regiões é 

discreta. Para a Amazônia Central, Galuch (2007) adaptou o índice para avaliar os 

distúrbios ocasionados por atividade antrópica nos igarapés da região do rio Preto da 

Eva, onde o desmatamento no distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA), bem como dos processos de ocupação de terras são facilitados pela BR-

174 que liga Manaus com Boa Vista. 

Atualmente estão sendo realizadas a construções de novas rodovias ou a 

melhoria das já existentes que tem por finalidade atender à crescente demanda pelo 

desenvolvimento social e econômico, entretanto, este desenvolvimento conduz a 

inúmeros impactos sobre o meio ambiente.  

As obras efetuadas na região amazônica, como a construção de pontes sobre o 

rio Castanho e Tupana, esta associado à reconstrução e pavimentação da rodovia BR-

319 sendo motivo de preocupação à comunidade científica e sociedade de maneira 

geral, devido aos possíveis impactos ambientais que as mesmas possam causar e 

como frente de ocupação.  

Os processos possíveis de ocorrência, durante a construção contribuem para 

alterações da qualidade da água, como presença de áreas degradadas sem 

recuperação da cobertura vegetal, processos de assoreamento dos cursos de água, 

acúmulo de poças com sistema de drenagem deficiente, disposição inadequada de 

rejeitos etc.; Fatos que devem se monitorar, assim como as condições atuais dos 

ecossistemas presentes. Barbosa & Fearnside (2000) na região do Apiaú (RR), 

verificaram que em regiões de pastagem o transporte de sedimentos é 7,5 vezes maior 

quando comparada com áreas de floresta primária. Com a retirada da cobertura, ocorre 

uma diminuição da complexidade de habitats e um incremento de sedimentos no leito 

do rio promovendo um aumento na produtividade primária e um aumento em biomassa 

de espécies de peixes perifitívoros (Bojsen & Barriga, 2002). 
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Sendo assim, o trabalho proposto aqui é uma ferramenta útil que permitirá medir 

de modo efetivo os distúrbios da intervenção antrópica, e, desta maneira, subsidiar 

conhecimentos básicos necessários para conservação, preservação, manejo 

envolvendo a ictiofauna e o meio aquático, contribuindo também ao conhecimento na 

distribuição temporal e espacial da comunidade de peixes nos rios Castanho e Tupana. 
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2.  ESTADO DA ARTE 

 

As primeiras tentativas para a implementação de metodologias utilizando 

indicadores surgiram na Europa, os pioneiros foram os pesquisadores alemães Kolkwitz 

e Marsson (1908, 1909), os quais utilizaram bactérias, fungos e protozoários como os 

grupos para monitoramento, em um sistema foi denominado Saprobiótico Continental 

(Cairns & Pratt, 1993; Buss et al., 2008). Segundo Baptista (2008), este sistema 

estabeleceu as bases para o desenvolvimento dos primeiros índices para 

monitoramentos biológicos, sendo que praticamente qualquer grupo pode ser utilizado 

nesses programas (Buss et al., 2008). 

No entanto o Sistema Saprobiótico de Kolkwitz e Marsson (1908, 1909) enfatiza 

que a abundância de certos organismos nas áreas mais poluídas era uma resposta das 

características fisiológicas e comportamentais que lhes permitia tolerar certas 

condições, mais não levava em consideração que esses mesmos organismos poderiam 

ser abundantes em áreas sem distúrbios (Buss et al., 2008). A metodologia em si, 

subestimava a real magnitude dos distúrbios, só amostrando a qualidade da água em 

um momento determinado, sendo pouco integral ao não considerar abordagens para 

avaliação empregando outros fatores como descritores físicos, químicos, biota aquática 

ou a estrutura física do habitat; como resultado só apresentava a intensidade do 

impacto, sem demonstrar o estado ecológico das águas (Baptista, 2008). 

Tendo como base essa primeira tentativa, foram surgindo novas metodologias 

que segundo Buss et al. (2008) podem ser divididas em três grupos: Modelos de 

Predição de Impacto, Protocolos de Avaliação Rápida e Índices Bióticos. 

Os modelos de Predição de Impacto surgiram na década de 1980 na Inglaterra e 

na Austrália, cujos modelos foram denominados RIVAPACS (River Invertebrates 

Prediction and Classification System) e AusRivas (Australian Rivers Assessments 

System). Esta metodologia emprega uma análise discriminante múltipla para 

correlacionar variáveis ambientais, das espécies e dos locais de referência para obter 

“Comunidades Esperadas” associadas a essas variáveis. Assim para avaliar o grau de 
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impacto analizam-se os parâmetros entre as “Comunidades Esperadas e Observadas”, 

para comparar o grau de impacto (Mass et al., 1987 em Buss et al., 2008). 

Os Protocolos de Avaliação Rápida da qualidade da água (PAR) apareceram por 

volta de 1970, o protocolo tem uma abordagem qualitativa e quantitativa para o cálculo 

do índice, as medidas são descritores associados a diferentes níveis hierárquicos 

(espécies, populações ou comunidades), que estão divididas em cinco categorias: 

riqueza, abundância, diversidade e similaridade entre comunidades, medidas tróficas e 

índices bióticos. A avaliação basicamente é feita por comparação entre áreas de 

referência com as áreas de análise (Buss et al., 2008). 

Na Europa, na década de 1960, foram feitos esforços para testar a aplicabilidade 

do sistema saprobiótico, mas muitos países rejeitaram o método e passaram a utilizar 

metodologias de avaliação por índices bióticos com macroinvertebrados bentônicos, a 

cada organismo era atribuído um valor segundo sua tolerância ao impacto (Metcalfe, 

1989 em Buss et al., 2008). Do método surgiram diferentes propostas, entre as quais 

um índice ganhou destaque especialmente o BMWP (Biological Monitoring Working 

Party Score System) criado na Grã-Bretanha em 1976. Nele são considerados os 

macroinvertebrados classificados até o nível de família e qualificados com valores de 1 

– 10 dependendo da tolerância; quanto mais sensíveis recebem valores mais altos, e 

quanto mais tolerantes recebem valores mais baixos. 

Desde que as novas metodologias têm sido desenvolvidas, dois tipos de 

enfoques tem se diferenciado que tem haver como a seleção dos locais de 

classificação, o primeiro enfoque é a posteriori o qual tem sido adotado na Grã-

Bretanha, Austrália e Canadá; o segundo e a priori e tem sido adotado pelos Estados 

Unidos da América para o seu uso nos índices multimétricos com peixes, perifiton e 

macroinvertebrados (Buss et al., 2008). 

No entanto, a pesar terem decorrido mais de 40 anos desde o desenvolvimento 

destes índices, a avaliação da qualidade da ambiental vem sendo feita principalmente 

através da análise de parâmetros físicos e químicos da água, com preocupação 

primordial com a avaliar a qualidade água e sua potabilidade para consumo humano, 



10 
 

deixando em segundo plano a viabilidade da água para manutenção da biota. O uso 

destes parâmetros não tem se demonstrado suficientes para fazer um quadro da 

realidade do ambiente (Wooton, 1990). 

Karr (1981) apresentou uma primeira descrição de um procedimento multimétrico 

com a finalidade de avaliar a integridade biótica e monitorar riachos dos Estados Unidos 

da América, mediante a análise das características das comunidades de peixes, como 

riqueza, abundância ou diversidade de famílias ou espécies, categorias tróficas, etc. 

(Jaramillo-Villa & Caramaschi, 2008). O índice integra características das condições 

biológicas e funcionais dos ecossistemas buscando aumentar a eficiência de detecção 

de impactos ambientais baseando-se nas respostas dos organismos em relação ao 

meio onde vivem (Buss et al., 2008). Rapidamente o índice passou a ser testado para a 

consolidação das métricas e da metodologia (Angermeier &Karr, 1986; Karr, 1987). 

O IIB foi testado amplamente nos EUA, onde passou a ser exigido por lei 

(USEPA, 2007) (Jaramillo-Villa & Caramaschi, 2008). Em paralelo, ocorreu um processo 

de conscientização política com o objetivo de manter e restaurar a integridade física, 

química e biológica das águas. Neste sentido, o Congresso Americano editou o “Clean 

Water Act” para cumprir aqueles objetivos (Karr & Chu, 1999), o que resultou na criação 

dos “Rapid Bioassessment Protocols” (Barbour et al., 1999). Desta forma se 

estabeleceu um dos maiores programas de monitoramento biológico dos corpos de 

água, onde as Agências de Proteção Ambiental (EPA) de cada estado (cada uma com 

domínio estadual e leis próprias) tem padronizado as coletas, triagem e analises dos 

dados. Em 1997, houve uma tentativa para padronizar todos os protocolos em um só 

com o EMAP (Environmental Monitoring and Assessment Program), para que sua 

aplicabilidade e as avaliações e os dados sejam comparáveis em escala nacional 

(Stoddard et al., 2005). 

 Na Europa o panorama não é diferente. Com o surgimento da União Européia, 

consolidou-se a vontade política para gestão dos recursos hídricos mediante a 

publicação do “EU Water Framework Directive”, em 2002, na que estabeleceu a 

obrigatoriedade dos países membros de implementar monitoramentos biológicos, 

restauração e de manejo dos recursos aquáticos (Oliveira, 2009), um destes programas 
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foi o FAME (Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European 

Rivers). 

A metodologia de estimativa do Índice de Integridade Biótica proposta por Karr 

(1981) tem sido adaptada para ser aplicada em diferentes ambientes como lagos 

(Lyons et al., 1995; Drake & Pereira, 2003), estuários (Puente et al. 2008), recifes 

(Jameson et al., 2001). Levando a necessidade de emprego de outros taxa para serem 

adaptados como macroinvertebrados (Baptista et al., 2006), perifíton (Hill et al., 2003), 

macrófitas (Miller et al., 2006), fitoplâncton (Lacouture et al., 2006), zooplâncton 

(Carpenter et al., 2006) e anfíbios (Crewe & Timmermans, 2005) entre outros (Jaramillo-

Villa & Caramaschi, 2008). 

Lyons et al. (1995) realizaram uma das primeiras adaptações do índice para a 

região neotropical, na qual avaliaram 19 lagos da região central do México. Estes lagos 

apresentam valor cultural, econômico e biológico desde os tempos da conquista 

espanhola, mas vêm sendo submetidos a intensa pressão ambiental, que resulta na 

perda de espécies endêmicas, qualidade e redução do tamanho. Para a construção do 

índice, eles estabeleceram a riqueza de cada lago mediante a consulta de coleções 

biológicas em diferentes universidades e instituições do país e no exterior, que tivessem 

material desses lagos. 

Na América do Sul, o índice tem sido adaptado para diferentes ambientes. Na 

Venezuela, Rodríguez-Olarte et al., 2006; Rodríguez-Olarte et al., 2007 e Agudelo, 

2008 empregaram o IIB para avaliar rios em gradientes altitudinais localizados em 

Parques Nacionais, alguns deles com presença de barragens, reservatórios e áreas 

destinadas para atividades agrícolas. 

No Brasil, deu-se o primeiro passo com a resolução 357 de 17 de março de 2005 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que diz “que a qualidade dos 

ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, quando 

apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas” (Oliveira, 2009); 

deixando um vazio na obrigatoriedade de realização dos monitoramentos biológicos. 
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Até o momento, as iniciativas e trabalhos conhecidos na aplicação do IIB no Brasil, 

partiram exclusivamente de grupos de pesquisa e trabalhos de pós-graduação. 

O uso encontra-se mais difundido no Sul do Brasil. Em parte por causa da 

presença de companhias e a maior concentração de população que têm exercido uma 

maior pressão sobre o recurso aquático. Araújo (1998); Araújo et al. (2003); Bozzetti & 

Schulz (2004); Ferreira & Casatti (2006); Vieira & Shibatta (2007). Pinto & Araújo 

(2007), são alguns dos pesquisadores que tem desenvolvido índices biológicos para os 

rios em regiões do sul do Brasil, que tem como denominador comum serem rios 

“desenvolvidos”, cruzando cidades, plantações e parques industriais. Por exemplo, o 

trabalho desenvolvido por Ferreira & Casatti (2006) na bacia do Alto rio Paraná, no 

córrego da Água Limpa, é muito interessante, já que um dos objetivos foi monitorar os 

efeitos do plano de recuperação das matas ciliares. 

Na Amazônia poucos trabalhos são conhecidos, em especial pela falta de 

publicação deles. Galuch (2007) fez a aplicação do IIB na Amazônia central em 

igarapés, na área do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de 

Manaus – SUFRAMA. Os impactos identificados no trabalho foram os desmatamentos, 

construção de estradas, conversão de florestas em cultivos agrícolas e pastagens. 

Estas modificações têm alterado os padrões físico-químicos da água em especial a 

temperatura da água e o pH, a estrutura dos ambientes e populações aquáticas. O IIB 

mostrou-se sensível entre os igarapés íntegros e alterados. No entanto, apresentou 

algumas inconsistências na avaliação de alguns igarapés com sinais de alterações 

ambientais, pelo que o autor sugere o refinamento das métricas devido à grande 

diversidade de espécies e as características do ambiente, tornam a adaptação do 

índice mais complexa.  

Viana (2006) fez a aplicação do IIB na Baía de Guajará e igarapés na região 

estuarina de Belém do Pará, tendo como objetivo avaliar as condições de sanidade da 

zona estuarina e diagnosticar o efeito dos efluentes no corpo aquático. Nos resultados, 

identificou-se no canal a grande vazão e um autodepurador eficiente na diluição dos 

poluentes. Os esgotos urbanos estão causando “bioestimulação”, possivelmente 

proporcionando mais alimento e favorecendo o crescimento e reprodução dos peixes, 
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entretanto, esse processo a mediano e longo prazo pode resultar na eutrofização do 

ambiente. Nos Igarapés, o diagnóstico mostrou que a influência antrópica na baía do 

Guajará, onde os poluentes podem permanecer por mais tempo por serem corpos de 

água mais fechados, e os peixes que habitam nesse ambiente, podem ser bons 

indicadores da qualidade da água, devido as pequenas migrações que as espécies 

apresentam. 
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3  Objetivos 

 

3.1  General 

Avaliar o estado de conservação dos rios Castanho e Tupana, mediante o 

emprego de um Índice de Integridade Biótica adaptado à região Amazônica, com a 

finalidade de subsidiar propostas de biomonitoramento e de gestão de bacias na 

Amazônia brasileira. 

 

3.2  Específicos  

1. Analisar a composição e a estrutura de assembléias de peixes nos rio Castanho 

e Tupana; 

 

2. Determinar os principais tipos de impactos ambientais que ocorrem nos locais de 

coleta e seus efeitos sobre as assembléias de peixes;  

 

3. Adaptar o modelo de Índice de Integridade Biótica (IIB) para a Amazônia Central; 

 

4. Estimar o estado ou nível de conservação dos rios Castanho e Tupana, mediante 

o relacionamento dos atributos das comunidades de peixes e as características 

dos ambientes. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1  Área de Estudo  

 

O presente trabalho foi desenvolvido nos rios Castanho e Tupana (3° 49' 39.00'' 

S - 60° 22' 0.53'' W, e 4° 10' 41.04'' S - 60° 48' 12.05'' W respectivamente) região do 

interflúvio Purus - Madeira (Figura 1), os rios se encontram situados na bacia do rio 

Madeira, ao sudeste da cidade de Manaus (zona leste do Estado do Amazonas) na 

região fisiográfica do rio Solimões, 7a Sub-Região do Rio Negro - Solimões, no 

Município de Careiro Castanho limitando com os municípios de Careiro da Várzea, 

Borba, Autazes e Maniquiri (http://www.ibesperanca-am.com.br). 

A maior parte da área apresenta uma topografia plana onde se encontram rochas 

sedimentares da Bacia Amazônica, no entanto, aquelas que ocorrem ao longo e no 

entorno da BR-319 pertencem a unidades pouco mapeadas, mas que são 

representativas dos terrenos dominantes de idades cenozóicas (Formação Içá), com 

litologia pliopleistocênica. Ocorrem, eventualmente, áreas com formações superficiais 

arenosas localizadas nos topos dos interflúvios, de tom cinza-claro com seixos de argila 

(RADAMBRASIL 1978). 

A Planície amazônica, por ser cruzada pela linha do Equador é influenciada 

pelos ventos alísios quentes e úmidos proveniente do Oceano Atlântico, de acordo com 

a classificação climática de Köppen, os climas predominantes são Am, Aw, Af 

(RADAMBRASIL 1978). É uma zona geográfica caracterizada pela elevada temperatura 

média do ar, entre 24ºC e 27ºC, com média mensal sempre superior a 18ºC e pela alta 

pluviosidade (superior 2000 mm de precipitação total anual e precipitação média 

mensal superior a 60 mm em todos os meses do ano) (RADAMBRASIL 1978). Em 

consequência da elevada precipitação, temperatura e umidade, o bioma característico 

das regiões de clima equatorial é a floresta equatorial, com formações vegetais 

marcadas pelo predomínio de um denso estrato de grandes árvores perenifólias, ao 

qual se associam uma grande variedade de epífitas, trepadeiras e espécies tolerantes 

ao assombramento (IBAMA 2001). A região foi classificada pelo IBGE (1992) e IBAMA 
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(2001) em quatro tipologias vegetacionais: Floresta Ombrófila Densa, Floresta 

Ombrófila Aberta, Savanas (Cerrados) e Formações Pioneiras.  

Os períodos hidrológicos, segundo a padronização feita por Bittencourt & Amadio 

(2007), baseiam-se nas variações do nível da água no rio Negro medidas no porto de 

Manaus e no rio Solimões/Amazonas, as quais são de magnitude semelhante nas 

áreas dentro de um perímetro aproximado de 200 km a partir de Manaus. Assim o 

período da enchente acontece entre os meses de janeiro e abril; a cheia entre março e 

final de julho – começo de agosto; vazante entre agosto e setembro; e finalmente a 

seca entre outubro e dezembro. 

Os rios Castanho e Tupana têm padrão dendrítico, drenando no sentido oeste – 

leste (RADAMBRASIL, 1978), se caracterizam por ser de águas pretas, transportam 

pouco material em suspensão, tem acidez elevada (pH 3,0 – 5,0 ) (Molinier et al., 1995), 

baixa condutividade elétrica (8 – 20 μS.cm-1), baixa carga de sedimentos (transparência 

1,30 – 2,90 m) e cor amarronzada a avermelhada, resultante da decomposição 

incompleta da matéria orgânica produzida nas florestas, resultando em vários produtos 

solúveis como os ácidos húmicos e fúlvicos (Sioli, 1950, 1985).  

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

Figura 1. Locais de amostragem no rio Castanho e Tupanã. Fonte Diva-Gis 2010 V. 7.2.3.1; Instituto 

Piatam, março de 2009. 
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4.2  Coleta dos peixes   

 

As amostragens foram realizadas no rio Castanho e no rio Tupana em três 

períodos sazonais (Tabela 1), entre outubro de 2009 e julho de 2010. Em cada rio 

foram selecionados três locais de coletas, sendo: 500 m. a montante, ponte e 500 m. a 

jusante, tendo como ponto de referência o eixo da ponte e totalizando um trecho de 

1000 m (Figura 2) os quais foram georreferenciados (Tabela 1). No rio Castanho, além 

dos locais já selecionados foi escolhido outro local situado 2 km acima da montante, 

assumido e chamado doravante como o Ponto Controle, onde foram realizadas coletas 

nos mesmos períodos, completando 21 amostragens totais, sendo nove do rio 

Castanho, nove do rio Tupana e três do Ponto Controle. 

 

Tabela 1. Rio com os locais, referências geográficas e datas de coleta. 

              

 
Rio 

Local de 

coleta 
Latitude Longitude 

Outubro 

2009 

Janeiro 

2010 

Julho 

2010  

 

Castanho 

Ponto 

Controle 
3°48'53.90"S 60°23'18.58"W x x x 

 

 Montante 3°49'42.02"S 60°22'28.42"W x x x  

 
Ponte  3°49'41.56"S 60°21'57.79"W x x x 

 

 Jusante   3°50'2.32"S 60°21'40.82"W x x x  

 

Tupana 

Montante 4°10'59.73"S 60°48'59.12"W x x x  

 
Ponte  4°10'58.30"S 60°48'24.92"W x x x 

 

 Jusante  4°11'0.74"S 60°48'7.15"W x x x  
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Figura 2. Trechos de amostragem nos rios Castanho e Tupanã, a área com sombra corresponde ao local 

do eixo da ponte. 

 

4.2.1  Aparelhos de pesca  

 

Para a coleta dos peixes se utilizaram diferentes apetrechos de pesca nos rios 

Castanho e Tupana tendo como fim explorar a maior quantidade de habitats possíveis. 

Foram utilizadas oito malhadeiras de 30 x 2 m com diferentes tamanhos de malha que 

variaram de 20 até 100 mm (medidas entre nós opostos), as oito redes foram 

amarradas aleatoriamente para formar uma bateria, cada bateria foi deixada por um 

período de 48 horas, realizando as despescas às 6:00, 11:00 e 17:00 horas. 

As capturas nas margens foram feitas com uma redinha de 10 x 3 m, com malha 

de 5 mm, sendo o esforço de captura padronizado por dois arrastos em cada local de 

coleta. Também foi utilizado o rapiché e a puçá durante o dia, e esforço de captura foi 

padronizado com 30 repetições/coletor para cada apetrecho. 

  

M. Leiva 
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4.2.2  Tratamento do material coletado  

Os peixes coletados foram triados e quando possível foi feita uma primeira 

identificação em campo. Todos os exemplares foram fixados em formol a 10%, para a 

fase de laboratório o material foi lavado com água corrente para ser preservado em 

álcool 70%. Os peixes foram revisados e a identificação foi avaliada ao mínimo possível 

com a ajuda de chaves taxonômicas e especialistas.  

 

4.2.3  Parâmetros físico-químicos  

 

Os parâmetros da temperatura da água (C°), pH, condutividade (µS/cm), oxigênio 

dissolvido (mg/O2/L) e turbidez (UNT). Foram medidos em um único ponto, no meio da 

coluna d’água, em cada local de coleta. 

 

4.3  Análise dos dados  

 

4.3.1  Categorias tróficas 

 

Para a determinação das categorias tróficas da comunidade de peixes, foram 

analisados aleatoriamente os conteúdos estomacais das espécies com um número 

maior a 10 exemplares, de cada espécie por época quando for possível para a 

determinação das categorias tróficas. Para as espécies com um número inferior a 10 as 

categorias tróficas foram outorgadas com ajuda de bibliografia especializada. Os itens 

alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível para cada grupo 

com a ajuda de literatura especializada Pennack (1978), Merrit e Cummins (1996), 

Elmoor-Loureiro (1997).  

 

A Freqüência de Ocorrência (FO) dos itens alimentares foi determinada de 

acordo a metodologia proposta por Marrero (1994): 

% FO = (Ni / N) x 100 
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Onde:  

FO =  Freqüência de Ocorrência 

Ni = número de estômagos com item i 

Ni = número de estômagos com alimento 

 Para a determinação da dieta foi calculado o Índice Alimentar segundo a 

metodologia proposta por Kawakami & Vazzoler (1980): 

IA = Fi x Vi / Ʃ Fi x Vi 

Onde:  

IA = Índice Alimentar 

Fi = Frequência de ocorrência do item i 

Vi = Volume relativo do item i 

A partir dos resultados do IA, foram determinadas as categorias tróficas às quais 

as espécies pertencem segundo a metodologia de Mérona et al. (2001), com base nos 

valores calculados as espécies foram separadas em grupos de alimentação de acordo 

com as porcentagens de cada alimento nos estômagos (≥ 70% de um determinado tipo 

de alimento) foram classificados nos seguintes itens:  

Carnívoros – C (peixes, crustáceos, invertebrados); 

Detritívoros – D (detritos ou sedimento);  

Herbívoros – H (sementes, folhas e frutos);  

Invertívoros – I (invertebrados);  

Piscívoros – PI (peixes);  

Planctívoros – PL (plâncton);  

Onívoros – O (Mistura de diferentes itens > 70%). 
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4.3.2  Descritores ecológicos e análise de dados  

 

 Para avaliar a representatividade da captura dos locais de coleta, foram 

estimados os valores de riqueza (número de espécies) e a abundância (número de 

indivíduos) para cada trecho. Os índices de diversidade foram utilizados para comparar 

a composição das espécies de acordo com mudanças espaciais e temporais. Estes 

índices permitem a visualização sintética da estrutura da comunidade. Para isso, foram 

utilizados os índices de diversidade de Shannon e o índice de dominancia de Simpson.  

O cálculo do índice de Shannon (H') considera que todos os indivíduos são 

amostrados ao acaso a partir de uma população infinitamente grande, assumindo que 

todas as espécies estão representadas na amostra, utilizando-se a fórmula (Magurran, 

1989): 

H' = - Ʃ pi ln pi 

Onde: 

pi  é a proporção de indivíduos encontrados da i-ésima espécie na comunidade. 

Para o cálculo do índice de dominância foi utilizado o índice de dominância de 

Simpson, o qual determina a abundância das espécies mais comuns ao invés de 

fornecer, simplesmente, uma medida de riqueza das espécies (Magurran, 1989): 

 

D = Σ (ni / N) 

Onde: 

D = índice de dominância 

ni = número de indivíduos pertencente à espécie i 

N = número total de indivíduos coletados na amostra 

 

Realizou-se uma comparação entre os dados da riqueza de Sahnnon entre os 

períodos hidrológicos e locais amostrados mediante uma ANOVA two-way, seguida de 
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uma análise de Tukey e Student-Newmam-Keuls com o objetivo de encontrar variações 

espaciais e temporais entre os pontos de coleta. 

Realizou-se uma Análise de Componentes Principais (ACP), para visualizar e 

analisar a ordenação e relação entre os dados, assim como as correlações entre os 

parâmetros físico-químicos, período e os locais de coleta. Os parâmetros físico-

químicos considerados foram: Temperatura da água (C°), pH, Condutividade (µS/cm), 

Oxigênio dissolvido (mg/O2/L) e Turbidez (UNT). Todos os descritores foram calculados 

utilizando-se o programa PAST v. 1.96 (Hammer et a al., 2001), e as analises 

estatísticas com o programa XLSTAT v. 2010.6.04 (Fahmy,2010). 

4.3.3  Índice de Integridade Biótica – IIB 

 

A construção do Índice de Integridade Biótica (doravante IIB) se baseia na 

metodologia proposta por Karr (1981), na qual se escolhem locais cujo estado de 

conservação encontra-se próximo ao estado natural (condições desejáveis) e são 

denominadas como Áreas de Referência (Controle); os quais se utilizam para serem 

comparados com locais com algum grau de distúrbio do estado natural, denominando-

se Áreas Intermediárias e Áreas Impactadas, desta forma, a seleção da Área de 

Referência foi mediante as características ambientais do local seguindo uma 

abordagem Sitio – específica, e confirmada posteriormente com auxílio dos descritores 

ecológicos, abundância, riqueza, valores das métricas e a avaliação rápida do habitat; 

sendo o local designado como referência o local mais a montante do eixo da ponte no 

rio Castanho (Km 2).  

O IIB foi formado por métricas modificadas do índice original proposto por Karr 

(1981) para ser aplicado aos ambientes de águas negras da Amazônia Central. Foram 

propostas e testadas 27 métricas potenciais, as quais compreendem diferentes 

características da comunidade de peixes como: 1) composição, 2) riqueza, 3) tolerância 

e 4) medidas tróficas; com a finalidade de acrescentar a informação ecológica do índice 

(Kerans & Karr, 1994; Barbour et al., 1995, 1996, 1999) (Tabela 2). 
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 Para observar a sensibilidade de cada métrica (Figura 2) realizou-se uma análise 

gráfica utilizando Box-and-Whisker Plots entre a área de referência (Controle) e as 

áreas impactadas (Eixos das pontes) (Barbour et al., 1996; Karr & Chu, 1999), desta 

forma observaram-se as diferenças na sobreposição dos graus interquartílicos e as 

medianas visualizando-se a variação das métricas. 

 

 

 

Tabela 2. Métricas potenciais a serem testadas para integrar o IIB para predição de respostas aos 

distúrbios.  

Métricas potenciais 
Resposta ao 

distúrbio 
Comentários 

Composição  

Medidas de composição dão informação sobre as 

contribuições de cada indicador em relação ao 

total da fauna  

1. %  Onívoros Aumentar 

2. %  sem Carnívoros  Diminuir 

3. % Anostomidae-Hemiodontidae Diminuir 

4. % A. longimanus Aumentar 

5. % Curimatidae Diminuir 

6. % Gymnotiformes Diminuir 

7. % sem Onívoros Aumentar 

8. Abundancia A. longimanus Aumentar 

9. Abundância Total Diminuir 

10. Índice de Shannon Diminuir 

11. Índice Margalef Diminuir 

Diversidade  

Números altos nas medidas de riqueza estão 

relacionados aos locais com uma saúde ambiental 

boa 

12. Dominância Índice de Simpson Diminuir 

13. Riqueza Anostomidae Diminuir 

14. Riqueza Anostomidae -     

Hemiodontidae   Diminuir 

Diminuir 15. Riqueza Carnívoros 

16. Riqueza Cichlidae  Aumentar 

17. Riqueza Curimatidae  Diminuir 

18. Riqueza Famílias  Diminuir 

19. Riqueza Gymnotiformes Diminuir 

20. Riqueza Hemiodontidae Diminuir 

21. Riqueza spp. Ripárias Diminuir 

22. Riqueza Total Diminuir 
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Tolerância  

Indicam o grau de sensibilidade que podem ter 

taxas ou indivíduos aos diferentes distúrbios 
23. % spp. ripárias Diminuir 

24.Riqueza spp. tolerantes à 

Hipoxia  Aumentar 

Trófica  
Medidas tróficas refletem a abundância  relativa de 

organismos que se adaptam a diferentes 

estratégias de alimentação 

25. Riqueza sem Carnívoros Aumentar 

26. Riqueza sem Onívoros Diminuir 

27. % Carnívoros Diminuir 

 

As métricas apresentam cinco possíveis tendências com relação a sua 

sensibilidade (Figura 3), segundo Barbour et al. (1996) a sensibilidade depende do grau 

de sobreposição nas amplitudes interquartílicas, por exemplo aquelas que não tem 

sobreposição dos rangos interquartílicos e das medianas recebem uma pontuação de 3; 

a sensibilidade 2 é determinada pela sobreposição só dos rangos interquartílicos; 

sensibilidade 1 quando a sobreposição se apresenta por uma das medianas em um 

rango interquartílico; sensibilidade 0a quando um dos rangos se sobrepõe e excede ao 

outro e uma das medianas fica fora do rango; e sensibilidade 0b se ambas medianas se 

sobrepõem nos rangos interquartílicos. 

 

Figura 3. Avaliações da sensibilidade das métricas por médio de gráficas Box-and-Whisker plots 

modificado de Barbour et al. (1996), onde as caixas representam as amplitudes interquartílicas (25 – 

75%) e os quadros pequenos as medianas. Os números 3, 2, 1, 0a e 0b correspondem aos escores da 

sensibilidade. 
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Para determinar se as métricas selecionadas nos testes anteriores são 

redundantes se realizou uma correlação de Spearman (r > 0.75; p > 0.05), com a 

finalidade de simplificar a informação. Quando ocorrer alta correlação, uma ou mais 

métricas redundantes foram excluídas com o fim de ter só um indicador que represente 

melhor a informação no índice (Baptista et al., 2007). 

Com uma análise de gráficos Box-and-Whisker Plots foram excluídas as 

mudanças sazonais das métricas testadas anteriormente mediante a comparação dos 

valores das métricas selecionadas nos períodos de coleta, e para comprovar a 

significância da diferença foi feito o teste de Kruskal-Wallis. Para assumir a estabilidade 

temporal das métricas, a diferença entre os valores das mesmas entre períodos não 

deve ser significativa (Oliveira et al., 2007 e Baptista et al., 2007). 

 A utilização de critérios de aceitação requer uma padronização numérica, a qual 

foi feita de forma que permitisse sua agregação em um índice único, como proposto por 

Karr (1981, 1991), Karr et al.(1996), Barbour et al. (1996) e Fore et al. 1996, Baptista et 

al. 2007 e Oliveira (2009). 

De acordo com o anterior, e levando em conta que as métricas que decrescem 

com o impacto, o limite superior de maior pontuação é o percentil 25, e para as métricas 

que crescem com o aumento do impacto o limite superior é o percentil 75 Barbour et al. 

(1996) (Figura 4); a construção da tabela com as métricas selecionadas do IIB para 

avaliar os efeitos das alterações, é feita com os valores máximos e mínimos da 

distribuição de frequência das áreas de referência, com os quais se estabeleceram os 

limites para os critérios da pontuação das métricas que foram comparadas com os 

valores das áreas avaliadas: 5 (Bom), 3 (Regular) e 1 (Ruim), obtendo o valor final do 

índice dado pela soma de cada métrica.  

Para a classificação final do IIB, foi construída uma tabela com diferentes classes 

de integridade, e assim os valores obtidos em cada um dos pontos de coleta foram 

atribuídos a um deles.   
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Figura 4. Método discreto no processo de padronização das métricas para o desenvolvimento de um 

índice multimétrico segundo Barbour et al. (1996). 

 

4.3.4  Estado de Conservação do Habitat - Protocolo de Avaliação Rápida do 

Habitat (ARH)  

 

Os locais de amostragens foram caracterizados em um primeiro passo com a 

coleta de dos parâmetros físico-químicos, e em segunda instancia se aplicou um 

protocolo de Avaliação Rápida do Habitat (ARH) segundo a proposta feita por Galuch 

(2007) que fez uma adaptação à metodologia proposta por Nessimian et al., 2008. O 

protocolo foi composto por diferentes variáveis, o qual tem como função de fornecer e 

complementar a visão do estado de conservação e características das margens e áreas 

em seu entorno. 

Para o estudo se adaptaram ou modificaram algumas condições para avaliar as 

particularidades da área de trabalho, o protocolo compreendeu quatro características: 

1) Padrão do uso da terra além da zona de vegetação ripária, 2) Padrão do uso da terra 

e da água nos rios Castanho e Tupana, 3) Largura da mata ciliar, 4) Estado de 

preservação da mata ciliar e 5) Detritos. Cada característica variou entre quatro e seis 

condições, ordenadas em relação à preservação da integridade do habitat (Tabela 2). 

A cada condição correspondeu um escore (entre 1 – 4; 1 – 5 ou 1 – 6 segundo a 

característica avaliada) (Tabela 3). Para dar a cada condição o mesmo peso da análise, 

os valores observados (ao) se padronizaram em relação ao valor máximo para cada 

característica (am, equação 1). O valor do protocolo final foi o resultado da somatória 
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dos escores das condições em relação ao número de características do habitat (n, 

equação 2). Finalmente, a interpretação do índice se deve à variação dos escores entre 

0 e 1, os valores mais próximos a 1, indicam e se entendem como as condições mais 

próximas ao estado natural (Nessimian et al., 2008). 

 

(1) Pi = ao / am      

(2)  AHR = Pi / n 

 

Tabela 3. Parâmetros adaptados para avaliar a condição vegetação das margens das áreas amostradas 

segundo o protocolo de Integridade Ambiental modificado de Galuch, 2007. 

Característica Condição Escore 

Padrão do uso da terra 

além da zona de vegetação 

ripária 

A. Floresta contínua 

B. Floresta com quebras de continuidade 

C. Pastos 

D. Cultivos 

4 

3 

2 

1 

Padrão do uso da terra e a 

água  

E. Sem presença de obras civis ou outro tipo de construção 

F. Presença de uma vivenda em 100 m 

G. Flutuantes, Portos 

H. Barrancos expostos e construções poluidoras (pontes, barragens, etc.) 

4 

3 

2 

1 

Largura da mata ciliar 

I. Mata ciliar contínua com a floresta adjacente 

J. Mata ciliar bem definida com mais de 30 metros 

K. Mata ciliar bem definida entre 5 a 30 metros 

L. Mata ciliar bem definida entre 1 a 5 metros 

M. Mata ciliar ausente com alguma vegetação arbustiva 

N. Vegetação arbustiva ciliar ausente 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Estado de preservação da 

mata ciliar 

O. Mata ciliar intacta sem quebras de continuidade 

P. Quebra ocorrendo em intervalos maiores que 50 metros 

Q. Quebra freqüente com algumas cicatrizes e barranco 

R. Cicatrizes profundas com barrancos ao longo do seu comprimento 

4 

3 

2 

1 

Detritos 

S. Principalmente folhas e material lenhoso sem sedimento 

T. Principalmente folhas e material lenhoso com sedimento 

U. Pouca folha e madeira, detrito orgânicos finos, floculados, sem sedimento 

V. Nenhuma folha ou madeira, liteira grossa e fina com sedimento 

W. Sedimento fino, nenhuma liteira grossa ou fina 

5 

4 

3 

2 

1 
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Para realizar a classificação final do ARH construiu-se uma tabela com cinco 

classes (Ruim, Muito regular, Regular, Boa e Muito boa). Cada valor que foi obtido em 

cada ponto de coleta foi atribuído a uma classe.  

 

4.3.5  Correlação do IIB, ARH e os Parâmetros físico-químicos 

Para observar as relações das métricas selecionadas do IIB com as variáveis físico-

químicas e o ARH, realizou-se uma Analise de Componentes Principais, onde, os locais 

de coleta utilizaram-se como Variáveis Ativas, e os parâmetros físico-químicos, as 

métricas do IIB e o ARH foram utilizados como Variáveis Adicionais. 
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5  Resultados 

5.1  Variáveis Físicas e Químicas 

A turbidez no rio Castanho entre os diferentes pontos de coleta apresentou certa 

homogeneidade (Figura 5 A, Anexo 1), com exceção dos dados coletados para o mês 

de janeiro de 2010, onde os valores oscilaram entre os diferentes pontos de coleta. 

Sazonalmente, os meses de outubro (seca) e julho (cheia) foram os que apresentaram 

maior homogeneidade nos dados. No mês de janeiro (enchente), os valores variaram 

grandemente entre os locais de coleta, nos quais o Controle (Km) e a ponte tiveram os 

valores mais baixos (3 UNT’s respectivamente) quando comparados com os locais a 

Montante e a Jusante (6 – 7 UNT respectivamente). No rio Tupana os valores da 

Turbidez nos locais de coleta foram mais heterogêneos quando comparados com os 

valores do rio Castanho (Figura 5 A, Anexo 1), exceto os locais no mês de julho, cujos 

valores estiveram entre 1,82 e 2,05 UNT. No mês de outubro a disposição dos valores 

da Turbidez foi aumentando de Montante à Jusante (2 – 5 UNT respectivamente), para 

o mês de janeiro aconteceu o contrário, onde os valores diminuíram de Montante à 

Jusante (2 – 0,01 UNT). 

Os dados da Temperatura tiveram pouca oscilação entre cada período e local de 

coleta (Figura 5 B, Anexo 1). Observou-se que as temperaturas mais altas foram no 

mês de Outubro e os menores em Julho, decrescendo entre os períodos hidrológicos; 

no rio Tupana os valores obtidos foram os menores entre os dois rios, e seguiram o 

mesmo padrão de decréscimo da Temperatura nos períodos hidrológicos. 

O Oxigênio dissolvido no rio Castanho teve a tendência de aumentar conforme o 

período hidrológico (Figura 5 C, Anexo 1), apresentando os valores mais baixos no 

período da seca e os maiores na cheia (1,3 – 2,09 e 5,35 – 6,85 mg/L respectivamente). 

No rio Tupana a concentração do Oxigênio dissolvido nos meses de Janeiro e Julho de 

2010 também foi de aumentar a (1,69 – 2,7 e 6,45 – 6,85 mg/L respectivamente), 

Outubro apresentou os valores intermediários entre Janeiro e Julho (2,89 – 3,06 mg/L). 
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Os valores do pH no rio Castanho foram similares entre os pontos de coleta para 

cada período, tendo leves variações (Figura 5 D, Anexo 1). Os valores mais altos do pH 

foram observados no mês de Julho (6,17 – 6,34), seguido de Outubro (5,91 – 6,15)  e 

por ultimo o mês de Janeiro (5,45 – 5,62). No rio Tupana, os valores entre os locais nos 

diferentes meses tiveram pouca oscilação excetuando o ponto a Montante no mês de 

Janeiro com uma leve diferença (5,4 – 5,11). Os valores entre os meses foram maiores 

para Outubro (5,78 – 5,89), seguido de Janeiro (5,4 – 5,11), e por último Julho (4,82 – 

4,84). 

 A Condutividade no rio Castanho foi bastante homogênea entre os locais de 

coleta, e nos meses de coleta, apresentando uma pequena diferença no mês de 

Janeiro (26,5 – 28,9 μS/cm) (Figura 5 E, Anexo 1). O mês de Janeiro apresentou os 

valores mais baixos quando comparado com os outros meses (26,5 – 28,9 μS/cm); 

Outubro e Julho apresentaram valores muito próximos (33,9 – 34,9 μS/cm 

respectivamente). No rio Tupana os valores entre os locais de coleta tiveram pouca 

variação, o mês de Janeiro foi o mês com os valores mais altos (32,8 – 38,8 μS/cm). Os 

meses de Outubro e Julho tiveram as condutividades mais baixas (12,3 – 13,2 e 5 

μS/cm) quando comparadas com Janeiro (32,8 – 38,8 μS/cm).  
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Figura 5. Medidas de variáveis físicas e químicas da água em três períodos de coleta nos rio Castanho e 

Tupana. A: Turbidez (UNT); B: Temperatura (C°); C: Oxigênio Dissolvido (mg/L); D: pH; E: Conditividade 

elétrica (μS/cm);  Km: Ponto Controle; Mon.: Montante; Pon.: Ponte; Jus.: Jusante. 

 

5.2  Organização geral da comunidade de peixes 

 Nas coletas realizadas nos rios Castanho e Tupana foram amostrados um total 

de 5774 peixes, dos quais 3650 (63,2%) corresponderam ao rio Castanho e 2124 (38,8) 

ao rio Tupana (Tabela 4). Todas as Espécies foram distribuídas em 10 Ordens, 35 

Famílias e 246 espécies, e sua taxonomia e abundância por espécie se apresentam no 

Anexo 2. 

Para o rio Castanho os peixes se distribuíram em 29 Famílias e 173 espécies 

(Tabela 1), onde a Ordem dos Characiformes predominou com 91 Espécies e 11 

famílias constituindo 52,6% e 37,9% respectivamente; os Siluriformes foram 

representados por 6 Famílias com 35 Espécies, constituindo 20,7% e 20,2%. Os 

Gymnotiformes tiveram 5 Famílias e 9 Espécies representando 17,2% e 5,2%; e os 

Perciformes apresentaram 3 Famílias com 33 Espécies o que representou 10,3% e 

19,1% respectivamente. As demais Ordens Clupeiformes, Osteoglosiformes, 

Synbranchyformes e Tetraodontiformes foram representadas por 1 Família (3.4%) e 1 

espécie (0, 6%), com exceção da Orden Clupeiforme que teve 2 Espécies (1,2%). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Km
2009

Mon.
2009

Pon.
2009

Jus.
2009

Km
2010

Mon.
2010

Pon.
2010

Jus.
2010

Km
2010

Mon.
2010

Pon.
2010

Jus.
2010

Outubro - Seca Janeiro - Enchente Julho - Cheia

C
on

du
tiv

id
ad

e 
  μ

S
/c

m

Castanho Tupana

E 



34 
 

No rio Castanho as espécies mais abundantes no rio Castanho foram os 

Characiformes Hemmigramus levis (7,5%); Triportheus angulatus (4,6%); Potamorhina 

pristigaster (4,6%); Hemiodus microlepis (4,2%) e Acestrorhynchus falcirostris (4%). 

Nos Siluriformes foram Trachelyopterus galeatus (5,3%); Dianema urostriatum (3%); 

Anadoras grypus (2,3%). Para os Perciformes Mesonauta festivus (2%) e Heros 

severus (1%) foram às espécies mais capturadas (Anexo 2). 

No rio Tupana, os peixes se distribuíram em 28 Famílias e um total de 153 

espécies (Tabela 4). Os Characiformes foi a Ordem dominante com 12 Famílias em 83 

Espécies, representando 42,9% e 54,2% respectivamente. Os Siluriformes tiveram 7 

Famílias com 35 Espécies, representando 25% e 22,9 % respectivamente. Os 

Gymnotiformes foram conformados por 3 Famílias e 3 Espécies que corresponderam 

aos 10,7% e 2% respectivamente. A Ordem Perciformes teve 4 Famílias com 29 

Espécies, representando 14% e 19% respectivamente. As Ordens Cyprinidontiformes e 

Beloniformes foram representadas por uma Família (3,6%) e 1 e 2 espécies, 

representando 0 0,7% e 1,3% respectivamente.  

As espécies mais abundantes no rio Tupana foram os Characiformes 

Acesthrorhynchus falcisrrostris (7,3%); Petitella gorgiae (5,1%) e Hyphessobrycon 

heterorhabdus (5%). Na Ordem dos Siluriformes as espécies foram Pimelodus gr. 

blochii (3,8%); Anadoras grypus (2,4%) e Auchenipterus longimanus (2,2%) (Anexo 2). 

Nos Perciformes foram as espécies Mesonauta festivus (1,22%) e Plagioscion 

squamossissimus (0,99%) (Anexo 2). 

As ordens Beloniformes e Cyprinidontiformes estiveram ausentes das capturas 

realizadas no rio Castanho, de igual forma as ordens Clupeiformes, Osteoglosiformes, 

Synbranchyformes e Tetraodontiformes o foram para o rio Tupana. 
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Tabela 4. Distribuição das espécies segundo a ordem, para os rios Castanho e Tupana. 

Ordem  
Castanho Tupana 

Famílias Espécies Famílias Espécies 

 
N % N % N % N % 

        
Characiformes 11 37.9 91 52.6 12 42.9 83 54.2 

Siluriformes 6 20.7 35 20.2 7 25 35 22.9 

Gymnotiformes 5 17.2 9 5.2 3 10.7 3 2 

Perciformes 3 10.3 33 19.1 4 14.3 29 19 

Clupeiformes 1 3.4 2 1.2 - - - - 

Osteoglosiformes 1 3.4 1 0.6 - - - - 

Synbranchiformes 1 3.4 1 0.6 - - - - 

Tetraodontiformes 1 3.4 1 0.6 - - - - 

Beloniformes - - - - 1 3.6 2 1.3 

Cyprinodontiformes - - -   1 3.6 1 0.7 

Total 29 100 173 100 28 100 153 100 

 

A abundância dos diferentes locais de coletas foi variável de acordo com os 

diferentes períodos amostrados (Tabela 5). A amostragem no período da Seca 

(Outubro) apresentou a maior e menor abundância no rio Tupana a Montante e Jusante 

com 621 e 129 peixes, respectivamente; na época da Enchente (Janeiro) a maior e 

menor abundância se apresentaram no rio Castanho, sendo o Ponto Controle a 

Montante com 778 exemplares e na Ponte com 32 peixes; para o mês de Julho o valor 

máximo foi no rio Castanho a Montante com 504 peixes e o menor no rio Tupana a 

Jusante com 98 peixes. A cheia (Julho) apresentou a maior abundância no rio Castanho 

a Jusante com 504 peixes, e os menores a Montante e na Ponte com 231 e 242 peixes 

respectivamente. No rio Tupana as maiores abundâncias foram a Montante e na Ponte, 

com 141 e 137 indivíduos respectivamente; e a Jusante teve a menor com 98 peixes. 

Em geral, as maiores abundâncias encontraram-se a Montante, e os menores a 

Jusante, com exceção do mês de Julho no rio Castanho e Janeiro no rio Tupana. 

 A riqueza de espécies foi de 173 espécies no rio Castanho e no rio Tupana de 

153 espécies (Tabela 5), o Controle apresentou a maior riqueza com 103 espécies, já 
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nos locais do rio Castanho se obtiveram os seguintes valores: Montante com 92 

espécies, Ponte com 89 espécies e Jusante com 97 espécies. Para os locais de 

amostragem do rio Tupana, a Montante a riqueza foi de 98 espécies, a Ponte com 74 

espécies, e a menor foi Jusante com 73 espécies. 

No rio Castanho o índice de Shannon na Ponte foi de 3,156, enquanto a menor foi 

a Montante com 2,946. No rio Tupana o índice foi melhor para a Ponte com 3,194, e o 

valor mais baixo foi a Montante com 2,525 (Tabela 5).  

A Dominância de Berger-Parker no Ponto Controle foi de 0,196 (Tabela 5); onde a 

espécie que mais aportou na abundância foi Hemigrammus levis com 261 indivíduos 

(Anexo 2); no rio Castanho as maiores Dominâncias se apresentaram a Montante e 

Jusante com 0,178 e 0,176 respectivamente, onde as espécies que mais aportaram a 

Montante foram Hemiodus microlepis com 98 indivíduos e Triportheus angulatus com 

84 indivíduos; e as espécies Hemiodous unimaculatus Tracheliopterus galeatus e 

Pygocentrus nattereri a Jusante aportaram 88, 78 e 74 peixes respectivamente. A 

menor Dominância foi na Ponte com 0,154, onde a espécie Mesonauta festivus 

contribuiu com 46 indivíduos, e as espécies Acarichthys heckellii, Triportheus angulatus 

e Satanoperca acuticeps aportaram 37 indivíduos cada uma.  

Para o rio Tupana, os valores máximos foram para a Montante e Jusante com 

0,288 e 0,282 respectivamente, as espécies que predominaram a Montante foram 

Acestrorhynchus falcirostris e Pimelodus gr. Blochii com 81 e 78 indivíduos 

respectivamente; para a Jusante a espécie Hypessobryccon aff. heterorhabdus 107 

aportou indivíduos. A ponte teve a menor Dominância com 0,150, onde a espécie 

Petitella gorgiae aportou 109 indivíduos. (Anexo 2). 
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Tabela 5. Valores de Abundância, porcentagem e descritores ecológicos dos rios Castanho e Tupana por 

período e locais de coleta. 

Período 

Castanho Tupana Total general 

Ponto 

Controle 
Montante Ponte Jusante   Montante Ponte Jusante     

Outubro 2009 

Seca 
379 407 139 178 621 348 129 2201 

Janeiro 2010 

Enchente 
778 32 178 374 136 239 275 2012 

Julho 2010 

Cheia 
208 231 242 504 141 137 98 1561 

Abundância  1365 670 559 1056 898 724 502 5774 

Ʃ  Indivíduos 3650 (63,2%) 2124 (38,8%)  

Riqueza (x local) 103 92 89 97 98 84 73  

Ʃ  Riqueza   173 153 246 

Shannon 3.156 2,946 3,174 2,999 2,525 3,194 2,644  

Equitabilidade 0,807 0,838 0,848 0,792 0,744 0,851 0,752  

Berger Parker  0,196 0,178 0,154 0,176 0,288 0,150 0,282  

 

5.3  Categorias Tróficas 

Na caracterização das espécies por categorias tróficas para o rio Castanho 

(Tabela 6, Anexo 3), encontrou-se no item dos Carnívoros, foi composto por 8 Ordens 

(32%), 16 Famílias (34,8%), e 36 Espécies (20,8%); no item dos Onívoros foram 4 

ordens (16%), 12 famílias (26,1%), e 72 espécies (41,6%). Para o rio Tupana no item 

dos Carnívoros foi encontrado 5 Ordens (22,7%), 14 Famílias (31,1%), e 35 Espécies 

(22,9%); no item dos Onívoros foram 3 Ordens (13,6%), 11 Famílias (24,4%), e 73 

Espécies (47,7%).  
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Tabela 6. Valores e porcentagens para as categorias tróficas dos rios Castanho e Tupana. 

Categoria 
trófica 

Castanho Tupana 

Ordem % Família % Espécie % Ordem % Família % Espécie % 

Carnívoros 8 32 16 34,8 36 20,8 5 22,7 14 31,1 35 22,9 

Detritívoros 2 8 3 6,5 24 13,9 2 9,1 3 6,7 12 7,8 

Herbívoros 2 8 3 6,5 13 7,5 2 9,1 3 6,7 5 3,3 

Invertívoros  1 4 2 4,3 3 1,7 2 9,1 3 6,7 5 3,3 

Onívoros 4 16 12 26,1 72 41,6 3 13,6 11 24,4 73 47,7 

Planctívoros 3 12 3 6,5 5 2,9 3 13,6 4 8,9 7 4,6 

Piscívoros 3 12 4 8,7 16 9,2 3 13,6 5 11,1 13 8,5 

Não ident. 2 8 3 6,5 4 2,3 2 9,1 2 4,4 3 2,0 

Total  25 100 46 100 173 100 22 100 45 100 153 100 

 

As porcentagens das categorias tróficas das espécies dos rios Castanho e Tupana 

se apresentam na Figura 6, onde se observou como as espécies que foram 

enquadradas na categoria de Onívoros tiveram 42 e 48% respectivamente; seguidas 

dos Carnívoros com 21 e 23% respectivamente. As outras categorias em ambos os rios 

tiveram porcentagens que variaram entre 15 e 2%.  

 

    

Figura 6. Porcentagens das abundâncias totais das espécies para os rios Castanho e Tupana.   

Em geral, os Onívoros foram o grupo dominante nas amostras dos dois rios, com 

uma abundância de 2789 indivíduos totais representando 48,3% total de peixes 

coletados; seguido dos Carnívoros com 788 indivíduos, que representaram 13,7%; e 
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em terceiro lugar os Detritívoros com 698 indivíduos representando 12,1%. As demais 

categorias tiveram uma representatividade abaixo de 15%, destacando-se os 

Planctívoros os quais tiveram 77 indivíduos e representaram o 1,3% da abundância de 

peixes (Tabela 7). 

Tabela 7. Valores e porcentagens totais para as categorias tróficas dos rios Castanho e Tupana. 

Ordem 
Indivíduos  

totais  
% 

Onívoros 2789 48,3 

Carnívoros 788 13,7 

Detritívoros 698 12,1 

Piscívoros 544 9,4 

Invertívoros 413 7,2 

Herbívoros 411 7,1 

Planctívoros 77 1,3 

Não ident. 54 0,9 

Total general 5774 100 

 

5.4  Temporalidade e Espacialidade 

Com os dados da riqueza de espécies através da ANOVA, constato-se que as 

variações temporais e espaciais não foram significativas (F= 1,23; p= 0,35), nem 

apresentaram variações significativas entre os períodos de coleta (F= 0,78; p= 0,47).  

 

5.5  Análise de Componentes Principais 

Os dados dos parâmetros físico-químicos dos locais de coleta mostraram na 

Análise de Componentes Principais (PCA) (Tabela 8) como os dois primeiros fatores 

explicaram os 79,6% da variabilidade dos dados. No primeiro fator (47,2%), as variáveis 

de pH, Temperatura e Turbidez contribuíram positivamente na variância explicada, 

enquanto que a Condutividade foi explicada pelo segundo fator (22,6%), e o Oxigênio 

dissolvido foi explicado pelo terceiro fator (20%).  
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Tabela 8. Análise de Componentes Principais dos rios Castanho e Tupana, cargas dos parâmetros físico-

químicos para cada fator.  

  F1 F2 F3 

Autovalor 2.359 1.128 1.001 
Variabilidade 
(%) 47.181 22.557 20.013 

% Acumulado 47.181 69.738 89.751 

Turbidez 0.477 0.264 0.167 

Temperatura 0.803 0.065 0.004 

Oxigênio  0.190 0.142 0.620 

pH 0.523 0.251 0.090 

Condutividade 0.366 0.406 0.121 

 

Com a PCA se encontrou uma alta correlação (Pearson) entre as variáveis 

(Tabela 9), sobretudo da Temperatura com a Turbidez e o pH (r = 0,691 e r= 0,496 

respectivamente); da Condutividade com o pH (r = -0,542); o Oxigênio dissolvido não 

teve uma alta correlação com os outros parâmetros. 

Tabela 9. Resultado dos coeficientes de Pearson dos parâmetros físico-químicos dos rios Castanho e 

Tupana. Em Negrito estão marcados os valores mais significativos. 

Variáveis  Turbidez Temperatura Oxigênio pH Condutividade 

Turbidez 1     

Temperatura 0.691 1    

Oxigênio  -0.169 -0.393 1   

pH 0.325 0.496 0.032 1  

Condutividade 0.018 0.349 -0.243 0.542 1 

 

A Figura 7. apresenta o plano fatorial dos locais de coleta em função das 

características físico-químicas nos diferentes períodos de coleta, observando-se dois 

grupos em especial, o primeiro grupo de pontos corresponderam ao mês de Julho de 

2010 do rio Tupana (TPJu10; TJJu10 e TMJu10) que ficaram agrupados em função da 

uma alta concentração de Oxigênio dissolvido e uma baixa Turbidez. O segundo 

agrupamento corresponde aos locais do rio Castanho coletados no mês de Julho de 

2010 (CKJu10; CMJu10; CPJu10 e CJJu10) os quais foram agrupados em função do 
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pH, Condutividade e Oxigênio dissolvido. Os demais locais de coleta, em sua maioria 

foram agrupados em função da Turbidez, Temperatura e pH. 

 

Figura 7. Plano fatorial dos resultados da PCA dos parâmetros físico-químicos e dos pontos de coleta nos 

rios Castanho e Tupana. C: Castanho; T: Tupana; K: kilômetro; M: Montante; P: Ponte; J: Jusante; Ou: 

Outubro; Ja: Janeiro; Ju: Julho; 09: 2009; 10: 2010; Con: condutividade; Trans: transparência; T: 

temperatura; Turb: turbidez. 
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5.6  Índice de Integridade Biológica  – IIB  

5.6.1  Padronização das métricas  

  Os Gráficos de Box-and-Whisker plots foram utilizados para determinar a 

distribuição dos valores máximos e mínimos, primeiro e terceiro quartis e da mediana 

entre os locais determinados como referência e impactados (Figura 8), com o grau de 

sobreposição da mediana e dos rangos interquartílicos se avaliou a sensibilidade e 

discriminação das métricas entre os locais.  

Das 27 métricas potenciais propostas inicialmente para o estudo, foram 

escolhidas aquelas que tiveram um escore “3” de acordo com a sensibilidade (Riqueza 

Cichlidae, Riqueza Anostomidae, espécies resistentes à hipoxia, Riqueza de espécies 

riparias, Riqueza sem Onívoros, Porcentagem de Carnívoros, Riqueza sem carnívoros, 

% Anostomidae – Hemiodontidae, Riqueza total, Abundância total, Riqueza de famílias 

e Margalef). 
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(Figura 8). Box-and-Whisker plots das métricas sensíveis à discriminação entre locais de referência e 

impactados nos rios Castanho e Tupana. As caixas representam as amplitudes de distribuição do 1o e 3o 

quartil, a linha horizontal dentro da caixa representa à mediana e as linhas com barras os valores 

extremos. 

 

5.6.2  Teste de redundância das métricas 

O coeficiente de Spearman (ρ) foi usado para avaliar a correlação entre as 

métricas consideradas sensíveis na análise gráfica com os Box-and-Whisker plots. Na 

Tabela 10 se apresentam as métricas que tiveram alta correlação (ρ > 0,70; p < 0.05), 

as quais foram “Riqueza sem Carnívoros” e “Riqueza sem Onívoros”, delas só foi 

excluída Riqueza sem Carnívoros. A métrica “% Carnívoros” conservou-se para compor 

a categoria trófica de IIB.  
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Tabela 10. Valores do teste de correlação com o coeficiente se Spearman das métricas potenciais   

Objeto 1 Objeto 2 ρ P 

Riqueza sem 

Carnívoros 

Riqueza sem 

Onívoros 
0.968 < 0.0001 

Riqueza sem 

Onívoros 
% Carnívoros 0.937 < 0.0001 

 

5.6.3  Temporalidade das métricas 

Para aumentar o poder do índice quanto a sua estabilidade temporal e espacial, 

foi feita uma análise gráfica utilizando Box-and-Whisker plots (Figura 9), na análise se 

observou no mês de Julho que algumas evidenciaram algum comportamento sazonal, 

no entanto, com o teste de Kruskal-Wallis verificou-se a pouca significância da diferença 

das métricas: S família (K= 1,762; p= 0,414), S Cichlidae (k= 1,935; p= 0,380), S spp. 

Hipoxia (K= 2,440; p= 2,295), S spp. Ripárias (K= 1,861; p= 0,394), % de Carnívoros 

(K= 1,912; p= 0,384); pelo que assumiu-se que as métricas foram estáveis nos 

diferentes períodos de coleta.  
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Figura 9. Gráficos Box-and-Whisker plots das métricas selecionadas dos três períodos coletados 

(Outubro 2009, Janeiro 2010 e Julho de 2010) nos rios Castanho e Tupana. 

Realizadas as analises de significância e redundância, foi possível selecionar as 

métricas para compor o Índice de Integridade Biótica definitivo, o qual ficou composto 

por 4 categorias e 10 métricas com uma pontuação máxima de 50 para os locais mais 

conservados, 30 para locais com um grau de distúrbio maior, e um mínimo de 10 pontos 

para aqueles locais em que o distúrbio foi muito maior (Tabela 11). 
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Tabela 11. Pontuações limites para cada métrica modificada e adaptada que integra o Índice de 

Integridade Biótica. 

Categoria e Métrica da 

referencia 

Pontuação 

5 3 1 

Composição    

% Anostomidae-

Hemiodontidae 
≥ 4,6 4,5 – 3,0 < 2,9 

Abundância total ≥ 294 293 – 208  < 207 

Diversidade    

Riqueza total ≥ 47 46 – 35  < 35 

Riqueza Famílias ≥ 15 15 – 11  < 10 

Riqueza Anostomidae ≥ 6 5 – 3   < 2,9 

Tolerância    

Riqueza Hipoxia ≤ 9 10 – 13  > 14 

Riqueza Ripária  ≥ 11 10 – 7  < 6 

Riqueza Cichlidae ≤ 10  11 – 12  > 13 

Trófica    

% Carnívoros ≥ 7 6 – 3,0  < 2,9 

Riqueza sem Onívoros ≥ 26 25 – 17  <16 

Soma total 50 30 10 

 

4.6.4  Classificação do Índice de Integridade Biológica  

Com a finalidade de obter uma avaliação final da área, o intervalo existente de 40 

pontos entre a pontuação máxima e mínima do IIB, foi dividida em 5 classes (Tabela 

12), nas quais foram atribuídas as pontuações de cada local. As classes foram: Muito 

regular (10 – 18), Regular (19 – 26), Boa (27 – 34), Muito boa (35 – 42) e Excelente (43 

- 50). 

Os locais de coleta em condições de Integridade Biológica Excelente foram: 

Ponto Controle (46 pontos), Castanho a Montante (44 pontos) e Tupana a Montante (46 

pontos) (Tabela 112, Figura 10), todos eles no mês de Outubro de 2009.  

As condições Muito Boas foram para o local Ponto Controle em Janeiro e Julho 

(42 e 38 pontos respectivamente), Castanho a Jusante em Julho e a Ponte em Janeiro 
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(36 pontos respectivamente); no rio Tupana a Jusante em Janeiro (38 pontos), a 

Montante em Janeiro e Julho (36 pontos respectivamente) (Figuras 10 e 11). 

Os locais com Boas condições no rio Castanho foram a Jusante em Janeiro e 

Outubro (34 e 30 pontos respectivamente), Montante em Julho (30 pontos) e a Ponte 

em Julho e Outubro (30 e 32 pontos respectivamente). No rio Tupana foram a Jusante 

em Julho e Outubro (30 pontos) e na Ponte para os meses de Janeiro e Outubro (30 e 

34 pontos respectivamente). 

A condição de Integridade Biológica Regular foi para os locais de coleta no rio 

Castanho a Montante em Janeiro (26 pontos) e no rio Tupana na Ponte em Julho (24 

pontos). 

De maneira geral, os resultados obtidos do IIB foram bons (Figuras 10 e 11), as 

áreas de referência apresentaram valores notáveis para a comparação e expressão na 

conservação aparente entre os diferentes locais amostrados nos dois rios.  
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Tabela 12. Avaliação final do IIB para os locais de coleta dos rios Castanho e Tupana.  

Ponto de 
coleta 

Métricas 
IIB Categorias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONTROLE JAN 5 5 5 3 1 5 3 5 5 5 42 Muito boa 

CONTROLE JUL 5 3 5 3 1 5 3 5 3 3 38 Muito boa 

CONTROLE OUT 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 46 Excelente 

CAS_Ju_JAN 5 5 3 3 1 5 5 5 1 3 34 Boa 

CAS_Ju_JUL 3 3 5 5 3 1 5 5 1 5 36 Muito boa 

CAS_Ju_OUT 5 1 1 5 1 5 3 5 1 3 30 Boa 

CAS_Mo_JAN 5 1 3 3 1 5 5 1 1 1 26 Regular 

CAS_Mo_JUL 1 3 3 3 3 1 5 1 1 5 30 Boa 

CAS_Mo_OUT 5 5 5 3 3 3 5 5 1 5 44 Excelente 

CAS_Po_JAN 5 5 3 3 1 5 1 1 1 5 36 Muito boa 

CAS_Po_JUL 5 1 5 3 3 5 3 5 3 3 30 Boa 

CAS_Po_OUT 5 1 3 3 1 5 3 5 1 3 32 Boa 

TUP_Ju_JAN 5 1 1 5 3 5 3 5 1 3 38 Muito boa 

TUP_Ju_JUL 1 5 1 3 1 5 3 5 1 1 30 Boa 

TUP_Ju_OUT 5 1 3 3 1 5 1 5 1 3 30 Boa 

TUP_Mo_JAN 5 1 3 3 1 5 1 5 1 3 36 Muito boa 

TUP_Mo_JUL 5 1 5 3 3 5 1 5 1 3 36 Muito boa 

TUP_Mo_OUT 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 46 Excelente 

TUP_Po_JAN 1 3 3 3 1 1 5 5 1 3 30 Boa 

TUP_Po_JUL 5 1 1 3 1 5 1 5 1 1 24 Regular 

TUP_Po_OUT 3 3 3 3 1 5 1 5 3 3 34 Boa 

Métrica 1: % Anostomidae-Hemiodontidae; 2: Abundância total; 3: Riqueza total; 4: Riqueza 

Anostomidae; 5: Riqueza spp. Hipoxia; 6: Riqueza spp.Ripária; 7: Riqueza Cichlidae; 8: % Carnívoros; 9: 

Riqueza sem Onívoros. Rio (CAS: Castanho; TUP: Tupana); Local de coleta (Mo: Montante; Po: Ponte; 

Ju: Jusante); mês/ano (Ou: Outubro 2009; Jan: Janeiro 2010; Jul: Julho 2010). 

Dos locais considerados como impactados (Figura 6), o rio Castanho apresentou 

a melhor pontuação que seu similar no rio Tupana (33 e 29 pontos respectivamente), 

caso contrario aconteceu com os locais intermediários, localizados a Montante e 

Jusante do local de impacto, o rio Tupana foi relativamente melhor do que o Castanho 

(36 e 34 pontos respectivamente). Também se observou a diferença entre locais 

impactados e os de referência, ambos estão na classe de Boas, e as do rio Tupana 
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apresentaram a distancia maior entre elas, e se classificaram como Boa (Impactada) e 

Muito boa (Intermediaria). 

 

Figura 10. Variação do Índice de integridade Biótica entre os locais de coleta. . Rio (CAS: Castanho; TUP: 

Tupana); Local de coleta (Mo: Montante; Po: Ponte; Ju: Jusante); mês/ano (Ou: Outubro 2009; Jan: 

Janeiro 2010; Jul: Julho 2010). 
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Figura 11. Variação do Índice de Integridade Biótica (IIB) entre os locais de Referência (Ponto Controle), 

impactados (Imp) e intermediário (Int), nos rios Castanho e Tupana. As as linhas correspondem às 

medianas.  

O resultado da avaliação por meio do IIB para os dois rios (Figura 12) mostraram 

que estão em condições muito boas com pequenas diferenças, assim, o rio Tupana é 

melhor (35 pontos) com relação ao rio Castanho (33 pontos); esta avaliação coincide 

com o menor desenvolvimento do local, menor influência humana, assim como de 

atividades antrópicas no rio que poderiam aumentar os distúrbios comparados às 

características apresentadas no rio Castanho. 

 

Figura 12. Variação do Índice de integridade Biótica (IIB) nos rios Castanho e Tupana, as linhas são as 

medianas. 

 

5.7  Protocolo de Avaliação Rápida do Habitat - ARH 

 Na Avaliação Rápida do Habitat (ARH) encontrou-se para cada avaliação feita 

por período e local que a pontuação para cada condição variou pouco (Tabela 13) 

mostram-se os valores médios obtidos que permitiram quantificar o estado aparente das 

margens e de seu uso nos rios Castanho e Tupana. Os locais impactados (Castanho 

Ponte com 0,4 e Tupana com 0,27 pontos) foram aqueles que apresentaram as 

pontuações mais baixas, apresentando construções civis, desmatamento total das 
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margens com barrancos expostos e presença de pastos. Os locais com as melhores 

condições foram os que se encontraram a Montante dos locais impactados (Castanho 

Montante com 0,87 e Tupana com 1 ponto), seguido dos locais a Jusante (Castanho 

com 0,83 e Tupana com 0,86 pontos), refletindo uma boa conservação da mata ciliar, 

barrancos, ausência pastos e construções. O protocolo foi dividido em cinco classes: 

Ruim (0,0 – 0,30); Muito regular (0,31 – 0,50); Regular (0,51 – 0,70); Boa (0,71 – 0, 85) 

e Muito boa (0,86 – 1,00), a cada uma delas foram atribuídas às pontuações dos locais 

de coleta (Tabela 10). 

Tabela 13. Valores das medias do ARH obtidos nos locais de coleta no rio Castanho e Tupana.  

Característica 
Condição 

Ponto de Coleta 

Castanho Tupana 

Ponto 
Controle 

Montante Ponte Jusante    Montante Ponte Jusante    

Padrão do uso da terra além 
da zona de vegetação ripária 

A 4 4 - - 4 - - 

B - - 3 3 - - 3 

C - - - - - 2 - 

Padrão do uso da terra e a 
água  

E 4 4 - 4 4 - 4 

H - - 1 - - 1 - 

Largura da mata ciliar 

I 6 - - - 6 - 6 

J - 5 - 5 - - - 

N - - 1 - - 1 - 

Estado de preservação da 
mata ciliar 

O 4 - - - 4 - - 

P - - - 3 - - 3 

Q - 2 - - - - - 

R - - 1 - - 1 - 

Detritos 

S 5 5 - - 5 - - 

T - - - 4 - - 4 

W - - 1 - - 1  

Pontuação  1 0,87 0,4 0,83 1 0,27 0,86 

Classe de Categoria 
Muito 
 boa 

Muito  
boa 

Regular 
Muito  
boa 

Muito 
 boa 

Muito    
regular 

Muito boa 

 

A: floresta contínua; B: floresta com quebras de continuidade; C: pastos; E: sem presença de obras civis 

ou outro tipo de construção; H: barrancos expostos e construções poluidoras (Pontes, barragens, etc.); I: 

mata ciliar contínua com a floresta adjacente; J: mata ciliar bem definida com mais de 30 metros; N: 

vegetação arbustiva ciliar ausente; O: mata ciliar intacta sem quebras de continuidade; P: quebra 
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ocorrendo em intervalos maiores que 50 metros; Q: quebra freqüente com algumas cicatrizes e barranco; 

R: cicatrizes profundas com barrancos ao longo do seu comprimento; S: principalmente folhas e material 

lenhoso sem sedimento; T: principalmente folhas e material lenhoso com sedimento; W: sedimento fino, 

nenhuma liteira grossa ou fina. 

 

5.8  Correlação do IIB, ARH e os Parâmetros físico-químicos  

 Através da Análise de Componentes Principais entre o IIB, parâmetros físico-      

-químicos e a ARH foi possível observar as relações entre eles. Os dois primeiros 

fatores explicaram os 62% da variação, sendo de 38, 3% para o primeiro fator e 23,3% 

para o Segundo (Tabela 14). As correlações entre IIB, parâmetros físico-químicos e a 

ARH foram variáveis, onde os parâmetros e métricas que mais se correlacionaram 

(correlação de Spearman) foram a Temperatura com o pH (r = 0,522) e % de 

Anostomidae – Hemiodontidae (r = 0,439); pH com Riqueza total (r= 0,477) e Riqueza 

sem onívoros (r= 0,488); Riqueza total com % de Carnívoros (r = 0,580) e Riqueza sem 

Onívoros (r = 0,603); Riqueza Anostomidae com Riqueza spp. Hipoxia (r = -0,564) e 

Riqueza sem Onívoros (r = 0,535); e finalmente Riqueza Hipoxia com Riqueza Ripária (r 

= -0,711) e Riqueza sem Onívoros (r = -0,602). 
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Tabela 14. Fatores da Análise de Componentes Principais dos rios Castanho e Tupana, cargas dos 

parâmetros físico-químicos para cada fator. 

 F1 F2 F3 

Autovalor 2,299 1,398 0,997 

Variabilidade (%) 38,320 23,295 16,625 

% acumulado 38,320 61,615 78,240 

Turbidez 0,773 -0,441 0,322 

Temperatura 0,914 -0,218 0,013 

Oxigênio -0,334 0,504 0,774 

pH 0,746 0,488 0,272 

Condutividade 0,422 0,653 -0,411 

ARH 0,142 0,486 -0,226 

% Anostomidae-Hemiodontidae 0,401 -0,105 -0,119 

Abundância total 0,221 0,003 0,074 

Riqueza total 0,294 0,384 0,146 

Riqueza Famílias 0,221 0,211 -0,305 

Riqueza  Anostomidae 0,130 0,371 -0,084 

Riqueza  Hipoxia -0,022 -0,363 0,087 

Riqueza  Ripária 0,409 0,317 -0,103 

Riqueza  Cichlidae -0,153 -0,104 -0,221 

% Carnívoros 0,255 0,181 0,091 

Riqueza sem Onívoros 0,439 0,357 -0,183 

 

 Os parâmetros físico-químicos Temperatura, Turbidez, pH, % Anostomidae e 

Riqueza Riparias, estiveram mais correlacionados com o Fator 1. A Condutividade, 

Riqueza total, Riqueza Anostomidae e Riqueza de espécies resistentes à Hipoxia 

correlacionaram-se com o Fator 2 (Figura 14). Nos planos fatoriais se observam os 

padrões da distribuição entre os locais de coleta, variáveis ativas (em vermelho) e as 

variáveis adicionais (Azul claro), na Tabela 15 se apresentam as correlações dos locais 

de coleta com os parâmetros físico-químicos, métricas do IIB e o AHR nos fatores 1, 2 e 

3. 
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Figura 13. Plano fatorial dos resultados da ACP entre o IIB, ARH e os parâmetros físico-químicos dos 

pontos de coleta nos rios Castanho e Tupana. Rio (CAS: Castanho; TUP: Tupana); local de coleta (Km: 

Ponto Controle; Mo: Montante; Po: Ponte; Ju: Jusante); mês/ano (Ou: Outubro 2009; Jan: Janeiro 2010; 

Jul: Julho 2010); Círculos: métricas do IIB; Triângulos: parâmetros físico-químicos; Losângulo: Locais de 

coleta. 
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Tabela 15. Resultados das variáveis ativas e adicionais da ACP entre o IIB, ARH e os parâmetros físico-

químicos dos pontos de coleta nos rios Castanho e Tupana. Os valores em negrito correspondem ao 

cosseno quadrado é o maior.  

         

Variáveis Ativas  Variáveis Adicionais 

Ponto de coleta F1 F2 F3  Medidas F1 F2 F3 

Controle Jan 0,095 0,048 0,003  Turbidez 0.598 0,195 0,104 

Controle Jul 0,002 0,873 0,094  Temperatura 0,835 0,048 0,000 

Controle Out 0,821 0,015 0,034  Oxigênio dissolvido 0,112 0,254 0,599 

CAS_Ju_JAN 0,416 0,148 0,044  pH 0,556 0,238 0,074 

CAS_Ju_JUL 0,000 0,765 0,206  Condutividade 0,178 0,427 0,169 

CAS_Ju_OUT 0,844 0,027 0,114  ARH 0,020 0,236 0,051 

CAS_Mo_JAN 0,456 0,037 0,080  % Anostomidae-Hemiodontidae 0,568 0,039 0,050 

CAS_Mo_JUL 0,000 0,843 0,136  Abundância total 0,136 0,000 0,015 

CAS_Mo_OUT 0,766 0,005 0,213  Riqueza total 0,209 0,355 0,051 

CAS_Po_JAN 0,050 0,133 0,038  Riqueza Famílias 0,144 0,131 0,272 

CAS_Po_JUL 0,008 0,251 0,269  Riqueza Anostomidae 0,042 0,345 0,018 

CAS_Po_OUT 0,431 0,134 0,093  Riqueza Hipoxia 0,002 0,415 0,024 

TUP_Ju_JAN 0,294 0,055 0,636  Riqueza Ripária 0,473 0,284 0,030 

TUP_Ju_JUL 0,715 0,040 0,072  Riqueza Cichlidae 0,102 0,048 0,213 

TUP_Ju_OUT 0,158 0,253 0,085  % Carnívoros 0,163 0,083 0,021 

TUP_Mo_JAN 0,068 0,088 0,689  Riqueza sem Onívoros 0,276 0,183 0,048 

TUP_Mo_JUL 0,668 0,029 0,014      

TUP_Mo_OUT 0,000 0,015 0,028      

TUP_Po_JAN 0,356 0,019 0,226      

TUP_Po_JUL 0,646 0,170 0,140      

TUP_Po_OUT 0,006 0,440 0,068      

         
Rio (CAS: Castanho; TUP: Tupana); local de coleta (Mo: Montante; Po: Ponte; Ju: Jusante); mês/ano 

(Ou: Outubro 2009; Jan: Janeiro 2010; Jul: Julho 2010); S: riqueza. 
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6.  Discussão 

Grande parte das espécies de peixes neotropicais segue o padrão da 

plasticidade comportamental, em termos alimentares e reprodutivos, o que impede que 

ocorram extinções massivas, o mais comum é que se sucedam modificações na 

composição e estrutura da comunidade de peixes, onde um primeiro momento algumas 

espécies desapareceriam ou diminuiriam drasticamente o tamanho de sua população, 

enquanto outras proliferariam (Agostinho et al., 2005), assim, as espécies que teriam 

mais sucesso seriam as generalistas, visto que apresentam certa flexibilidade quanto às 

necessidades alimentares e reprodutivas, ajustando-se mais facilmente as variações 

nas condições ambientais (Agostinho et al., 2005). 

Os peixes pertencentes ao grupo dos Characiformes foram os mais dominantes, 

seguidos dos Siluriformes, Perciformes e os Gymnotiformes; espécies de peixes dos 

outros grupos encontrados (Clupeiformes, Osteoglosiformes, Synbranchiformes, 

Tetraodontiformes, Beloniformes, Cyprinodontiformes) são menos comuns e 

abundantes, mas importantes na comunidade (Mendonça et al., 2005). Trabalhos feitos 

em grandes rios no Brasil por Agostinho & Júlio (1999), Sato & Godinho (1999), Santos 

Ferreira (1999) e Mendonça et al. (2005) tem encontrado essa mesma relação. O 

grande número de espécies coletadas de 246 no total (173 para o rio Castanho – 153 

para o rio Tupana) pode dar uma primeira impressão do estado de conservação do 

habitat, no entanto, esse número por si só, pode teoricamente dificultar a elaboração e 

seleção das métricas (ex. informação limitada da historia de vida dos peixes, 

desconhecimento da estrutura da comunidade de peixes e sua função).  

Segundo Hocutt et al. (1994) há pouco conhecimento da história de vida dos 

peixes (ex. demografia, aspectos tróficos e reprodutivos), em especial se as espécies 

têm pouco interesse econômico, assim como falta de informação na estrutura da 

comunidade de peixes, sua função, e da variação natural e de origem antrópicas dentro 

do sistema, a esses problemas se soma o desconhecimento taxonômico gerado pela 

alta diversidade na região. Boultom et al. (2008) agrega mais um problema, a falta de 

conhecimento da dinâmica da ecologia de sistemas tropicais e sua variabilidade, 
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havendo uma grande amplitude de condições climatológicas e hidrológicas quando 

comparadas com os padrões dos sistemas temperados.  

A escolha e elaboração de atributos podem ser dificultadas pela falta de áreas 

íntegras nos rios, na região sul do Brasil esse problema é mais evidente pelas 

alterações históricas, presença e concentrações de cidades, indústrias, cultivos e outras 

atividades no transcurso do rio (Araújo, 1998; Bozzetti & Schulz, 2004; Ferreira & 

Casatti 2006). Alguns trabalhos tem baseado a elaboração das métricas, especialmente 

de Abundância e Riqueza a partir de caracterizações e levantamentos de espécies 

(Ferreira & Casatti, 2006), assim como de bancos de dados históricos provenientes de 

coleções, dados não publicados e observações próprias como feito por Lyons et al. 

(2000) e Zhu & Chang (2008).  

Com tudo, do leque de atributos inicialmente propostos (27), foram selecionados 

10, os quais provaram ser satisfatórios quanto a sua sensibilidade para avaliar e 

desenvolver o IIB, tentando abarcar diferentes características da estrutura da 

comunidade como composição, diversidade, tolerância e níveis tróficos. Também se 

procurou na elaboração das métricas, que fossem fornecidas informações claras e 

facilmente interpretadas e aplicadas segundo as recomendações de Karr (2006).  

Por exemplo, a primeira métrica do IIB Abundância Total segundo Ganasan & 

Hughes (1998), é uma medida bruta da produção dos peixes, baseado no pressuposto 

de que em ambientes com pouca perturbação, o número de indivíduos deverá ser 

menor do que em um ambiente não perturbado, esse mesmo pressuposto foi aplicado 

para as métricas como Riqueza total e Riqueza de famílias. 

Dentre das opções de métricas que foram consideradas estiveram os grupos 

Curimatidae e a Ordem Gymnotiformes, dos quais se exploraram a riqueza, abundância 

e porcentagens dos mesmos, mas não foram sensíveis para serem selecionados, no 

entanto, são grupos interessantes para serem utilizados no índice, mas que com 

certeza requerem mais amostragens. 
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Ferreira & Casatti (2006), usaram como métrica a Família Curimatidae, que 

ocorre com uma alta abundância em riachos íntegros, e se alimentam de detritos 

floculados, tornando-se raras com condições de assoreamento. Jaramillo-Villa & 

Caramaschi (2008), comentaram que, até aquela data, a Ordem Gymnotiformes ainda 

não havia sido usada como métrica para estimar o IIB na região neotropical.  Hugueny 

et al. (1996) utilizaram a Família Mormyridae (peixes elétricos africanos) como uma 

métrica sensível em um rio do oeste da África. Os Gymnotiformes devido a suas 

características biofísicas são sensíveis à composição físico-química da água onde se 

encontram, e os elementos tóxicos na água alterariam a composição química mudando 

o pH. Atualmente o grupo é utilizado como organismo de biomonitoramento no 

Laboratório de Fisiologia Comportamental do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (Rossini 2005 apud Jaramillo-Villa & Caramaschi 2008). No entanto, os 

peixes desta ordem coletados nos rios Castanho e Tupana foram considerados como 

indicadores de Hipoxia.  Welcomme et al. (2006) estabeleceram uma serie de guildas 

ambientais para os diferentes hábitats do rio, os quais tem padrões e espécies 

características. Na guilda que eles denominam “Paleopotamon” que corresponde a 

lagoas isoladas e igarapés de terra firme, onde podem acontecer processos de anoxia 

total, eles propuseram vários gêneros típicos das Ordens como Characiformes (ex. 

Hoplerythrinus sp.), Siluriformes (ex. Corydoras sp., Hoplosternum sp.) e 

Gymnotiformes (ex. Brachyhypopomus sp.).  

Neste sentido para construir a métrica se utilizaram espécies que são conhecidas 

pela resistência a condições de baixa oxigenação como o caso de Anadoras grypus, 

Hoplosternum littorale, Deckeyseria amazonica, Hoplias malabaricus etc, as quais foram 

algumas das espécies mais frequentes.  

Ferreira & Casatti (2006), utilizaram a métrica Riqueza de espécies ripárias para 

medir o número de espécies associadas à vegetação ripária, quando este tipo de 

ambiente está presente, estabelecendo a porcentagem de indivíduos que se abrigam 

na vegetação marginal na avaliação do córrego de Água limpa na bacia do alto rio 

Paraná como métrica. Welcomme et al. (2006) contrastaram essa métrica com espécies 

que tem a capacidade de se adaptar a condições hidrográficas alteradas, como a 
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remoção da vegetação riparia e suportar baixas concentrações de oxigênio como 

Apistogramma spp., Crenicichla spp.; Hemigrammus spp. As espécies destes gêneros 

são altamente flexíveis podendo adotar outros hábitos, assim quando as condições do 

rio são alteradas elas aumentam sua população enquanto as outras estão em declínio.  

A métrica Riqueza de espécies da Família Cichlidae, foi considerada como 

indicador da degradação das áreas litorâneas (Welcomme et al., 2006), uma vez que 

espécies deste grupo utilizam esses ambientes para desova ou construção de ninhos. 

Mendonça et al. (2005), mencionam outros fatores associados à qualidade da água nos 

Igarapés da Florestal Adolfo Ducke (RFAD) (ex. concentração de ácidos húmicos, 

partículas em suspensão) estiveram relacionados com a composição de espécies, 

indicando que a qualidade da água pode limitar a ocorrência ou abundância de algumas 

espécies. O grupo dos Perciformes foi utilizado como métrica na categoria da 

composição e riqueza de espécies por Araújo (1998), como o equivalente para as 

espécies de águas tropicais continentais à métrica original proposta por Karr (1981) de 

espécies “sunfish”.  

Segundo Araújo (1998), bons indicadores da qualidade da água podem ser 

obtidos da estrutura trófica da água, alterações nos corpos hídricos e condições do 

habitat inclusive o uso da terra podem resultar em diminuição ou eliminação de muitos 

recursos alimentares para os peixes.  

No modelo geral do IIB assume-se que o aumento ou a diminuição de valores em 

determinadas categorias tróficas é indicação de alteração ou conservação do habitat 

(Jaramillo-Villa & Caramaschi 2008), no entanto, tem se encontrado que em alguns rios, 

em face da baixa diversidade trófica, as categorias podem não ser um bom indicador 

(Hued & Bistoni, 2005).  

Para Welcomme et al. (2006), as guildas estruturais (grupos de espécies que 

utilizam recursos similares) podem ser limitadas para realizar avaliações ecológicas, 

porque o recurso ou a característica utilizada para defini-la pode não responder em 

grande parte as fontes do impacto, assim, as espécies em diferentes guildas baseadas 

na similaridade da dieta ou ecomorfolología, provavelmente respondem diferentemente 
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aos principais impactos abióticos (ex. alteração do fluxo). Eles não consideraram os 

grêmios alimentares, posto que os peixes apresentam uma alta flexibilidade alimentar, 

que podem se relacionar com o tamanho, período hidrológico, localização dentro do 

sistema e muito provavelmente uma combinação das três, mas eles ressaltam, que a 

ecologia trófica pode se ver afetada pelos impactos humanos nos ecossistemas fluviais. 

As guildas ambientais propostas por Welcomme et al. (2006) (ex. eupotamon, 

parapotamon, plesiopotamon, paleopotamon, vegetação ripária, etc.), são para a 

identificação de espécies que respondem de maneira semelhante às mudanças na 

hidrologia e geomorfologia dos ecossistemas fluviais.   

Ferreira & Casatti 2006, consideraram como uma métrica o total das categorias 

tróficas encontradas. Segundo o grau das atividades antrópicas o numero de categorias 

alimentares tende a diminuir em função da oferta menos variada dos itens alimentares 

(Casatti, 2002; Castro & Casatti, 1997). Ferreira & Casatti 2006, também utilizaram 

métricas mistas entre grupos taxonômicos e hábitos tróficos (ex. riqueza de espécies 

Characiformes frugívoros/hervíboros), argumentando que à medida que a degradação 

se intensifica na zona ripária, os recursos alimentares em especial para espécies de 

Brycon spp. e Leporinus spp. que se alimentam de frutos e sementes provenientes da 

vegetação diminuem, tornado-se as espécies raras no ambiente. 

Para a composição do IIB, com relação às categorias tróficas foram testadas as 

diferentes categorias (Carnívoros, Detritívoros, Herbívoros, Invertívoros, Onívoros, 

Planctívoros e Piscívoros) quanto sua sensibilidade, onde a Riqueza de espécies sem 

Onívoros e Porcentagem de Carnívoros resultaram ser as categorias dominantes e 

mais eficientes na pontuação dos locais. A proporção de Onívoros, uma métrica 

proposta originalmente por Karr (1981) e utilizada por Araújo (1998), Rodríguez-Olarte 

et al. (2006) e Rodríguez-Olarte et al. (2007), mostrou ser menos sensível quando 

comparada com a métrica “Riqueza de espécies sem Onívoros” com a qual foram 

quantificados o numero espécies que não pertencem a essa categoria. Araújo et al. 

(2003), utilizaram essa métrica como medida de abundância, eles excluíram os 

Onívoros por serem tolerantes a condições pobres do ambiente. 



61 
 

Segundo Karr (1981) os Onívoros têm uma alta proporção de espécies 

generalistas, que normalmente são oportunistas e não tem uma dieta especializada e a 

obtenção do alimento é devido a sua habilidade. Segundo Pinto & Araújo (2007) existe 

uma correlação inversa entre a proporção de indivíduos Onívoros frente aos indivíduos 

especializados com a degradação do médio ambiente, fazendo referência à presença 

de Carnívoros como indicação da saúde do ambiente.  

Historicamente existe a tendência de conservar do IIB de Karr (1981) a métrica 

de doenças, deformidades ou tumores, assim como a métrica de espécies não nativas 

(ou exóticas) (Araújo, 1998; Ganassan & Hughes, 1998; Lyons et al., 2000; Galuch, 

2007; Zhu & Chang, 2008), mas dentre das espécies amostradas nesses trabalhos não 

se encontraram indivíduos com essas características, em especial das espécies 

introduzidas. Dos Anjos (2007) reportou a presença das espécies Poecilia reticulata 

(Poeciliidae) com o 85% da abundância e a tilápia Oreochromis niloticus (Cichlidae) 

com o 1,4% foram bastante abundantes nos igarapés alterados estudados nas 

proximidades de Manaus.  

O critério de espécies sensíveis, tolerantes ou intolerantes é utilizado vastamente 

(Ganassan & Hughes, 1998; Araújo, 1998; Lyons et al., 2000; Araújo et al., 2003; Hued 

& Bistoni, 2005; Rodríguez-Olarte et al., 2006; Rodríguez-Olarte et al., 2007; Whittier et 

al., 2007; Pinto & Araújo, 2007; Galuch, 2007; Zhu & Chang, 2008), no entanto, não foi 

considerada no trabalho, a falta do conhecimento e de levantamentos prévios da fauna 

ictíica nos rios Castanho e Tupana pode dificultar a elaboração dela, para essa 

característica considerou-se o uso de grupos funcionais a modo de agrupar espécies 

em um termo mais amplo e do uso dos recursos (Vilà, 1998).  

As condições do hábitat encontradas durante o estudo nos dois rios amostrados 

foram muito boas, excetuando os locais de amostragem no eixo da ponte, os quais se 

caracterizaram pela alteração na estrutura do hábitat, deixando o barranco exposto, o 

que pode estar aumentando o processo de assoreamento e eutrofização, afetando a 

penetração da luz na coluna de água, prejudicando os processos de fotossíntese e 

produtividade primaria e alterando os padrões da diversidade e composição da fauna 

aquática (Bojsen & Barriga 2002, Cetra & Petrere; 2006; Ferreira & Casatti 2006). 
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Os processos de desmatamento no eixo da ponte podem estar alterando os 

parâmetros ambientais, embora a quantidade de dados não sejam suficientes para 

gerar um padrão temporal, nem se tenham dados históricos para fazer comparações. 

Foi observado, em geral um comportamento homogêneo entre os locais e os períodos 

de amostragens, observou-se diferença na turbidez em especial no mês de janeiro, 

onde os valores dos parâmetros ambientais que aumentam ou diminuem com o 

distúrbio não ocorreram, tanto no rio Castanho quanto no rio Tupana.  

Galuch (2007) reportou para os igarapés da Amazônia Central no distrito 

agropecuário de Manaus, o efeito do desmatamento e a construção de estradas e 

atividades como os cultivos agrícolas relacionaram-se diretamente com a modificação 

na temperatura da água, abertura do dossel, porcentagens de cobertura de substrato 

por liteira grossa e argila. Esses dados também foram obtidos por Silva (1995) e 

Couceiro et al. (2007) para outros igarapés em regiões alteradas Manaus.  

Muitas características dos habitats influenciam os padrões de composição e 

diversidade das comunidades de peixes como a disponibilidade de recursos (Zaret & 

Rand, 1971) e a complexidade dos habitats (Gorman & Karr, 1978), uma vez que há 

uma diminuição na heterogeneidade dos habitats as particularidades e adaptações das 

espécies podem determinar a permanência nesses habitats.  

O desenvolvimento de índices de integridade para a Amazônia ainda é incipiente 

frente ao conhecimento relativo da fauna ictíica na Amazônia Central, a complexidade 

dos ecossistemas, sua dinâmica, amplitude dos múltiplos fatores bióticos e abióticos em 

escalas temporais e espaciais, diversidade da ictiofauna, assim como falta de dados 

históricos dificultam a elaboração, refinação e padronização das métricas e dos 

protocolos.    
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Anexo 1.  Físico-químicos  
 

Locais Turbidez Temperatura Oxigênio pH Condutividade 

TMJa10 2.00 27.90 1.69 5.40 38.80 

TJJa10 0.01 28.2 2.09 5.11 37.6 

CKJu10 2.00 28.6 6.66 6.34 35.0 

CMJu10 2.29 28.6 6.45 6.20 35.0 

CJJu10 2.40 28.6 6.83 6.19 35.0 

CPJu10 2.24 28.6 6.83 6.17 35.0 

CJOu09 5.00 30.4 1.65 5.93 34.9 

CPOu09 4.00 30.3 1.30 5.91 34.9 

CMOu09 4.00 30.5 1.56 5.95 34.2 

CKOu09 4.00 31.3 2.70 6.15 33.9 

TPJa10 0.01 27.90 1.97 5.15 32.80 

CMJa10 6.00 29.9 4.47 5.62 28.9 

CJJa10 7.00 30.3 4.08 5.45 28.7 

CPJa10 3.00 30.2 4.34 5.56 28.4 

CKJa10 3.00 30.0 4.48 5.55 26.5 

TMOu09 2.00 29.60 2.89 5.78 13.20 

TJOu09 5.00 29.3 3.06 5.89 12.5 

TPOu09 4.00 28.50 2.59 5.86 12.30 

TJJu10 2.05 27.70 6.11 4.84 5.0 

TMJu10 1.82 27.70 5.35 4.83 5.00 

TPJu10 1.85 27.80 6.25 4.82 5.00 

 

Tabela 1. Valores dos parâmetros físico-químicos dos rios Castanho e Tupana das datas de coleta e o 

diferentes locais. Simbologia: C: Castanho; T: Tupana; K: kilómetro; M: montante; P: ponte; J: jusante; 

Ou: outubro; Já: janeiro; Ju: julho; 09: 2009; 10: 2010; Com.: condutividade; Trans.: transparência; T: 

temperatura; Turb.: turbidez. 
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Anexo 2. Classificação Taxonômica 
 

Táxons  
Castanho Tupana Total 

general 2 km Montante Ponte Jusante Montante Ponte Jusante 

Beloniformes                 

Belonidae 
   

  
    

Potamorrhaphis petersi 
   

  x 
 

x 3 

Pseudotylosurus microps 
   

  
 

x x 5 

Characiformes                 

Acestrorhynchidae 
   

  
    

Acestrorhynchus microlepis x 
  

  x x x 68 

Acestrorhynchus falcirostris x x x x x x x 298 

Anostomidae 
   

  
    

Leporinus fasciatus 
   

  
  

x 1 

Laemolyta cf. proxima x 
  

  
   

1 

Laemolyta cf. varia 
   

  x 
  

1 

Rhytiodus microlepis 
 

x 
 

  
   

1 

Pseudanos gracillis 
  

x   
   

1 

Laemolyta proxima x 
  

x 
   

3 

Pseudanus trimaculatus 
   

  x 
  

4 

Laemolyta taeniata 
 

x 
 

x x 
  

5 

Rhytiodus argenteofuscus x x 
 

x 
   

7 

Laemolyta varia 
  

x   x x 
 

9 

Laemolyta cf. taeniata x x 
 

x 
   

10 

Leporinus sp. amazonarum x x 
 

  x 
 

x 20 

Schizodon fasciatus 
 

x x x 
   

21 

Leporinus agassizi x x x x x 
  

24 

Leporinus friderici x x x x 
   

28 

Schizodon vittatum x x x x x x 
 

42 

Characidae 
   

  
    

Hyphessobrycon cf. hasemani 
  

x   
   

1 

Metynnis cf. lippincottianus 
 

x 
 

  
   

1 

Bryconops sp. (cauda amarela 
completa)    

  
  

x 1 

Myleus cf. longipinnis x 
  

  
   

1 

Hemigrammus sp. 
  

x   
   

1 

Myleus rubripinnis 
   

  x 
  

1 

Charax gibbosus x 
  

  
   

1 

Piaractus brachypomus 
 

x 
 

  
   

1 

Serrasalmus cf. maculatus 
   

  x 
  

1 

Serrasalmidae indet. 
  

x   
   

1 

Metynnis lippincottianus x 
  

  
   

2 
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Moenkhausia dichroura  
   

x 
   

2 

Hypessobrycon copelandi 
   

  
 

x 
 

2 

Metynnis argenteus x 
 

x   
   

2 

Prionobrama filigera x 
  

  
   

2 

Bryconops affinis 
  

x   
   

2 

Bryconops giacopinii x 
  

x x 
  

3 

Mylossoma aureum 
 

x x   
   

3 

Bryconops alburnoides 
   

  x x 
 

3 

Colossoma macropomum 
 

x x   
   

3 

Roeboides myersii x 
  

  x 
  

3 

cf. Hemigrmmus levis 
   

  
  

x 3 

Satanoperca lilith 
   

  
 

x 
 

3 

Charax pauciradiatus 
   

  x 
  

4 

Metynnis sp. 
 

x 
 

  
   

4 

Hyphessobrycon hasemani 
   

  
  

x 4 

Ctenobrycon hauxwellianus 
   

x 
   

4 

Moenkhausia robertsi 
   

  
  

x 4 

Thayeria obliqua 
   

  x x x 5 

Bryconops melanurus 
   

  x x x 5 

Metynnis hypsauchen x x x x 
   

6 

Brycon amazonicus x x 
 

  x 
  

6 

Moenkhausia copei 
   

  
 

x 
 

8 

Bryconops sp. 
   

  x x 
 

9 

Charax tectifer 
 

x 
 

x 
   

10 

Serrasalmus elongatus  x x x   
   

11 

Serrasalmus rhombeus 
 

x x   x 
  

11 

Charax sp. x 
  

x 
   

12 

Iguanodectes spilurus x x 
 

  x x 
 

15 

Hyphessobrycon diancistrus 
   

x 
  

x 19 

Serrasalmus spilopleura 
  

x x 
   

22 

Moenkhausia aff. lepidura  
 

x 
 

  
 

x x 24 

Tetragonopterus argenteus 
   

  x x 
 

24 

Mylossoma duriventre x x 
 

x 
   

25 

Hemigrammus cf. levis  x x x x 
  

x 26 

Satanoperca jurupari 
  

x x x x 
 

28 

Serrasalmus maculatus  x x x   x 
 

x 29 

Characido sp. 
   

  
 

x 
 

29 

Gnatocharax steindachneri 
   

  x x x 30 

Triportheus elongatus x 
 

x x 
 

x 
 

34 

Agoniates anchovia 
   

  x x x 38 

Serrasalmus altispinnis x x x x 
   

38 

Leptobrycon jatuaranae 
   

  
 

x x 40 

Satanoperca acuticeps x x x x 
   

40 
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Moenkhausia oligolepis x 
  

  x x x 45 

Triportheus albus x 
 

x x 
   

46 

Serrasalmus gouldingii x x x x x 
  

48 

Serrasalmus sp.  x x x x 
   

55 

Bryconops caudomaculatus 
   

  x x x 57 

Hemigrammus sp. raios anais pretos 
   

x 
   

67 

Hemigrammus analis 
   

  
 

x x 70 

Serrasalmus sp. albertsonii x x 
 

x x x 
 

78 

Hypessobryccon aff. heterorhabdus 
   

  
  

x 107 

Petitella gorgiae 
   

  
 

x 
 

109 

Pygocentrus nattereri x x x x 
   

141 

Triportheus angulatus x x x x 
   

169 

Hemigrammus levis x 
  

  
   

261 

Ctenoluciidae 
   

  
    

Boulengerella cuvieri 
   

  x x 
 

5 

Boulengerella maculata 
  

x x x x x 22 

Curimatidae 
   

  
    

cf. Curimata inornata 
   

  
 

x 
 

1 

Steindachnerina argentea 
   

x 
   

1 

Curimatella sp2 x 
  

  
   

2 

Psectrogaster rutiloides 
 

x 
 

  
 

x 
 

2 

Psectrogaster amazonica 
 

x x   
   

2 

Curimatella meyeri x x 
 

  
   

3 

Curimatella sp1 x 
  

  
   

3 

Curimata inornata 
 

x 
 

x 
   

4 

Cyphocharax notatus 
   

  x x 
 

5 

Curimatopsis microlepis 
   

  x 
  

6 

Curimata ocelata x 
  

  
   

17 

Curimatopsis macrolepis 
   

  
 

x x 20 

Potamorhina latior x 
 

x x x x 
 

32 

Curimatella alburna x x x x 
   

40 

Curimatido sp. x x x x x x 
 

59 

Curimata vittata 
 

x x x x x x 62 

Potamorhina altamazonica x 
  

x x x 
 

126 

Potamorhina pristigaster x x x x x x x 176 

Cynodontidae 
   

  
    

Rhaphiodon vulpinus 
 

x 
 

x x 
  

3 

Cynodon gibbus x 
  

x x x 
 

46 

Erythrinidae 
   

  
    

Hoplerythrinus unitaeniatus 
   

  
  

x 1 

Hoplias malabaricus x x x x x x x 56 

gasteropelecidae  
   

  
    

Carnegiella strigata 
   

  x 
  

1 
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Hemiodontidae 
   

  
    

Anostomidae sp. 
   

  x 
  

1 

Hemiodus cf. microlepis 
   

  
  

x 1 

Hemiodus cf. gracilis  
   

  x x 
 

2 

Anodus elongatus x 
  

  
   

2 

Hemiodus semitaeniatus 
 

x 
 

x x 
  

4 

Anodus cf. orinocensis 
   

  
  

x 4 

Hemiodus cf. semitaeniatus 
   

  x 
  

5 

Hemiodus sp. 
   

  x x 
 

8 

Hemiodus sp. rabo de fogo 
   

  x 
  

15 

Hemiodus goeldii 
   

  x x 
 

24 

Hemiodus atranalis x 
  

x x x x 58 

Hemiodus immaculatus x x x x x x x 122 

Hemiodus unimaculatus x 
 

x x x x x 146 

Hemiodus microlepis x x x x 
   

155 

Lebiasinidae 
   

  
    

Nannobrycon unifasciatus 
   

  
 

x 
 

1 

Copella sp. 
   

x 
   

1 

Nannostomus bifasciatus 
   

  
 

x 
 

2 

Copella nattereri 
   

  
  

x 2 

Pyrrhulina gr. brevis 
   

x 
   

2 

Copella cf. compta x 
  

  
   

6 

Nannostomus eques x 
  

  x x x 23 

Nannostomus unifasciatus x 
  

  x x x 27 

Prochilodontidae 
   

  
    

Semaprochilodus taeniurus 
   

  
 

x 
 

4 

Prochilodus nigricans x x x x 
   

6 

Semaprochilodus insignis x x 
 

x 
   

12 

Clupeiformes                 

Pristigasteridae 
   

  
    

Pellona castelnaeana x 
  

  
   

2 

Pellona flavipinnis x 
 

x x 
   

51 

Cyprinodontiformes                 

Poeciliidae 
   

  
    

Fluviphylax pygmaeus 
   

  
 

x x 6 

Gymnotiformes                 

Apteronotidae 
   

  
    

Sternarchorhamphus muelleri 
   

  
 

x 
 

1 

Apteronotus sp. 
   

x 
   

1 

Parapteronotus hasemani 
 

x x   
   

2 

Gymnotidae 
   

  
    

Electrophorus electricus 
   

x 
   

1 

Hypopomidae 
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Steatogenys elegans x 
 

x   
   

2 

Brachyhypopomus brevirostris 
 

x x   
 

x 
 

12 

Rhamphichthyidae 
   

  
    

Rhamphichthys marmoratus x 
  

x 
   

2 

Rhamphichthys rostratus x x x x 
   

11 

Sternopygidae 
   

  
    

Sternopygus macrurus x x x x x 
  

17 

Eigenmannia aff. trilineata 
 

x x x 
   

48 

Osteoglosiformes                 

Osteoglosidae  
   

  
    

Osteoglossum bicirrhosum x x 
 

x 
   

13 

Perciformes                 

Cichlidae 
   

  
    

cf. Cichlasoma amazonarum 
  

x   
   

1 

Crenicichla strigata 
   

  
  

x 1 

Synphyzodon aequifasciatus 
  

x   
   

1 

cf. Biotodoma wavrini 
 

x 
 

  
   

1 

Cichlasoma amazonarum 
   

x 
   

1 

Astronotus ocellatus x 
  

  
   

1 

Crenicichla marmoratus 
   

  
 

x 
 

1 

Chaetobranchus flavescens x 
  

  x 
  

2 

Chaetobranchopsis orbicularis x 
  

x 
   

2 

Crenicichla sp. 
   

  
 

x 
 

2 

Geophagus sp. x 
  

  x 
  

2 

Cichla pinima x 
  

  
   

3 

Aequidens sp. 
   

  
 

x x 3 

Apistogramma agassizii 
 

x x   x 
  

3 

Apistogramma grephyra 
   

  
 

x 
 

3 

Satanoperca lilith 
   

  x x 
 

4 

Crenicichla saxatilis 
  

x   
 

x x 5 

Uaru amphiacanthoides 
   

x 
 

x 
 

5 

Bujurquina sp. 
 

x 
 

x 
   

5 

Crenicichla johanna 
   

  x 
  

6 

Cichla ocellaris 
   

x x x x 6 

Laetacara thayeri 
 

x 
 

  
   

6 

Cichlidae ind. x x 
 

x 
   

6 

Crenicichla lugubris x 
 

x   
  

x 7 

Apistogramma sp.2 peitoral preta 
 

x x x 
   

7 

Pterophyllum scalare x x x x 
   

9 

Geophagus proximus x 
 

x   x x x 12 

Astronotus crassipinnis x x x x 
   

13 

Apistogramma sp.1 barra caudal 
  

x   
  

x 16 

Cichla temensis x x x   x x 
 

19 
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Satanoperca jurupari x x x x x x 
 

20 

Apistogramma sp.2 faixa longitudinal 
 

x 
 

  
   

26 

Satanoperca acuticeps x x x x 
   

30 

Cichla monoculus x x x x x x x 33 

Acaronia nassa x x x x x x x 45 

Heros severus x x x x 
 

x x 57 

Acarichthys heckellii x x x x x x 
 

68 

Mesonauta festivus x x x x x x x 223 

Eleotridae 
   

  
    

Microphilypnus amazonicus 
 

x 
 

  
   

2 

Engraulididae 
   

  
    

Anchoviella karrikeri 
   

  
 

x 
 

2 

Lycengraulis batesii 
   

  x 
  

4 

Jurengraulis juruensis 
   

  
  

x 11 

Anchovia surinamensis 
   

  
  

x 11 

Polycentridae 
   

  
    

Monocirrhus polyacanthus 
   

  x 
  

1 

Sciaenidae 
   

  
    

Plagioscion squamosissimus x 
  

  x x x 24 

Siluriformes                 

Aspredinidae 
   

  
    

Pterobunocephalus depressus 
   

  
  

x 1 

Bunocephalus coracoides 
   

  
  

x 1 

Pterobunocephalus dolichurus 
   

  
 

x x 9 

Auchenipteridae 
   

  
    

Auchenipteridae sp. 
   

  x 
  

1 

Auchenipterus ambyiacus 
   

x x 
  

3 

Parauchenipterus porosus 
 

x x x x 
  

4 

Ageneiosus brevifilis x 
  

  x 
  

4 

Ageneiosus atronasus x 
  

  
  

x 5 

Auchenipterus porosus 
   

x x 
 

x 6 

Ageneiosus  ucayalensis x x x x x x 
 

28 

Ageneiosus polystictus x 
 

x   x x x 34 

Ageneiosus inermis x x x   x x x 36 

Ageneiosus sp.n. vittatus x x x x x x x 59 

Auchenipterichthys longimanus x x x x x x x 74 

Trachelyopterus galeatus x x x x x x x 143 

Callichthyidae 
   

  
    

Dianema uroestriatum x x x x 
 

x 
 

94 

Hoplosternum littorale x x 
 

x x x x 102 

Doradiadae 
   

  
    

Hemidoras morrisi x 
  

  
   

1 

Trachydoras brevis 
   

  
  

x 2 
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Amblydoras sp. x 
  

x 
   

2 

Pterodoras granulosus 
  

x   
   

2 

Hassar sp. 
   

  x 
  

3 

Astrodoras asterifrons 
   

  
  

x 4 

Acanthodoras spinosissimus x 
 

x   x 
  

5 

Doradido sp. 
 

x 
 

x x 
  

9 

Doras punctatus 
 

x 
 

x x 
  

11 

Trachydoras nattereri 
   

  x 
 

x 12 

Doras fimbriatus x x x x 
   

21 

Anadoras grypus x x x x x x x 134 

Heptapteridae 
   

  
    

Rhamdia sp. 
 

x 
 

  
   

1 

Gladioglanis conquistador 
   

  
  

x 1 

Pimelodella angel  
   

  x 
  

39 

Loricariidae 
   

  
    

Peckoltia vittata 
 

x x   
   

2 

Aphanotorulus unicolor 
   

x 
   

2 

Hypostomus hoplonites x 
 

x x 
   

7 

Peckoltia brevis 
 

x x x 
   

9 

Ancistrus sp. 
 

x x x 
   

9 

Loricaria cataphracta 
  

x x 
   

10 

Hypoptopoma gulare 
 

x x x 
   

13 

Loricariichthys nudirostris x x x x 
  

x 34 

Dekeyseria amazonica x x x x 
   

42 

Pimelodidae 
   

  
    

Pseudoplatystoma tigrinum 
   

  x 
  

1 

Pimelodus ornatus 
   

  x 
  

1 

Pseudoplatystoma fasciatum 
   

  x 
  

1 

Calophysus macropterus x 
 

x   
  

x 3 

Sorubim lima 
 

x 
 

  
   

5 

Hypophthalmus fimbriatus x 
  

  x 
  

8 

Hypophthalmus edentatus 
   

  x x x 23 

Hypophthalmus marginatus x 
 

x   x x x 24 

Pimelodus gr. blochii 
 

x x x x x 
 

88 

Synbranchiformes                 

Synbranchidae 
   

  
    

Synbranchus marmoratus 
  

x   
   

1 

Tetraodontiformes                 

Tetraodontidae 
   

  
    

Colomesus asellus     x x       2 

Total general 1365 670 559 1056 879 724 502 5755 
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Anexo 3.  Categorias Tróficas e abundância por rio  
 

Táxon  
Categoria 

trófica  

Beloniformes   

Belonidae   

Potamorrhaphis petersi C 

Pseudotylosurus microps C 
Characiformes   

Acestrorhynchidae   

Acestrorhynchus falcirostris I 

Acestrorhynchus microlepis I 

Anostomidae   

Laemolyta cf. proxima O 

Laemolyta cf. taeniata O 

Laemolyta cf. varia O 

Laemolyta proxima O 

Laemolyta taeniata O 

Laemolyta varia O 

Leporinus agassizi O 

Leporinus fasciatus O 

Leporinus friderici O 

Leporinus sp. amazonarum O 

Pseudanos gracillis O 

Pseudanus trimaculatus O 

Rhytiodus argenteofuscus H 

Rhytiodus microlepis H 

Schizodon fasciatus H 

Schizodon vittatum H 

Callichthyidae   

Hoplosternum littorale O 

Characidae   

Agoniates anchovia C 

Brycon amazonicus O 

Bryconops affinis O 

Bryconops alburnoides O 

Bryconops caudomaculatus O 

Bryconops giacopinii O 

Bryconops melanurus O 

Bryconops sp. O 

Bryconops sp. (cauda amarela  completa) O 

cf. Hemigrmmus levis O 

Characido sp. O 

Charax gibbosus C 

Charax pauciradiatus C 

Charax sp. C 

Charax tectifer C 

Colossoma macropomum O 
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Ctenobrycon hauxwellianus H 

Gnatocharax steindachneri C 

Hemigrammus analis O 

Hemigrammus cf. levis  O 

Hemigrammus levis O 

Hemigrammus sp. O 

Hemigrammus sp. raios anais pretos O 

Hypessobryccon aff. heterorhabdus O 

Hypessobrycon copelandi O 

Hyphessobrycon cf. hasemani O 

Hyphessobrycon diancistrus O 

Hyphessobrycon hasemani O 

Iguanodectes spilurus O 

Leptobrycon jatuaranae - 

Metynnis argenteus H 

Metynnis cf. lippincottianus O 

Metynnis hypsauchen H 

Metynnis lippincottianus H 

Metynnis sp. H 

Moenkhausia aff. lepidura  O 

Moenkhausia copei O 

Moenkhausia dichroura  O 

Moenkhausia oligolepis O 

Moenkhausia robertsi O 

Myleus cf. longipinnis O 

Myleus rubripinnis H 

Mylossoma aureum O 

Mylossoma duriventre H 

Petitella gorgiae O 

Piaractus brachypomus O 

Prionobrama filigera O 

Pygocentrus nattereri Pi 

Roeboides myersii C 

Satanoperca acuticeps O 

Satanoperca jurupari O 

Satanoperca lilith O 

Serrasalmidae indet. Pi 

Serrasalmus altispinnis Pi 

Serrasalmus cf. maculatus Pi 

Serrasalmus elongatus  Pi 

Serrasalmus gouldingii Pi 

Serrasalmus maculatus  Pi 

Serrasalmus rhombeus O 

Serrasalmus sp.  Pi 

Serrasalmus sp. albertsonii Pi 

Serrasalmus spilopleura Pi 

Tetragonopterus argenteus O 

Thayeria obliqua O 

Triportheus albus O 

Triportheus angulatus O 

Triportheus elongatus O 
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Ctenoluciidae   

Boulengerella cuvieri Pi 

Boulengerella maculata C 

Curimatidae   

cf. Curimata inornata D 

Curimata inornata D 

Curimata ocelata D 

Curimata vittata D 

Curimatella alburna D 

Curimatella meyeri D 

Curimatella sp1 D 

Curimatella sp2 D 

Curimatido sp. D 

Curimatopsis macrolepis D 

Curimatopsis microlepis D 

Cyphocharax notatus D 

Potamorhina altamazonica D 

Potamorhina latior D 

Potamorhina pristigaster D 

Psectrogaster amazonica D 

Psectrogaster rutiloides D 

Steindachnerina argentea D 

Cynodontidae   

Cynodon gibbus Pi 

Rhaphiodon vulpinus Pi 

Erythrinidae   

Hoplerythrinus unitaeniatus D 

Hoplias malabaricus C 

gasteropelecidae    

Carnegiella strigata O 

Hemiodontidae   

Anodus cf. orinocensis P 

Anodus elongatus P 

Anostomidae sp. P 

Hemiodus atranalis O 

Hemiodus cf. gracilis  O 

Hemiodus cf. microlepis O 

Hemiodus cf. semitaeniatus O 

Hemiodus goeldii O 

Hemiodus immaculatus O 

Hemiodus microlepis O 

Hemiodus semitaeniatus O 

Hemiodus sp. O 

Hemiodus sp. rabo de fogo O 

Hemiodus unimaculatus O 

Lebiasinidae   

Copella cf. compta I 

Copella nattereri I 

Copella sp. I 

Nannobrycon unifasciatus O 

Nannostomus bifasciatus O 
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Nannostomus eques O 

Nannostomus unifasciatus O 

Pyrrhulina gr. brevis O 

 
  

Prochilodontidae   

Prochilodus nigricans D 

Semaprochilodus insignis D 

Semaprochilodus taeniurus D 

Clupeiformes   

Pristigasteridae   

Pellona castelnaeana Pi 

Pellona flavipinnis C 

Cyprinodontiformes   

Poeciliidae   

Fluviphylax pygmaeus - 

Gymnotiformes   

Apteronotidae   

Apteronotus sp. C 

Parapteronotus hasemani C 

Sternarchorhamphus muelleri C 

Gymnotidae   

Electrophorus electricus C 

Hypopomidae   

Brachyhypopomus brevirostris C 

Steatogenys elegans O 

Rhamphichthyidae   

Rhamphichthys marmoratus C 

Rhamphichthys rostratus C 

Sternopygidae   

Eigenmannia aff. trilineata C 

Sternopygus macrurus C 

Osteoglosiformes   

Osteoglosidae    

Osteoglossum bicirrhosum C 

Perciformes   

Cichlidae   

Acarichthys heckellii H 

Acaronia nassa C 

Aequidens sp. D 

Apistogramma agassizii O 

Apistogramma grephyra O 

Apistogramma sp.1 barra caudal O 

Apistogramma sp.2 faixa longitudinal O 

Apistogramma sp.2 peitoral preta O 

Astronotus crassipinnis O 

Astronotus ocellatus C 

Bujurquina sp. C 

cf. Biotodoma wavrini O 

cf. Cichlasoma amazonarum C 

Chaetobranchopsis orbicularis P 
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Chaetobranchus flavescens P 

Cichla monoculus Pi 

Cichla ocellaris Pi 

Cichla pinima Pi 

Cichla temensis Pi 

Cichlasoma amazonarum C 

Cichlidae ind. O 

Crenicichla johanna C 

Crenicichla lugubris C 

Crenicichla marmoratus C 

Crenicichla saxatilis C 

Crenicichla sp. C 

Crenicichla strigata C 

Geophagus proximus O 

Geophagus sp. O 

Heros severus O 

Laetacara thayeri O 

Mesonauta festivus H 

Pterophyllum scalare O 

Satanoperca acuticeps O 

Satanoperca jurupari O 

Satanoperca lilith C  

Synphyzodon aequifasciatus O 

Uaru amphiacanthoides H 

Eleotridae   

Microphilypnus amazonicus - 

Engraulididae   

Anchovia surinamensis C 

Anchoviella karrikeri C 

Jurengraulis juruensis P 

Lycengraulis batesii C 

Polycentridae   

Monocirrhus polyacanthus C 

Sciaenidae   

Plagioscion squamosissimus C 

Siluriformes   

Aspredinidae   

Bunocephalus coracoides D 

Pterobunocephalus depressus D 

Pterobunocephalus dolichurus D 

Auchenipteridae   

Ageneiosus  ucayalensis C 

Ageneiosus atronasus C 

Ageneiosus brevifilis O 

Ageneiosus inermis C 

Ageneiosus polystictus C 

Ageneiosus sp.n. vittatus C 

Auchenipterichthys longimanus O 

Auchenipteridae sp. C 

Auchenipterus ambyiacus C 
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Auchenipterus porosus C 

Parauchenipterus porosus O 

Trachelyopterus galeatus C 

Callichthyidae   

Dianema uroestriatum O 

 
  

Doradiadae   

Acanthodoras spinosissimus O 

Amblydoras sp. O 

Anadoras grypus O 

Astrodoras asterifrons   

Doradido sp. O 

Doras fimbriatus O 

Doras punctatus O 

Hassar sp. O  

Hemidoras morrisi O 

Pterodoras granulosus O 

Trachydoras brevis O  

Trachydoras nattereri O  

Heptapteridae   

Gladioglanis conquistador I 

Pimelodella angel  I 

Rhamdia sp. O 

Loricariidae   

Ancistrus sp. D 

Aphanotorulus unicolor D 

Dekeyseria amazonica D 

Hypoptopoma gulare O 

Hypostomus hoplonites D 

Loricaria cataphracta D 

Loricariichthys nudirostris D 

Peckoltia brevis D 

Peckoltia vittata D 

Pimelodidae   

Calophysus macropterus C 

Hypophthalmus edentatus P 

Hypophthalmus fimbriatus P 

Hypophthalmus marginatus P 

Pimelodus gr. blochii O 

Pimelodus ornatus Pi 

Pseudoplatystoma fasciatum Pi 

Pseudoplatystoma tigrinum Pi 

Sorubim lima C 

Synbranchiformes   

Synbranchidae   

Synbranchus marmoratus C 

Tetraodontiformes   

Tetraodontidae   

Colomesus asellus C 
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