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Sinopse:  

Para verificar alterações causadas por ações antrópicas na ictiofauna em igarapés da 

Amazônia Central, foi adaptado um Índice de Integridade Biótica utilizando medidas da 

comunidade de peixes. As medidas utilizadas foram: Riqueza de espécies, Riqueza de 

Characidae, Abundância de Lebiasinidae, Presença/Ausência de Helogenes marmoratus, 

Porcentagem de espécies insetívoras alóctones, Porcentagem de espécies carnívoras, 

Porcentagem de espécies de coluna d'água, Porcentagem de espécies de superfície, Abundância 

de peixes e Número de espécies introduzidas (exóticas). O índice adaptado mostrou-se sensível 

às alterações antrópicas nos igarapés, especialmente nos casos mais severos de degradação 

ambiental. 
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Resumo 

 

A área do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus está inserida 

em uma região da Amazônia Central que abriga grande diversidade biológica e de 

ecossistemas, e está sofrendo impactos ambientais decorrentes da expansão da cidade de 

Manaus. Dessa forma, conhecer a ictiofauna de igarapés de terra-firme da região e adaptar um 

Índice de Integridade Biótica (IIB), podem auxiliar na identificação de impactos em curso e 

na prevenção da degradação de ambientes aquáticos, além de contribuir para a elaboração de 

estratégias de conservação e recuperação de áreas degradadas. As amostragens foram 

realizadas entre os meses de abril e agosto de 2004 em 30 igarapés de 1ª e 2ª ordens (Cuieiras 

n = 11; Tarumã n = 6; Preto da Eva n = 6 e Urubu n = 7) em trechos de 50 m dos igarapés. Os 

peixes foram capturados com puçás, peneiras e redes de arrasto. Foram registradas 

informações sobre o ambiente e algumas variáveis físico-químicas da água para caracterizar a 

heterogeneidade natural do ambiente, bem como eventuais modificações produzidas por ações 

antrópicas. Foram capturados 2674 exemplares de peixes, pertencentes a 87 espécies, 22 

famílias e seis ordens. Characiformes foi o grupo que apresentou a maior riqueza (39 

espécies), representando 67% do total de exemplares coletados, seguido de Siluriformes com 

17 espécies, Perciformes (14), Gymnotiformes (12), Synbranchiformes (3) e 

Cyprinodontiformes (3). Apesar de Cyprinodontiformes apresentar somente três espécies, foi 

a segunda em abundância com 11,4% dos exemplares, seguida dos Perciformes (8,6%), 

Gymnotiformes (6,9%), Siluriformes (5,3%) e Synbranchiformes (0,7%). As variáveis 

ambientais foram analisadas através de uma PCA (Análise de Componentes Principais) 

juntamente com um protocolo ambiental (IIA) para verificar a relação do IIB com as 

características ambientais. Os dados da abundância da comunidade de peixes foram 

sumarizados com um Escalonamento Multidimensional Não-métrico (NMDS) para verificar 

as relações com o IIB. O IIB apresentou correlação significativa somente com o eixo 1 da 

PCA (Pearson, r = -0,62; p < 0,001), com os resultados do IIA (Pearson, r = -0,63; p < 0,001) 

e com a composição de espécies de peixes (eixo 1 da NMDS; Pearson, r = 0,48; p = 0,007). A 

aplicação do Índice de Integridade Biótica produziu alguns resultados discrepantes, com 

valores baixos para igarapés supostamente livres de impactos, e altos para certos igarapés com 

indícios de alterações ambientais. A despeito dessas inconsistências, os valores do IIB foram 

significativamente diferentes entre os igarapés íntegros e alterados (U = 145; p = 0,012). 

Apesar de o IIB estar sendo adaptado com grande sucesso em diversas regiões do mundo, 

precisa ser avaliado com cautela para a Amazônia Central. As características do ambiente e a 
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grande diversidade de espécies encontradas na região tornam a adaptação do índice um pouco 

mais complexa, e serão necessárias mais informações para estabelecer e refinar medidas mais 

adequadas e consistentes.
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Abstract 

 

The Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus (DAS) is inserted in the Central 

Amazon, a region that harbors high biological and ecosystems diversity, and that is suffering 

the environmental impacts resulting from the urban growth of Manaus. In the present study 

we aimed to know the fish fauna of the forest streams of the DAS and adapt an Index of 

Biotic Integrity (IBI) based on the characteristics of those fish assemblages. Our main 

objective was to gather information that could help identifying, monitoring and mitigate 

environmental impacts in aquatic systems. The samples were obtained in 30 streams of 1st and 

2nd order, from four hydrographic basins (Cuieiras river, n = 11; Tarumã river, n = 6; Preto da 

Eva river, n = 6 and Urubu river, n = 7). Fish collecting and environmental data gathering 

were done in 50-m stream reaches. The fish were captured with hand nets, metallic sieves and 

small seine nets. Data on environment characteristics and some water quality parameters were 

also recorded in each sampling station. 2674 fish were captured, belonging to 87 species, 22 

families and six orders. Characiformes showed the greatest richness (39 species), representing 

67% of the total number of specimens collected, followed by Siluriformes with 17 species, 

Perciformes (14), Gymnotiformes (12), Synbranchiformes (3) and Cyprinodontiformes (3). 

Cyprinodontiformes was the second in abundance with 11.4% total number of specimens 

collected, followed by Perciformes (8.6%), Gymnotiformes (6.9%), Siluriformes (5.3%) and 

Synbranchiformes (0.7%). Environmental variables were analyzed through a Principal 

Components Analysis (PCA) jointly with an Environmental Assessment Protocol to verify the 

relation of the IBI with the environmental characteristics. Fish abundance were ordered by 

Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) and tested for the relationships with the IBI. 

The IBI showed significant correlations only with PCA-1 (Pearson, r = -0,62; p <0,001), with 

the results of the environmental assessment protocol (Pearson, r = -0,63; p <0,001), and with 

the fish species composition (NMDS-1, Pearson, r = 0,48; p = 0,007). The use of the IBI 

resulted in a wide variation of the scores for both undisturbed and disturbed streams, with low 

values for streams supposedly undisturbed, and high values for some streams with clear 

signals of environmental disturbances. Despite these weaknesses, IBI values were 

significantly different between the undisturbed and disturbed streams (U = 145; p = 0,012). 

The problems pointed out in the present study indicate that the IBI should be employed with 

caution for Central Amazon streams. The natural variability in environmental characteristics 

and the high species richness in Amazonian streams difficult a regional adaptation of IBI, and 

more information is necessary for choosing and refining adequate metrics.
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações gerais 

 

A região Amazônica possui a maior bacia hidrográfica do mundo, sendo formada pelo 

rio Amazonas e um incontável número de outros rios e pequenos igarapés, distribuídos por 

uma área de aproximadamente 7 x 106 Km2 (Santos & Ferreira, 1999). Esses pequenos 

igarapés formam uma das redes hídricas mais densas do mundo (Junk, 1983), e apresentam 

uma alta diversidade de habitats (Araújo-Lima et al., 1999). 

Os igarapés de terra firme da Amazônia Central apresentam águas ácidas devido à 

presença de ácidos húmicos e fúlvicos, e uma baixa concentração de nutrientes (Walker, 

1985; Mendonça et al., 2005). Esses igarapés têm seu curso coberto pela floresta ripária, 

sendo esta responsável por um grande aporte de nutrientes nos corpos d’água (Walker, 1985). 

A cobertura vegetal é de grande importância para a manutenção da integridade dos igarapés e, 

conseqüentemente, de sua ictiofauna, que é bastante diversa.  

O desmatamento provoca de forma direta a erosão do solo, perda de nutrientes e 

compactação do solo, além da perda de biodiversidade, redução do ciclo da água e contribui 

para o aquecimento global (Fearnside, 2003; Fearnside, 2005). Em estudo realizado por 

Barbosa & Fearnside (2000) na região do Apiaú (RR), foi verificado 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 (Jones et al., 1999; Sutherland et al., 

2002; Mol & Ouboter, 2004) promovendo um aumento na produtividade primária e um 

aumento em biomassa de espécies de peixes perifitívoros (Bojen & Barriga, 2002). Apesar do 

expressivo aumento do desmatamento em áreas tropicais, existe pouca informação a respeito 

desses impactos sobre as comunidades ictíicas (Bojsen & Barriga, 2002). 

Uma grande quantidade de igarapés da Amazônia Central está localizada próximo à 

cidade de Manaus, estando susceptíveis aos impactos dos processos de ocupação urbana. 

Nessa região encontra-se o município de Rio Preto da Eva, onde existem fazendas destinadas 

à produção agropecuária, que foram desmatadas no final da década de 70 e início dos anos 80. 

Além disso, a BR174, estrada que liga Manaus (AM) a Boa Vista (RR) no sentido Sul-Norte, 

tem permitido a instalação de um processo de ocupação desordenado das terras. 

Os processos de ocupação e de uso da terra têm provocado grandes alterações nos 

corpos d’água e sobre as comunidades de peixes em diversas regiões. Em função disso, Karr 
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(1981) propôs o uso de uma série de atributos ecológicos da comunidade de peixes 

relacionados à composição de espécies para avaliar a qualidade da biota aquática, 

desenvolvendo um Índice de Integridade Biótica (IIB). Segundo esse autor, a comunidade de 

peixes reflete bem as mudanças na bacia de drenagem e nos fatores ambientais. Além disso, o 

autor argumenta que (1) as informações disponíveis sobre a história de vida de algumas 

espécies são bastante extensas; (2) a comunidade de peixes representa uma variedade de 

níveis tróficos, com espécies que se alimentam de material de origem alóctone e autóctone; 

(3) os peixes são relativamente fáceis de se identificar; (4) o público em geral pode auxiliar na 

caracterização de algumas condições da comunidade de peixes; (5) tanto efeitos agudos como 

de médio/longo prazos (= efeitos de stress; por exemplo, redução no crescimento e no sucesso 

reprodutivo) podem ser mensurados; (6) os peixes estão presentes desde pequenos riachos em 

condições íntegras até ambientes com águas bastante poluídas; e (7) os resultados de estudos 

usando peixes podem ser diretamente relatados às autoridades, pois são fáceis de serem 

assimilados. 

A integridade biótica pode ser entendida como a capacidade de suportar e manter 

balanceada, integrada e adaptada uma comunidade de organismos, com uma composição de 

espécies, diversidade e organização funcional comparáveis àquelas de ambientes naturais de 

uma região (Angermeier & Karr, 1994). Para avaliar adequadamente essa integridade em 

ambientes aquáticos, é necessário medir alguns atributos da comunidade de peixes (Karr et 

al., 1986). 

O IIB foi adaptado para diversas regiões do mundo, sendo modificado para outros 

tipos de ambientes e ecossistemas. Inicialmente desenvolvido para alguns riachos nos Estados 

Unidos (Karr, 1981) e adaptado para riachos da Europa (Oberdorff & Hughes, 1992), Índia 

(Ganasan & Hughes, 1998), África (Toham & Teugels, 1999), América Central (Lyons et al., 

1995) e América o Sul (Araújo, 1998), o índice teve alguns de seus atributos ecológicos da 

comunidade de peixes, denominados “medidas”, adaptados, suprimidos e/ou adicionados para 

melhor representar cada região estudada. Essas aplicações têm demonstrado a habilidade do 

IIB de identificar uma variedade de formas de degradação (Toham & Teugels, 1999), e essa 

versatilidade o torna um instrumento valioso para quantificar impactos ambientais, de forma 

simples e rápida. Tais características são especialmente desejáveis para a Amazônia, que tem 

sofrido com o acelerado desmatamento e com a ocupação humana. 

O desmatamento, a construção de estradas, a perda de solos e o assoreamento de 

igarapés são características conspícuas e generalizadas em áreas próximas à cidade de 

Manaus, com conseqüências negativas evidentes para a fauna, a flora e o próprio 



 3

funcionamento dos ecossistemas. Isso evidencia a necessidade de adaptação de um índice de 

integridade biótica com medidas simples, que possa ser utilizado para identificar impactos em 

curso e prevenir a degradação de ambientes aquáticos, além de contribuir para a elaboração de 

estratégias de conservação e recuperação de áreas degradadas. 

 

1.2. Objetivo geral 

 

O presente estudo teve como objetivo adaptar o Índice de Integridade Biótica proposto 

por Karr (1981) para igarapés da região de Manaus, a partir de atributos ecológicos das 

comunidades de peixes. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a estrutura física e a vegetação de entorno de igarapés de terra firme da 

região de Manaus; 

2. Determinar os principais tipos de impactos ambientais em igarapés de terra firme da 

região de Manaus; 

3. Determinar a composição e a riqueza de espécies de peixes em igarapés íntegros e 

alterados por ações antrópicas; 

4. Avaliar os efeitos de alterações ambientais sobre as comunidades de peixes em 

igarapés da região de Manaus; 

5. Validar o Índice de Integridade Biótica de Karr (1981), adaptado para os igarapés 

da região de Manaus. 
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2. Material e métodos 

 

2.1. Área de estudo 

 

Os igarapés incluídos no presente estudo estão localizados na área do Distrito 

Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA - (DAS) (Figura 

1) e fazem parte das bacias dos rios Cuieiras, Tarumã, Preto da Eva e Urubu (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Localização do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA). 
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Figura 2. Localização das bacias dos Rios Cuieiras, Tarumã, Urubu e Preto 
da Eva no Distrito Agropecuário da SUFRAMA. 

 

A área de estudo encontra-se em uma região classificada como floresta tropical 

úmida, apresentando uma média anual de chuvas em torno de 2.200 mm, variando entre 1.900 

a 2.500 mm (Gascon & Bierregaard, 2001). Essa região é formada por: Florestas de Platô 

Alto, situadas nas cotas mais altas; Floresta de Platô Baixo com Campinaranas, encontradas 

em regiões de vertente, sendo esta a fitofisionomia mais representativa do DAS; Floresta de 

Baixio, vegetação associada à rede de drenagem estabelecida às margens dos pequenos 

igarapés e apresentando uma ampla distribuição entre as bacias do DAS; Floresta de Igapó, 

restrita as bacias dos Rios Urubu e Cuieiras, os quais possuem grandes canais compreendidos 

na área do DAS; e Campinaranas e Campinas, encontradas em locais de solos arenosos e 

sazonalmente encharcados, sendo as fitofisionomias mais raras do DAS (Moreira, et al., 

2005). 

As coletas foram realizadas durante os estudos para o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) do DAS, coordenado pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com o objetivo de levantar informações para 

subsidiar decisões de planejamento social, econômico e ambiental no DAS. As amostragens 

foram realizadas entre os meses de abril e agosto de 2004 em 30 igarapés de 1ª e 2ª ordens 

(Cuieiras n = 11; Tarumã n = 6; Preto da Eva n = 6 e Urubu n = 7), os quais representam a 
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maior parte dos cursos d’água da área de estudo (Tabela 1). Na escala de Horton, modificado 

por Strahler (Petts, 1994), a junção de dois riachos de 1ª ordem (nascentes) formam um de 2ª 

ordem; dois riachos de 2ª ordem formam um de 3ª ordem, e assim sucessivamente. Em cada 

igarapé selecionado para o estudo foi demarcado um trecho de 50 metros, onde foram feitas as 

medidas de parâmetros ambientais (físicos e físico-químicos) e as coletas dos peixes.
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Tabela 1. Bacias, coordenadas geográficas e ordem dos igarapés amostrados no distrito Agropecuário 
da SUFRAMA. 

Bacia Ponto Latitude (S) Longitude (W) Ordem 
Rio Preto da Eva 2 2,535944 59,833139 2ª 

 3 2,54690 59,85470 1ª 
 7 2,637389 59,736083 3ª 
 9 2,691306 59,700361 1ª 
 10 2,531139 59,736667 1ª 
 12 2,648972 59,722111 1ª 
Rio Urubu 1 2,517028 59,720472 1ª 
 3 2,209806 59,810639 1ª 
 4 2,203389 59,834167 2ª 
 6 2,112333 59,961861 2ª 
 7 2,294889 60,021250 1ª 
 14 2,475694 59,613889 1ª 
 15 2,463361 59,618806 1ª 
Rio Tarumã 1 2,638028 60,154500 1ª 
 2 2,587222 60,119722 1ª 
 3 2,566833 60,098306 1ª 

 4 2,562361 60,028389 1ª 
 5 2,667028 59,890361 1ª 
 7 2,610528 59,990694 1ª 
Rio Cuieiras 1 2,070534 60,383710 1ª 
 2 2,706960 60,374500 1ª 
 4 2,695930 60,295200 1ª 
 5 2,696100 60,295200 2ª 
 8 2,562880 60,317600 1ª 
 10 2,536120 60,317200 1ª 
 12 2,523500 60,334800 2ª 
 14 2,493080 60,334190 2ª 
 15 2,458650 60,346000 2ª 

 16j* 2,57325 60,29582 2ª 
 16m*   2ª 

* No ponto 16, foram realizadas coletas a jusante (16j) e a montante (16m) da cachoeira presente no igarapé. 

 

2.2. Parâmetros ambientais 

 

A largura média do canal (m) foi calculada a partir da média de quatro medidas 

eqüidistantes ao longo do trecho determinado. A profundidade média do canal (m) e a 

profundidade máxima média (m) foram calculadas a partir de nove sondagens equidistantes 

em cada um dos quatro transectos transversais estabelecidos para a medida da largura do 

canal dos igarapés (Figura 3). A velocidade da corrente (m/s) foi determinada pelo tempo de 

deslocamento de um objeto flutuante por uma distância conhecida (1m) no centro do canal e 

expressa como a média de três repetições. 



 8

A vazão média (m3/s) foi obtida relacionando-se a velocidade média da água, largura e 

profundidade do canal, pela fórmula: Q = At * Vm, onde, Q = vazão; Vm = velocidade média 

da corrente; At = área média da secção transversal do curso de água. A área transeccional (At) 

foi calculada a partir da média da área dos quatro transectos em cada trecho estudado, pela 

fórmula: At = [(Z1+Z2)/2].l + [(Z2+Z3)/2].l  + ... [(Zn+Zn+1)/2].l, onde Z é profundidade 

medida em cada segmento e l é a largura de cada segmento (Figura 3). 

O potencial hidrogeniônico (pH), condutividade (µS/cm), oxigênio dissolvido (mg/L) 

e temperatura (ºC) foram determinados com medidores digitais portáteis (GEHAKA, modelo 

PG1400, GEHAKA, modelo CG-220 e Yellow Springs, modelo 55 oxímetro/termômetro, 

respectivamente), sendo as medidas realizadas no meio da coluna d’água em um único ponto 

em cada trecho amostrado (Figura 3). 
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Figura 3. Desenho esquemático dos métodos de tomada de medidas das variáveis 
ambientais realizadas em cada trecho de amostragem (Extraído de Mendonça, 2002).
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A abertura média do dossel (%) foi determinada a partir de análises de imagens 

fotográficas digitais do dossel. As imagens foram obtidas com a câmera posicionada no meio 

do canal do igarapé, em quatro pontos eqüidistantes ao longo do trecho (Figura 3). Utilizando 

editores de imagens, tais fotografias foram convertidas para imagens monocromáticas (“preto 

e branco”), e através da proporção entre as áreas com vegetação (em preto nas imagens) e as 

áreas de luz incidente (em branco), foi quantificada a abertura do dossel (expressa em 

porcentagem). 

O tipo de substrato foi classificado em sete categorias: areia, argila, tronco (madeiras 

com diâmetro acima de 10 cm), liteira grossa (composta de folhas e pequenos galhos), liteira 

fina (material particulado fino), raiz (emaranhado de raízes provenientes da vegetação 

marginal) e macrófita (vegetação aquática). A composição do substrato em cada transecto foi 

determinada a partir de sondagens com um bastão graduado em nove pontos eqüidistantes em 

quatro secções transversais ao longo do trecho, no momento da tomada de informações sobre 

a profundidade do canal (Figura 3). A composição geral do substrato de cada igarapé foi 

caracterizada pela freqüência de ocorrência (%) de cada tipo de substrato. 

 

2.3. Amostragem da ictiofauna 

 

Os peixes foram coletados durante o dia, utilizando-se redes de cerco, puçás e 

peneiras. O esforço de coleta foi padronizado para todos os igarapés por meio da limitação do 

número de coletores e tempo de coleta, tendo sido utilizados três coletores durante 2 horas em 

cada trecho de 50 metros. Antes das coletas, as extremidades dos trechos de amostragem 

foram bloqueadas com redes de malha fina (5 mm entre nós opostos) para evitar a fuga dos 

peixes.  

Os exemplares coletados foram sacrificados, fixados em formalina (10%) e 

transportados para o laboratório. Os exemplares foram então triados, acondicionados em 

álcool 70% e depositados na coleção de peixes do INPA. A identificação taxonômica das 

espécies foi realizada com uso de chaves dicotômicas, literatura especializada e auxílio de 

pesquisadores especialistas de diversas instituições. 

 

3. Análise dos dados 

 

3.1. Adaptação do Índice de Integridade Biótica 
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O IIB sumariza os dados das assembléias de peixes em 12 medidas (Karr, 1981). Para 

avaliar os efeitos das alterações ambientais, tais medidas foram modificadas e adaptadas para 

igarapés da Amazônia Central e estão relacionadas a três categorias de variáveis: (1) riqueza e 

composição de espécies; (2) estrutura trófica e uso de habitat pelas espécies; e (3) abundância 

e integridade da ictiofauna (Tabela 2). Para cada medida foi atribuída uma nota: 5 (bom), 3 

(regular) e 1 (ruim), de acordo com o grau de semelhança das condições observadas no 

igarapé avaliado, em relação a um ambiente em condições íntegras, ou seja, sem nenhum tipo 

de alteração antrópica. O valor final do índice é representado pela soma das notas de cada 

medida. A escolha das medidas baseou-se na experiência da equipe de Ictiologia do INPA, a 

partir dos resultados de coletas em mais de duas centenas de igarapés de terra firme na 

Amazônia Central (Projeto Igarapés; dados não publicados). Nesta escolha, buscou-se 

selecionar características das assembléias de peixes que fossem análogas às utilizadas 

originalmente por Karr (1981), com as devidas adaptações às características físicas dos 

igarapés amazônicos e à composição da ictiofauna Neotropical. 
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Tabela 2. Categorias e medidas da comunidade de peixes, modificadas e adaptadas com base no 
trabalho de Karr (1981). Detalhes sobre as medidas incluídos no texto. 

Condição (Pontuação) Categorias e Medidas 
Boa (5) Regular (3) Ruim (1) 

Composição e riqueza de espécies    
1. Riqueza de espécies ≥ 7 4 a 6 < 4 
2. Riqueza de Characidae ≥ 2 1 0 
3. Abundância de Lebiasinidae > 10 4 a 10 < 4 
4. Presença/Ausência de Helogenes marmoratus ≥ 2 1 0 
Estrutura trófica e uso de habitat    
5. % de espécies insetívoras alóctones 15 a 35 > 35 a 60 e < 15 a 5 > 60 e < 5 
6. % de espécies carnívoras < 20 20 a 35 > 35 
7. % de espécies de coluna d'água < 20 20 a 35 > 35 
8. % de espécies de superfície 15 a 40 < 15 ≥ 41 
Abundância e integridade da ictiofauna    
9. Abundância de peixes >30 11 a 30 < 11 
10. Número de espécies introduzidas (exóticas) 0 1 ≥ 2 

 

Composição e riqueza de espécies 

Medida 1 (Riqueza de espécies): representa o número total de espécies para cada trecho de 

igarapé amostrado. 

Medida 2 (Riqueza de Characidae): representa o número de espécies de peixes da família 

Characidae encontradas nos igarapés amostrados. 

Medida 3 (Abundância de Lebiasinidae): representa a abundância das espécies presentes 

nessa família. No presente estudo, a família Lebiasinidae foi representada pelas espécies 

Copella nigrofasciata, Copella nattereri, Nannostomus marginatus, Pyrrhulina brevis e 

Pyrrhulina laeta. 

Medida 4 (Presença/Ausência de Helogenes marmoratus, Cetopsidae): essa espécie apresenta 

uma ampla distribuição nos igarapés da Amazônia Central e mostrou-se ser bastante sensível 

a alterações encontradas no ambiente. 

 

Estrutura trófica e uso de habitat 

 

As Medidas 5 e 6, referentes à composição trófica dos igarapés, foram baseados no 

trabalho de Anjos (2005), realizado em igarapés de terra firme da Amazônia Central. 

Medida 5 (Porcentagem de espécies insetívoras alóctones): representa espécies que 

apresentam a maior parte da sua dieta (mais de 60%) composta por insetos terrestres. Anjos 
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(2005) verificou que uma grande quantidade de espécies (42%) encontradas em igarapés 

íntegros próximos a Manaus apresentaram sua dieta composta principalmente por insetos 

terrestres. 

Medida 6 (Porcentagem de espécies carnívoras): representa espécies que consumiram peixes, 

invertebrados terrestres e aquáticos, sem uma predominância de nenhuma dessas categorias de 

presas. 

Medida 7 (Porcentagem de espécies de coluna d’água): representada por espécies que 

ocupam a porção intermediária da coluna d’água, e geralmente estão associadas a trechos 

mais profundos dos igarapés, em locais de correnteza moderada a forte. 

Medida 8 (Porcentagem de espécies de superfície): representada por espécies que ocupam a 

porção superior da coluna d’água, junto à superfície e normalmente próximo aos remansos 

nas margens dos igarapés. 

 

Abundância e integridade da ictiofauna 

 

Medida 9 (Abundância de peixes): número total de exemplares capturados em cada trecho de 

igarapé amostrado. 

Medida 10 (Número de espécies introduzidas/exóticas): ocorrência de espécies introduzidas 

(de outros ambientes ou exóticas) nos igarapés amostrados. 

As Medidas relacionadas a anomalias morfológicas, tumores, enfermidades e 

hibridização propostas por Karr et al. (1986) foram eliminadas, pois não foram encontrados 

exemplares de peixes com essas características. 

Com base na soma da pontuação obtida para as 10 medidas do IIB adaptado para os 

igarapés da Amazônia Central, os igarapés amostrados foram enquadrados em quatro classes 

de integridade: Muito Pobre (< 20), Pobre (21-30), Bom (31-40), Excelente (41-50). A classe 

de valores superiores do IIB indica igarapés sem nenhum tipo de alteração, enquanto que 

baixos valores indicam igarapés com impactos ambientais evidentes. 

 

3.2. Protocolo de Integridade Ambiental 

Na caracterização dos locais de amostragem, além da tomada de medidas sobre 

parâmetros físico-químicos da água (pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e 

temperatura) e variáveis estruturais dos igarapés, os ambientes foram caracterizados quanto à 

sua estrutura, por meio da aplicação de um protocolo geral a partir de observação direta do 

ambiente. Esse Protocolo de Integridade Ambiental compreende variáveis relativas ao uso da 
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terra, estado de integridade da zona ripária ou baixio, características do leito e morfologia dos 

igarapés produzindo um índice de integridade do ambiente (IIA) (Tabela 3). Para essa 

avaliação, foram utilizados os protocolos de Petersen (1992) e EPA (Plafkin et al., 1989), 

modificados segundo a proposta de Nessimian e colaboradores (submetido), onde divide-se o 

valor observado (ao) pelo valor máximo para cada item (am – equação 1), e o valor final é a 

média desses valores em relação ao número de características ambientais amostradas (n - 

equação 2) . Com este procedimento, evita-se a dificuldade de comparação entre resultados de 

estudos distintos, que frequentemente subtraem ou adicionam medidas aos protocolos 

utilizados. Neste formato, o índice estabelecido pelo protocolo varia de zero (ambientes muito 

degradado) a 1 (ambientes íntegros). 

m

o
i a

ap =  

n

P
IIA

n

i
i∑

== 1  

Equação 1 Equação 2 

 

 

Tabela 3. Características físicas do habitat e avaliação das condições das áreas amostradas, 
segundo o Índice de Integridade do Ambiente (IIA) proposto por Nessimian e colaboradores 
(submetido). 

Característica Condição Escore 
Padrão do uso 
da terra além da 
zona de 
vegetação 
riparia 

Floresta contínua/ Fragmento de 100 ha/ fragmento de 10 ha 
Capoeira Cecropia spp. 
Capoeira Vismia spp. 
Pasto 
Cultivos agrícolas de ciclo longo/estrada 
Cultivos agrícolas de ciclo curto  

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Largura da mata 
ciliar 

Mata ciliar continua com a floresta adjacente 
Mata ciliar bem definida com mais de 30 metros 
Mata ciliar bem definida entre 5 a 30 metros 
Mata ciliar bem definida entre 1 a 5 metros 
Mata ciliar ausente com alguma vegetação arbustiva 
Vegetação arbustiva ciliar ausente 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Estado de 
preservação da 
mata ciliar 

Mata ciliar intacta sem quebras de continuidade 
Quebra ocorrendo em intervalos maiores que 50 metros 
Quebra freqüente com algumas cicatrizes e barranco 
Cicatrizes profundas com barrancos ao longo do seu comprimento 

4 
3 
2 
1 

Estado da mata 
ciliar dentro de 
uma faixa de 10 
metros 

Mais de 90% da densidade é constituída de árvores não pioneiras ou nativas 
Espécies pioneiras mescladas com árvores maduras 
Mescla de grama com algumas árvores pioneiras e arbustos 
Vegetação constituída de grama e poucos arbustos 

4 
3 
2 
1 

Dispositivos de 
retenção 

Canal de rochas e/ou troncos firmemente colados no local 
Rochas e/ou troncos presentes, mas preenchidos com sedimento 
Dispositivo de retenção solto movendo-se com o fluxo 
Canal livre com poucos dispositivos de retenção 

4 
3 
2 
1 

Sedimentos no 
local 

Pouco ou nenhum alargamento resultante do acúmulo do sedimento 
Algumas barreiras de cascalho e pedra bruta e pouco silte 

4 
3 
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Barreira de sedimento e pedras, areia e silte comuns 
Canal dividido em tranças ou rio canalizado  

2 
1 

Estrutura do 
barranco do rio 

Ausência de barrancos 
Barranco estável de rochas e solo fixado por grama, arbusto e raízes 
Barranco firme, coberto por gramas e arbustos 
Barranco com solo livre e uma camada esparsa de grama e arbustos 
Barranco instável com solo e areia soltos, facilmente perturbável  

5 
4 
3 
2 
1 

Escavação sob 
o barranco 

Pouca ou nenhuma evidência, ou restrita a área de suporte de raízes 
Escavações apenas nas curvas e nas constrições 
Escavações freqüentes 
Escavações severas ao longo do canal, com queda de barrancos 

4 
3 
2 
1 

Leito do rio Fundo de pedras de vários tamanhos, agrupadas, com interstícios óbvios 
Fundo de pedra facilmente móvel, com pouco silte 
Fundo de silte, cascalho e areia em locais estáveis 
Fundo uniforme de silte e areia livres, substrato de pedra ausente 

4 
3 
2 
1 

Áreas de 
corredeiras, 
poções e 
meandros 

Distinta, ocorrendo em intervalos de 5 a 7 vezes a largura do rio 
Espaçamento irregular 
Longos poções separando curtas áreas de corredeiras, meandros ausentes 
Meandros e áreas de corredeiras/poções ausentes ou rio canalizado 

4 
3 
2 
1 

Vegetação 
aquática 

Quando presente consiste de musgos e manchas de algas 
Algas dominantes nos poções, plantas vasculares nas margens 
Emaranhados de algas, algumas plantas vasculares e poucos musgos 
Algas emaranhadas no fundo, plantas vasculares dominam o canal 

4 
3 
2 
1 

Detritos Principalmente folhas e material lenhoso sem sedimento 
Principalmente folhas e material lenhoso com sedimento 
Pouca folha e madeira, detrito orgânicos finos, floculados, com sedimento 
Nenhum folha ou madeira, liteira grossa e fina com sedimento 
Sedimento fino ou anaeróbio, nenhuma liteira grossa ou fina 

5 
4 
3 
2 
1 

 

3.3. Análises estatísticas dos resultados 

 

As variáveis ambientais medidas nos igarapés (largura, profundidade, velocidade da 

correnteza, vazão, condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura, abertura do dossel e tipo 

de substrato) foram previamente analisadas para identificar a possível presença de 

colinearidade. A variável pH não foi incluída nas análises devido à ausência de dados para os 

igarapés da bacia do rio Preto da Eva, em função de problemas com o equipamento. Em 

seguida, as variáveis ambientais (dados brutos) foram submetidas a uma Análise de 

Componentes Principais (PCA) para reduzir a dimensionalidade dos dados. 

Para testar as possíveis diferenças entre as características ambientais predominantes 

nos igarapés, estes foram classificados em impactados e não impactados, a partir de análises 

prévias dos resultados obtidos. Diferenças para cada variável ambiental entre esses dois 

grupos de igarapés foram analisadas com uso do teste não paramétrico “U” de Mann-

Whitney. Diferenças nas características ambientais de igarapés impactados e não impactados 

foram testadas por meio de uma MANCOVA, utilizando os eixos um e dois da Análise de 

Componentes Principais. 
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Para caracterizar a composição das assembléias de peixes nos igarapés amostrados, foi 

realizado um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), com o objetivo de 

reduzir a dimensionalidade dos dados da comunidade de peixes. A matriz de dissimilaridade 

utilizada na ordenação foi construída utilizando o índice de Bray-Curtis. Os eixos 1 e 2 do 

NMDS foram retidos para verificar a relação com o IIB, por meio de Análises de Correlação 

de Pearson. 

Para testar a validade do IIB, este foi correlacionado com os dados da composição de 

espécies, variáveis ambientais e com os escores resultantes do Protocolo de Integridade 

Ambiental aplicado às áreas amostradas. As relações entre os resultados do IIB e as 

características ambientais dos igarapés (representadas pelos eixos originados pela PCA) foram 

verificadas por meio de Análises de Correlação de Pearson. 

Para verificar a relação entre o IIB (gerado a partir de atributos da comunidade de 

peixes) e os escores do Protocolo de Integridade Ambiental (gerado a partir das características 

físicas e forma de uso do ambiente), foi utilizada uma Análise de Correlação de Pearson. Para 

verificar a diferença entre os igarapés íntegros e alterados para os valores do Protocolo de 

Integridade Ambiental também foi utilizado o teste não paramétrico “U” de Mann-Whitney. 

Na realização da correlação de Pearson, não foram utilizados os dados do Protocolo para os 

pontos 16m da bacia do rio Cuieiras (CU16m) e Ponto 6 da bacia do rio Urubu (UR06), 

devido a problemas técnicos. De forma análoga ao estabelecido para as características 

ambientais dos igarapés e para o Protocolo de Integridade Ambiental, diferenças nos valores 

do IIB para as áreas íntegras e alteradas foram avaliadas com uso do teste “U” de Mann-

Whitney. 

As diferenças na composição de espécies (representada pelo primeiro e segundo eixos 

do NMDS) em função das características dos igarapés impactados e não impactados foram 

testadas por meio de uma MANCOVA. 

Para a realização do NMDS foi utilizado o programa de estatística R (2006). A 

Análise de Componentes Principais e a MANCOVA foram realizadas através do programa 

SYSTAT 8.0 (Wilkinson, 1998) e as demais análises foram realizadas com o programa 

estatístico PAST (Hammer et al., 2001). 

 

4. Resultados 

 

Características físicas e integridade ambiental de igarapés de terra firme na região de 

Manaus 
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Entre os igarapés amostrados, nove (30%), apresentaram diferentes graus de 

alterações por ações antrópicas. Os igarapés alterados foram encontrados principalmente nas 

bacias dos rios Preto da Eva (n = 4), Urubu (n = 3) e Tarumã (n = 2). Comparando as 

características ambientais dos igarapés impactados e não impactados, houve diferenças 

significativas quanto à temperatura da água, abertura de dossel, velocidade da corrente e 

alguns tipos de substrato (liteira grossa, argila, raiz) (Tabela 4). Os igarapés impactados 

apresentaram temperatura da água mais alta, maior abertura do dossel, maior quantidade de 

argila e menor quantidade de liteira grossa e raízes compondo o substrato (Tabela 5). As 

demais variáveis não apresentaram diferenças significativas. 

 

Tabela 4. Valores do teste U de Mann-Whitney para as variáveis ambientais que 
apresentaram diferenças significativas entre os igarapés impactados e não 
impactados. Os valores em negrito foram considerados significativamente 
importantes (p < 0,5). 

Variáveis ambientais Mann-Whitney U Valor de P 
Temperatura (°C) 26,5 0,001 
Oxigênio dissolvido (mg/L) 80 0,264 
Condutividade elétrica (µS/cm) 109 0,264 
Largura média (m) 61 0,068 
Vazão média  67 0,111 
Profundidade média 88 0,394 
Velocidade da corrente (m/s)  38 0,011 
Abertura do dossel (%) 43,5 0,011 
Liteira grossa (%) 132,5 0,045 
Argila (%) 46 0,015 
Liteira fina (%) 119 0,138 
Areia (%) 106,5 0,302 
Tronco (%) 84,5 0,334 
Raiz (%) 143 0,015 
Rocha (%) 99 0,429 
Macrófita (%) 87,5 0,386 
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Tabela 5. Resultado das variáveis ambientais encontradas nos igarapés impactados e não impactados na Amazônia Central, Os valores em negrito 
apresentaram diferenças significativos para o teste de Mann-Whitney U (p < 0,05) entre os igarapés alterados e não alterados na Amazônia Central. Os valores 
de pH são somente para as bacias dos rio Cuieiras, Urubu e Tarumã. 

Categorias de substrato (%) Estado pH Temp Cond O2 Dossel VC Larg Vazão Prof 
LF AR TR LG RA RO MA AG SX AF 

X  4,89 27,08 9,23 6,39 38,89 30,07 3,34 0,09 0,16 8,64 20,99 4,01 22,33 5,56 0,31 4,01 26,13 7,10 0,93 Alt
era
do 

DP 0,62 2,73 3,72 1,26 32,69 13,97 4,49 0,10 0,11 14,13 18,11 4,19 21,23 14,63 0,93 8,69 38,81 18,38 2,78 

 

X  4,35 24,89 11,75 6,15 8,70 18,09 1,62 0,05 0,15 11,77 26,06 3,44 38,76 15,61 2,78 0,93 0,66 0,00 0,00 
Nã
o 

alt
era
do DP 0,32 0,76 7,54 1,05 3,61 6,53 0,74 0,06 0,11 12,07 19,61 4,38 21,60 15,87 7,35 2,21 3,03 0,00 0,00 

X  = média; DP = desvio padrão; Temp = temperatura; Cond = condutividade elétrica; O2 = oxigênio dissolvido; Dossel = abertura do dossel; VC = 
velocidade média da corrente; Larg = largura do canal; Prof = profundidade média do canal; LF = liteira fina; AR = areia; TR = tronco; LG = liteira grossa; 
RA = raiz; RO = rocha; MA = macrófita; AG = argila; SX = seixo; AF = alga filamentosa. 
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A Análise de Componentes Principais (PCA) a partir dos dados de características 

ambientais dos igarapés demonstrou que os três primeiros eixos explicaram 57,6% da 

variabilidade total dos dados (Tabela 6). O eixo 1 da PCA representou 26,8% da variância 

explicada, onde temperatura, abertura do dossel e argila contribuíram e liteira grossa 

contribuiu positivamente. O segundo eixo representou 18,1% da variância explicada, 

apresentando velocidade da corrente, vazão e profundidade como as variáveis mais 

importantes. O terceiro eixo representou 12,7% e foi influenciado principalmente por 

condutividade (positivamente) e pela presença de troncos no substrato (negativamente). 

Os igarapés com maior impacto aparente foram separados dos demais, 

principalmente em relação à temperatura, dossel e cobertura do substrato (Figura 4a-b), sendo 

que os impactos ambientais identificados nesses igarapés estão associados à retirada da 

vegetação ripária, e sua eventual substituição por pastagens. Características marcantes desses 

igarapés incluíram a presença de barrancos expostos; dispositivos de retenção soltos no canal 

dos igarapés; barrancos instáveis, constituídos por solo e areia soltos; e substrato do leito dos 

igarapés uniforme, pouco diverso. Somente o primeiro eixo da Análise de Componentes 

Principais (PCA1) apresentou diferenças significativas entre as áreas alteradas e não alteradas 

(MANCOVA: Pillai Trace = 0,441, F3,26 = 6,85 , P = 0,002). 
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Tabela 6. Cargas das variáveis ambientais resultantes da Análise de 
Componentes Principais de igarapés da região de Manaus, e a variância 
explicada por cada eixo, Valores marcados em negrito foram 
considerados significativamente importantes (> 0,6). 

Variáveis ambientais PCA1 PCA2 PCA3 
Temperatura -0,888 0,161 0,050 
Condutividade 0,275 0,373 0,771 
Oxigênio dissolvido -0,604 -0,420 -0,315 
Dossel -0,891 0,335 0,022 
Velocidade da corrente -0,562 0,644 -0,135 
Largura  -0,292 0,082 0,038 
Vazão 0,143 0,718 -0,519 
Profundidade 0,459 0,639 -0,287 
Liteira fina 0,169 -0,361 0,027 
Areia -0,217 -0,583 -0,256 
Tronco  0,370 0,190 -0,633 
Liteira grossa 0,664 -0,074 -0,255 
Raiz 0,531 0,437 0,427 
Rocha 0,157 0,187 0,365 
Macrófita -0,267 0,577 -0,221 
Argila -0,780 0,154 0,253 
% Variância explicada 26,842 18,081 12,687 
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Figura 4. Distribuição dos pontos de amostragem em função das características ambientais 
locais, a partir de uma Análise de Componentes Principais. PCA1, 2 e 3 = componentes 
principais. Os círculos negros representam os igarapés com algum tipo de alteração 
ambiental, e os triângulos claros representam os igarapés não impactados. 

 

Os igarapés com impactos ambientais evidentes apresentaram os menores valores 

para o IIA calculados pelo Protocolo de Integridade Ambiental (Anexo 1). Além disso, os 

igarapés impactados exibiram uma grande variação nos escores do protocolo (0,30 - 0,91), 

enquanto que os ambientes íntegros apresentaram uma variação menor (0,82 – 1,00), sendo 

significativamente diferentes (U = 8; P < 0,001) (Figura 5), corroborando os resultados das 

análises multivariadas a partir da medida direta de variáveis ambientais. Os igarapés íntegros 
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estavam localizados em trechos com mata ciliar contínua e intacta, constituída por árvores 

nativas, barrancos estáveis, e substrato sem presença de silte. Já os igarapés com baixos 

valores do IIA apresentaram um substrato quase uniforme de argila e areia, com sedimento 

fino, tufos de algas filamentosas e ausência de liteira grossa. Além disso, nesses igarapés a 

mata ciliar foi substituída por cultivos agrícolas, além da presença de estradas nas 

proximidades. Os escores gerados pela aplicação do Protocolo de Integridade Ambiental 

apresentaram correlação significativa somente com o eixo 1 da Análise de Componentes 

Principais (Correlação de Pearson, r = -0,91; p < 0,001). 

 

 
Figura 5. Resultado do protocolo ambiental (IIA) 
em relação ao estado de integridade dos igarapés 
amostrados. As figuras representam as medianas 
(linhas horizontais) e os quartis (retângulos). 

 

Composição e riqueza das assembléias de peixes e suas relações com as características 

ambientais dos igarapés 

Foram capturados 2674 exemplares de peixes, pertencentes a 87 espécies, 22 famílias 

e seis ordens (Anexo 2). Characiformes foi o grupo que apresentou a maior riqueza (39 

espécies), representando 67% do total de exemplares coletados. Em seguida vieram 

Siluriformes com 17 espécies, Perciformes (14), Gymnotiformes (12) e Synbranchiformes e 

Cyprinodontiformes, (três espécies cada). Apesar de Cyprinodontiformes apresentar somente 

três espécies, foi a segunda em abundância com 11,4% dos exemplares, seguida dos 

Perciformes (8,64%), Gymnotiformes (6,92%), Siluriformes (5,31%) e Synbranchiformes 

(0,71%). A Família Characidae foi a que apresentou maior riqueza e abundância, sendo 
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representada por 24 espécies e 29,47% dos exemplares coletados. Lebiasinidae, apesar de 

apresentar somente cinco espécies, foi a segunda família mais abundante, com 21,05% dos 

exemplares. Entre as espécies, as mais abundantes foram Pyrrhulina brevis (Lebiasinidae) e 

Hyphessobrycon melazonatus (Characidae), representando 12,30% e 9,24% dos peixes 

coletados. Quanto à freqüência de ocorrência nos igarapés, exemplares de Pyrrhulina brevis 

foram coletados em 63,33% dos pontos amostrados, seguida por Helogenes marmoratus 

(Cetopsidae) e Erythrinus erythrinus (Erythrinidae), ambos ocorrendo em 60% dos igarapés. 

A composição de espécies de peixes de acordo com suas abundâncias nas amostras 

foi analisada por meio de um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), onde 

os eixos 1 e 2 foram retidos para interpretação (Stress = 18,32; Root Mean Squared Error = 

9,164118e-05). Houve uma tendência de agrupamento dos pontos de amostragem em função 

das bacias de drenagem em que estão inseridos, enquanto que a distinção entre igarapés 

impactados e não impactados foi menos evidente (Figura 6). Além disso, a composição de 

espécies em abundância (representadas pelo primeiro e segundo eixos do NMDS) não 

apresentaram diferenças significativas entre os igarapés íntegros e impactados (MANCOVA: 

F2,27 = 0,73, P = 0,401 para a NMDS1; e F2,27 = 0,681, P = 0,416 para a NMDS2).  

 

 



 232

-2 -1 0 1 2
NMDS1

-2

-1

0

1

2

N
M

D
S

2

RP RP

UR

TA

RP UR

TA

UR

RP

UR

RP UR

UR

RP

TA

UR

TA

CU
TA

CUCU

CU
CU

CU

CU

CU

CU

CU

CU

TA

 
Figura 6. Distribuição das amostras de peixes de igarapés, com base na abundância das 
espécies, a partir de uma análise de NMDS. Círculos negros representam os igarapés 
impactados, triângulos representam igarapés íntegros; TA, bacia do rio Tarumã; CU, bacia do 
rio Cuieiras; UR, bacia do rio Urubu; RP, bacia do rio Preto da Eva, 
 

Os valores de abundância total de peixes nos igarapés apresentaram correlações 

negativas com as variáveis ambientais sumarizadas no primeiro (PCA1, Pearson: r = -0,38, P 

= 0,046) e segundo eixos (PCA2, Pearson: r = -0,39, P = 0,041) da Análise de Componentes 

Principais. Os dados de riqueza de espécies de peixes apresentaram correlação somente com 

as variáveis ambientais representadas pelo eixo 2 da PCA (Pearson: r = -0,46, P = 0,014). 

 

O Índice de Integridade Biótica de Karr (1981), adaptado para os igarapés da região de 

Manaus: resultados e validação das medidas selecionadas 

 

A aplicação do Índice de Integridade Biótica adaptado no presente estudo permitiu a 

identificação de um gradiente de valores relacionados ao estado de conservação dos igarapés, 

apresentando uma grande variação nos resultados, tanto para os ambientes íntegros quanto 

para os impactados (Figura 7). O IIB apresentou alguns valores baixos para igarapés 
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supostamente livres de impactos (pontos amostrais 26 e 28) e inversamente, apresentou 

valores altos para certos igarapés com indícios de algum tipo de alteração (e. g. ponto 46). 

Apesar dessas aparentes inconsistências, os valores do IIB foram significativamente 

diferentes entre os igarapés íntegros e alterados (U = 145; p = 0,012). 

 

 
Figura 7. Resultado do Índice de Integridade 
Biótica em relação ao estado de integridade dos 
igarapés amostrados. As figuras representam as 
medianas (linhas horizontais) e os quartis 
(retângulos). 

. 

Os resultados do IIB apresentaram correlação significativa somente com as variáveis 

ambientais representadas pelo eixo 1 da PCA (Pearson, r = -0,62; p < 0,001). Os valores dos 

escores resultantes da aplicação do Protocolo de Integridade Ambiental apresentaram 

correlação significativa com os resultados obtidos para o IIB (Pearson, r = 0,63; p < 0,001). 

De forma semelhante, a composição das assembléias de peixes com base na abundância das 

espécies (eixo 1 da NMDS) apresentou correlação significativa com os valores do IIB 

(Pearson, r = 0,48; p = 0,007). 

Análises de correlação de Pearson entre as medidas que compõem o IIB e com o 

resultado final do índice, demonstraram a existência de uma forte correlação entre certos 

pares de medidas, envolvendo principalmente a medida 1 (“Riqueza de espécies”). A medida 

10 (“Número de espécies introduzidas/exóticas”) foi a única que não apresentou correlação 

com os valores do IIB ou com as demais medidas (Anexo 3; Tabela 7). 
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Tabela 7. Matriz de Correlações de Pearson entre as 10 medidas da comunidade de peixes 
que compõem o IIB e o resultado final do índice para os igarapés da Amazônia Central 
estudados. A metade inferior da matriz reúne os valores de correlação ( r ), enquanto a metade 
superior registra os valores de probabilidade (p). Em negrito estão as correlações que foram 
significativamente importantes. 

   Medidas do Índice de Integridade Biótica 
Medidas IIB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IIB 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,363
1 0,804 0 < 0,001 0,068 0,027 0,003 0,074 0,011 < 0,001 0,001 0,554
2 0,648 0,573 0 0,389 0,061 0,013 0,006 0,212 0,453 0,029 0,309
3 0,567 0,338 0,163 0 0,153 0,238 0,458 0,008 0,243 0,008 0,421
4 0,706 0,403 0,346 0,268 0 0,120 0,011 0,005 0,026 0,044 0,277
5 0,648 0,523 0,448 0,222 0,290 0 0,173 0,140 0,062 0,006 0,039
6 0,573 0,331 0,494 0,141 0,458 0,256 0 0,319 0,673 0,002 0,672
7 0,656 0,458 0,235 0,471 0,502 0,276 0,188 0 0,027 0,617 0,362
8 0,599 0,650 0,142 0,220 0,405 0,345 0,080 0,404 0 0,150 0,708
9 0,672 0,564 0,399 0,471 0,371 0,491 0,552 0,095 0,270 0 0,617

10 0,172 -0.112 0,192 -0.153 0,205 0,380 0,081 0,172 0,071 -0,095 0 
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5. Discussão 

 

Os ecossistemas aquáticos, além de serem caracterizados pela grande complexidade e 

variabilidade de habitats, vêm sofrendo com as atividades humanas (Hart et al. 1999). As 

causas mais comuns de perda de biodiversidade em rios por ocupação humana no Brasil são a 

poluição, o assoreamento, a eutrofização, os empreendimentos para controle do fluxo dos rios, 

pesca e introdução de espécies, sendo que essas ameaças ocorrem em intensidades diferentes 

nas diversas regiões do país (Agostinho et al., 2005). 

Nos igarapés próximos à cidade de Manaus, os impactos mais evidentes identificados 

foram os desmatamentos, a construção de estradas, a conversão de áreas de florestas em 

cultivos agrícolas e pastagens. Tais modificações ambientais têm provocado alterações nas 

características físico-químicas da água, na própria estrutura dos ambientes e nas populações 

dos organismos aquáticos (Silva, 1995; Couceiro et al., 2007). 

Nos igarapés estudados, as variáveis ambientais que apresentaram as maiores 

modificações foram: temperatura da água, abertura do dossel, e as porcentagens de cobertura 

do substrato por liteira grossa e argila. Estas variáveis estão diretamente relacionadas com o 

desmatamento. Em áreas alteradas na região de Manaus, com ausência da mata ripária, houve 

um aumento tanto da temperatura quanto do pH, bem como na condutividade elétrica da água, 

nos teores de oxigênio dissolvido e na concentração de compostos nitrogenados (Silva, 1995). 

Couceiro et al. (2007) também verificaram um aumento da temperatura da água, da 

condutividade elétrica e do pH em igarapés alterados da cidade de Manaus. Já em igarapés da 

Reserva Florestal Adolpho Ducke (próximo a Manaus), com uma densa cobertura resultante 

da vegetação de entorno, a temperatura da água, o pH, a condutividade e o oxigênio 

dissolvido apresentaram amplitudes de variação muito menores, demonstrando a estabilidade 

e a integridade ambiental desses ambientes (Mendonça et al., 2005). 

Com a retirada da mata ciliar, é provável que processos erosivos nas margens tenham 

carreado uma grande quantidade de sedimentos para o leito dos igarapés, que passou a ser 

constituído predominantemente por argila. Concomitantemente, houve uma diminuição na 

freqüência de ocorrência de liteira grossa, resultando em uma diminuição na heterogeneidade 

de habitats para a fauna aquática (peixes e invertebrados). Além disso, o resultado do 

Protocolo Ambiental demonstrou que em áreas alteradas por pasto e cultivos agrícolas, o 

canal do igarapé apresentava poucos dispositivos de retenção e substrato uniforme com 

presença de silte. Berkman & Rabeni (1987) verificaram que o aumento de sedimento fino no 

canal do rio provoca alteração na comunidade de peixes, afetando primeiramente espécies 
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insetívoras bentônicas e herbívoras, devido a modificações no habitat. Diversos outros 

estudos demonstraram que a heterogeneidade do ambiente influencia na composição e 

distribuição das espécies de peixes (Angermeier & Schlosser, 1989; Silva, 1995; Araujo Lima 

et al., 1999; Buhrnheim, 2002; Mendonça et al., 2005). Bojsen & Barriga (2002) verificaram 

uma forte correlação entre a abertura do dossel e a presença de liteira no substrato dos 

igarapés, sendo esta, uma importante variável que reflete o grau de desmatamento no entorno 

dos corpos d’água. 

As modificações na comunidade de peixes devido a alterações no ambiente foram 

medidas com a adaptação do Índice de Integridade Biótica (Karr, 1981), utilizando diversas 

medidas relacionadas à comunidade ictíica. Entretanto, o IIB não se mostrou eficiente na 

detecção dos impactos ambientais para todos os igarapés amostrados, apesar da existência de 

correlações significativas dos escores do IIB com o conjunto de variáveis ambientais e com a 

avaliação do grau de integridade ambiental, feita com uso do Índice de Integridade Ambiental 

(IIA). As correlações negativas entre os dados de abundância e riqueza com as variáveis 

ambientais, demonstraram que modificações no ambiente estão relacionadas com a 

diminuição da abundância e da riqueza de espécies de peixes; entretanto, essas modificações 

foram bastante evidentes somente nos igarapés com alto grau de impacto ambiental. Pinto et 

al. (2006) verificaram uma correlação significativa entre a condição da vegetação ripária e os 

resultados do IIB adaptado para o rio Paraíba do Sul (Estado do Rio de Janeiro); entretanto, 

essa correlação foi significativa somente para o período de seca. 

O IIB resultou na pontuação de alguns igarapés com impactos evidentes em sua 

estrutura física (como os pontos # 4 - UR04 e # 6 - UR06 da bacia do rio Urubu) que se 

encontravam em áreas de capoeira e próximos a floresta primária, como equivalendo a 

ambientes íntegros. Essas pontuações de igarapés alterados sendo enquadrados como íntegros 

podem estar relacionadas à proximidade de ambientes íntegros e esses servindo como “zona 

de proteção” para as espécies de peixes. A qualidade ambiental e a proporção de floresta 

(“zona de proteção”) ao redor das áreas de amostragem podem influenciar os resultados das 

áreas alteradas (Nessimian et al., submetido). Por outro lado, alguns igarapés íntegros tiveram 

sua pontuação do IIB abaixo do esperado, como foi o caso do ponto 15 do rio Urubu (UR15). 

Nesse pequeno igarapé, amostrado em um trecho muito próximo de sua nascente, os baixos 

valores de profundidade e largura (a menor entre os igarapés estudados) possivelmente foram 

os responsáveis pela baixa riqueza de espécies, resultando no baixo valor do IIB. Casos 

semelhantes de baixos valores de riqueza de espécies, decorrentes da simplicidade estrutural 

do substrato em nascentes de igarapés, também podem explicar casos de pontuações 
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aparentemente equivocadas geradas pela aplicação do IIB. Todavia, o que tais casos 

explicitam de fato é a fragilidade do IIB na avaliação de ambientes aquáticos que apresentam 

uma amplitude de variação naturalmente grande dos parâmetros ambientais (leia-se medidas) 

incluídos no índice. 

Um dos problemas de adaptação e interpretação do índice é quando a riqueza esperada 

é baixa, e quando um grupo de medidas utilizadas representa apenas um pequeno componente 

da comunidade de peixes (Karr et al. 1986; Miller et al. 1988). Por exemplo, alguns igarapés 

pertencentes à bacia do rio Cuieiras apresentaram alguns dos melhores resultados pelo 

Protocolo Ambiental, mas não foram classificados como “excelentes” pelo IIB. Nos igarapés 

estudados, além da alta riqueza de espécies, houve uma grande amplitude de variação deste 

parâmetro entre os igarapés íntegros, possivelmente em função da grande complexidade de 

habitats encontrada em igarapés da Amazônia Central. Essa variação na riqueza de espécies 

nos ambientes íntegros pode ser maior do que quando se compara igarapés não impactados 

com igarapés impactados, gerando as discrepâncias nos resultados do IIB. Bojsen & Barriga 

(2002), trabalhando em igarapés da Amazônia Equatoriana, encontraram um número maior de 

espécies em áreas desmatadas do que em áreas íntegras, e verificaram que algumas espécies 

passaram de raras em ambientes florestados, para comuns em ambientes alterados pelo 

desmatamento. 

Mendonça et al. (2005), verificaram que um dos fatores importante que explicam a 

distribuição de espécies em igarapés da Amazônia Central é a localização da bacia de 

drenagem, relacionada com suas características geológicas. Esses fatores, juntamente com a 

escassez de informações sobre a história de vida das espécies dificultam a adaptação do IIB 

para as condições amazônicas, e indicam a necessidade de uma sólida base de informações 

para que o índice atinja o grau de acurácia necessário para a sua utilização prática na 

avaliação de impactos ambientais em igarapés. 

 

Avaliação das medidas empregadas no IIB adaptado 

Antes de alguns atributos serem incluídos em um índice de avaliação de integridade 

ambiental, é necessário que sejam rigorosamente definidos, medidos e testados (Karr, 1999). 

A elaboração ou adaptação de um índice multimétrico envolve a seleção de uma série de áreas 

com diferentes graus de impactos, e a padronização das medidas que deverão ser utilizadas e 

o ponto mais importante é a demonstração de que as medidas selecionadas sejam confiáveis e 

relacionados aos impactos ambientais a serem mensurados, consistindo em mudanças 

quantitativas através de uma escala ou gradiente (Karr, 1999). 
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A medida que representa a riqueza de espécies, apesar de ter apresentado uma grande 

variação para os igarapés da Amazônia, foi a medida que apresentou a maior correlação com 

o IIB. Esta medida tem sido bastante utilizada em diversos trabalhos de adaptação do IIB 

(Karr, 1981; Fausch et al., 1984; Karr et al., 1986; Araújo, 1998; Tohan & Teugels, 1999; 

Bozzetti & Schulz, 2004; Rodriguez-Olarte et al. 2006), pois é um componente da diversidade 

que diminui com o aumento da degradação ambiental (Oberdorff & Hughes, 1992). 

Entretanto, em áreas com introdução de espécies, alguns trabalhos utilizam o número de 

espécies nativas, de forma a evitar a confusão gerada pelo eventual enriquecimento das 

assembléias pela invasão ou introdução de espécies exóticas (Lyons et. al., 1995; Ganasan & 

Hughes, 1998; Pinto et al., 2006). 

Em algumas regiões, a escolha de áreas íntegras para servirem como controles ou 

parâmetros para a integridade do ambiente torna-se um problema, devido a alterações 

históricas nos rios (Bozzetti & Schulz, 2004). Em função disso, as medidas faunísticas 

acabam sendo baseadas na compilação de dados presentes na literatura, referente à área 

estudada. Em regiões temperadas, a vantagem de usar medidas resultantes da análise da 

comunidade de peixes para avaliar alterações ambientais deriva do fato de que muitas 

espécies possuem suas histórias de vida bem conhecidas cientificamente (Karr, 1981). Desta 

forma, a adaptação das medidas e do índice em geral torna-se mais simples, visto a 

aplicabilidade do IIB para regiões temperadas. De forma semelhante ao ocorrido para igarapés 

da Amazônia Central no presente estudo (e, de forma geral, no Brasil; Bozzetti & Schulz, 

2004), a adaptação do IIB em riachos da África foi difícil devido à carência de informações 

sobre as comunidades de peixes e sobre a história de vida das espécies (Tohan & Teugels, 

1999). 

Devido à baixa similaridade de espécies observada em igarapés da Amazônia Central 

(q.v. Anjos, 2005), a determinação de espécies intolerantes a alterações ambientais não foi 

possível. Espécies intolerantes são aquelas que são sensíveis a mudanças ambientais e passam 

a ser encontradas em pequeno número (ou são excluídas) em ambientes com alterações 

ambientais severas (Hued & Bistoni, 2006). Karr et al., (1986) utilizaram como medida o 

número de indivíduos da subfamília Etheostomatinae (“darters”; Percidae), que apresentam 

reprodução e alimentação associadas ao habitat bentônico e são considerados sensíveis a 

alterações na estrutura dos riachos e na qualidade da água. No presente estudo, selecionamos 

a medida “riqueza de espécies de Characidae” como possível substituição às espécies de 

“darters”, em função de sua representatividade na ictiofauna da Amazônia Central (Silva, 

1995; Sabino & Zuanon, 1998; Bührnheim, 2002; Anjos, 2005; Mendonça et al., 2005; 
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Ribeiro & Zuanon, 2006), além de apresentarem uma drástica redução nos igarapés com alto 

grau de impacto ambiental. 

Uma outra família com grande distribuição nos igarapés da Amazônia e utilizada na 

adaptação do índice foi Lebiasinidae (Sabino & Zuanon, 1998; Anjos, 2005; Mendonça et al. 

2005). Algumas espécies dessa família exploram a superfície da água e utilizam a região 

marginal do igarapé com pouco fluxo e entre plantas submersas (Sabino & Zuanon, 1998). 

Espécies da família Lebiasinidae estiveram ausentes somente nos três igarapés com os 

menores valores do IIB, o que indica o acerto na seleção desta medida para igarapés da 

Amazônia central. 

Uma medida importante e que apresentou resultado satisfatório, foi a 

“presença/ausência de Helogenes marmoratus”, devido a sua ampla distribuição em igarapés 

da Amazônia Central e por ter entre seus habitats de vida os acúmulos de folhiço em locais de 

correnteza (Mortati, 2004). Nessimian et al. (submetido) verificaram que espécies de insetos 

associados ao folhiço de corredeiras em igarapés foram bastante sensíveis a mudanças 

ambientais. Entretanto, somente drásticas mudanças na cobertura vegetal induziram 

significativas mudanças na comunidade de insetos aquáticos em geral. Em função dessa 

medida, onde Helogenes marmoratus possui o habito de vida associada ao folhiço, foram 

adicionadas duas outras medidas, com o objetivo de detectar variações com espécies 

associadas à ocupação da coluna d’água e a superfície. Tanto a porcentagem de espécies de 

coluna d’água quanto a porcentagem de espécies de superfície não foram eficientes para 

detectar perturbações ambientais sutis em alguns pontos de amostragem. As espécies 

associadas à coluna d’água são sensíveis às modificações ambientais decorrentes da erosão 

nas áreas marginais, como o aumento da turbidez, redução no teor de oxigênio dissolvido e 

poluição por produtos químicos (Ganasan & Hughes, 1998). 

Mudanças na qualidade da água ou nas condições ambientais, resultantes do uso da 

terra, provocam mudanças na qualidade e disponibilidade dos recursos alimentares, 

consequentemente alterando as comunidades de peixes (Karr et al., 1986). Assim, as medidas 

designadas para avaliação da composição trófica têm sido bastante utilizadas e adaptadas para 

diferentes situações e ambientes (Miller et al. 1998). Para o desenvolvimento e adaptação de 

uma medida para avaliar essas modificações, é importante usar grupos tróficos dominantes 

(Karr et al., 1986). Neste sentido, a medida “porcentagem de insetívoros alóctones” foi 

selecionada em função da importância do material alóctone proveniente da vegetação de 

entorno na dieta de peixes de igarapés (Goulding, 1980; Lowe McConnell, 1999; Goulding et 

al., 1988). Os peixes de riachos tropicais apresentam uma forte dependência, em termos 
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tróficos, do material alóctone advindo da floresta adjacente, sendo que uma grande parte da 

ictiofauna (tanto em termos de número de indivíduos como de biomassa) é sustentada, 

principalmente, por insetos terrestres (Anjos, 2005). 

A medida “porcentagem de espécies carnívoras” foi incluída em substituição à medida 

“proporção de indivíduos piscívoros” proposta originalmente por Karr et al. (1986), dada a 

baixa freqüência de ocorrência desse grupo trófico nos igarapés estudados. A categoria trófica 

dos carnívoro compreende espécies que apresentam sua dieta composta por mais de 60% de 

material animal, incluindo peixes (Anjos, 2005). 

Ambas as medidas “porcentagem de insetívoros alóctones” e “porcentagem de 

espécies carnívoras” não foram eficientes na determinação da pontuação dos igarapés. Apesar 

de espécies pertencentes a estas categorias tróficas estarem presentes em quase todos os 

igarapés estudados, exceto os pontos com alto grau de impacto, a variação na porcentagem de 

ocorrência desses dois grupos tróficos nos igarapés íntegros e com baixo grau de impacto foi 

bastante grande. Vannote et al. (1980) ressaltam a importância dos rios de cabeceiras e a 

integridade da floresta ripária para o aporte de material para a manutenção dos organismos 

aquáticos e da cadeia trófica. 

A medida relacionada à abundância total de exemplares coletados tem sido modificada 

nas diversas versões do IIB, de acordo com a metodologia de coleta utilizada em cada 

trabalho. Karr et al., 1986 salientam que o esforço pode ser expresso por unidade de área 

amostrada, comprimento do trecho de igarapé amostrado, em número de lances com 

determinado aparelho de pesca, ou por unidade de tempo. As amostragens foram realizadas de 

acordo com a metodologia desenvolvida por Mendonça et al. (2005) em igarapés na 

Amazônia, que vem sendo aplicada com sucesso em diversos estudos com igarapés na região 

(J. Zuanon, com. pess.). Apesar disso, a detecção de variações na abundância de peixes 

causadas pelas alterações no ambiente ficou restrita aos igarapés bastante degradados. 

Em relação à medida “número de espécies introduzidas”, apesar de ter ocorrido em um 

único local de amostragem, em igarapés localizados em fragmentos florestais dentro da cidade 

de Manaus, foi verificada a ocorrência de duas espécies introduzidas (H. dos Anjos, com. 

pess.). Uma delas, a tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus, Cichlidae) também foi 

encontrada no ponto 12 da bacia do rio Preto da Eva. Outra espécie exótica, o Lebistes 

(Poecilia reticulata, Poeciliidae), chegou a representar cerca de 80% da abundância dos 

peixes nos igarapés urbanos mais severamente impactados, onde também foram encontradas 

espécies invasoras locais, como Cichlasoma amazonarum (Cichlidae), Hoplosternum littorale 

(Callichthyidae) e Gymnocorymbus thayeri (Characidae), que apresentam uma ampla 
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distribuição em áreas de várzea próximas. Dessa forma, vê-se a importância e manutenção 

dessa medida para futuras avaliações. Ganasan & Hughes (1998) ressaltam que o alto número 

de espécies não-nativas nos rios da Índia, além das mudanças nas condições físico-químicas 

da água, pode ter contribuído para a eliminação de diversas espécies nativas. 

O Índice de Integridade Biótica (IIB) desenvolvido pela primeira vez nos EUA, apesar 

de estar sendo adaptado com grande sucesso em diversas regiões do mundo, precisa ser 

avaliado com cautela para a Amazônia Central. As características do ambiente e a grande 

diversidade de espécies encontradas na região tornam a adaptação do índice um pouco mais 

complexa, e serão necessárias mais informações para estabelecer e refinar medidas mais 

adequadas e consistentes. 

Os altos valores de riqueza de espécies peixes nos igarapés amostrados ilustram a alta 

diversidade presente nos ecossistemas amazônicos. Considerando a proximidade da área de 

estudo em relação à Manaus, um dos locais mais bem conhecidos do ponto de vista 

ictiofaunístico na Amazônia brasileira, fica evidente o quão pouco se conhece da fauna 

regional de peixes de igarapés. Dessa forma, ressalta-se a importância do IIB para quantificar 

os impactos antrópicos e para ser utilizado como um referencial histórico para avaliação 

ambiental em igarapés de terra firme da Amazônia Central. 
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Anexo 1. Resultado do questionário do protocolo ambiental referente as 12 Características físicas do ambiente presente na Tabela 3.  
Número das questões do protocolo ambiental Score Pontos de 

amostragen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Protocolo 
CU01 1 0.17 2 0.33 2 0.5 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 17 0.33 
CU02 1 0.17 2 0.33 1 0.25 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 18 0.34 
CU04 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 15 0.29 
CU05 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 2 0.5 2 0.5 1 0.25 3 0.75 1 0.2 17 0.33 
CU08 1 0.17 1 0.17 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 2 0.4 16 0.31 
CU10 1 0.17 1 0.17 2 0.5 2 0.5 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 19 0.37 
CU12 1 0.17 1 0.17 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 16 0.31 
CU14 1 0.17 1 0.17 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 16 0.31 
CU15 1 0.17 1 0.17 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 16 0.31 
CU16j 1 0.17 1 0.17 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 14 0.27 
RP03 1 0.17 1 0.17 2 0.5 2 0.5 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 2 0.4 18 0.34 
RP10 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 15 0.29 
TA01 1 0.17 1 0.17 1 0.25 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 17 0.33 
TA02 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 16 0.31 
TA03 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 16 0.31 
TA05 1 0.17 1 0.17 1 0.25 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 17 0.33 
UR01 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 12 0.23 
UR03 1 0.17 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 15 0.29 
UR14 2 0.33 1 0.17 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 1 0.2 10 0.28 

Igar
apé

s 
ínte
gros 

UR15 2 0.33 1 0.17 2 0.5 2 0.5 2 0.5 1 0.25 3 0.6 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 1 0.2 10 0.40 
RP02 1 0.17 2 0.33 2 0.5 1 0.25 1 0.25 1 0.25 1 0.2 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 2 0.4 17 0.32 
RP07 2 0.33 3 0.50 4 1 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.4 1 0.25 4 1 1 0.25 2 0.5 2 0.4 16 0.51 
RP09 4 0.67 5 0.83 4 1 4 1 3 0.75 4 1 4 0.8 3 0.75 4 1 3 0.75 1 0.25 3 0.6 21 0.78 
RP12 4 0.67 5 0.83 4 1 3 0.75 4 1 4 1 5 1 4 1 4 1 3 0.75 4 1 3 0.6 39 0.88 
TA04 5 0.83 5 0.83 4 1 4 1 4 1 3 0.75 5 1 4 1 4 1 4 1 3 0.75 5 1 50 0.93 
TA07 2 0.33 3 0.50 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 1 0.2 1 0.25 3 0.75 2 0.5 1 0.25 2 0.4 23 0.43 
UR04 2 0.33 2 0.33 2 0.5 2 0.5 2 0.5 3 0.75 2 0.4 1 0.25 3 0.75 1 0.25 1 0.25 2 0.4 23 0.43 

Igar
apé

s 
alte
rad
os 

UR07 4 0.67 3 0.50 4 1 3 0.75 4 1 4 1 5 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 0.6 37 0.88 
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Anexo 2. Composição da ictiofauna em igarapés de 1a e 2 a ordem coletadas nos Distrito 
Agropecuário da SUFRAMA. 
Ordem / Família / Espécie Categoria Trófica Uso de Habitat 
Characiformes 
      Characidae 

Bryconops aff. humeralis 
Bryconops aff. inpai 
Bryconops giacopinii 
Bryconops inpai 
Gnathocharax steindachneri 
Hemigrammus aff. gracilis 
Hemigrammus aff. ocellifer 
Hemigrammus belottii 
Hemigrammus pretoensis 
Hemigrammus vorderwinkleri 
Hyphessobrycon aff. agulha 
Hyphessobrycon aff. heterorhabdus 
Hyphessobrycon aff. melazonatus 
Hyphessobrycon aff. eques 
Hyphessobrycon aff. sweglesi 
Hyphessobrycon cf. agulha 
Hyphessobrycon heterorhabdus 
Hyphessobrycon melazonatus 
Hyphessobrycon sp. 
Iguanodectes geisleri 
Iguanodectes spilurus 
Iguanodectes variatus 
Moenkhausia collettii 
Poptella compressa 
 

      Anostomidae 
Leporinus klausewitzi 
 

      Crenuchidae 
Ammocryptocharax elegans 
Crenuchus spilurus 
Elachocharax junki 
Elachocharax mitopterus 
Elachocharax pulcher 
Microcharacidium weitzmani 

 
      Erythrinidae 

Erythrinus erythrinus 
Hoplias cf. malabaricus 
 

      Gasteropelecidae 
Carnegiella strigata 

 
      Lebiasinidae 

Copella nattereri 
Copella nigrofasciata 
Nannostomus marginatus 
Pyrrhulina brevis 
Pyrrhulina laeta 

 
 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Onívoro 
Onívoro 
Onívoro 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 
 
 
Onívoro 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
 
 
Carnívoro 
Piscívoros 
 
 
Insetívoro autóctone 
 
 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro alóctone 
Insetívoro alóctone 

 
 
Coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
superfície 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
coluna d’água 
 
 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
 
 
superfície 
 
 
superfície 
superfície 
coluna d’água 
superfície 
superfície 
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Anexo 2. Continuação... 
Ordem / Família / Espécie Categoria Trófica Uso de Hábitat 
Cyprinodontiformes 
      Rivulidae 

Rivulus compressus 
Rivulus obscurus 
Rivulus kiroviskyi 

 
Gymnotiformes 
      Gymnotidae 

Gymnotus anguillaris 
Gymnotus cataniapo 
Gymnotus sp. 
Gymnotus stenoleucus 

 
      Hypopomidae 

Brachyhypopomus brevirostris 
Brachyhypopomus sp. 
Brachyhypopomus sp.1 
Brachyhypopomus sp.2 
Hypopygus lepturus  
Microsternarchus bilineatus 
Steatogenys duidae 

 
      Rhamphichthyidae 

Gymnorhamphichthys rondoni 
 

Perciformes 
      Cichlidae 

Aequidens pallidus 
Apistogramma gr. steindachneri 
Apistogramma sp.1 
Apistogramma sp.2 
Apistogramma sp.3 
Crenicichla cf. saxatilis 
Crenicichla inpa 
Crenicichla notophthalmus 
Crenicichla sp. 
Laetacara sp. 
Oreochromis niloticus  

 
      Gobiidae  

Microphilypnus amazonicus 
Microphilypnus macrostoma 
 

      Polycentridae 
Monocirrhus polyacanthus 

 
Siluriformes 
      Auchenipteridae 

Tetranematichthys wallacei 
 
      Callichthyidae 

Callichthys callichthys 
Megalechis thoracata 

 
 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
Insetívoro geral 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
 
 
Insetívoro autóctone 
 
 
 
Carnívoro 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Carnívoro 
Insetívoro geral 
Onívoro 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
 
 
Piscívoro 
 
 
 
Carnívoro 
 
 
Insetívoro autóctone 
Onívoro 

 
 
superfície 
superfície 
superfície 
 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
areia 
folhiço 
 
 
areia 
 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
 
 
areia 
areia 
 
 
folhiço 
 
 
 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
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Anexo 2. Continuação... 
Ordem / Família / Espécie Categoria Trófica Uso de Habitat 
Siluriformes 
      Cetopsidae 

Helogenes marmoratus 
 
      Doradidae 

Acanthodoras cataphractus 
 

      Heptapteridae 
Gladioglanis conquistador 
Nemuroglanis lanceolatus 
Nemuroglanis pauciradiatus 
Rhamdia laukidi 
 

      Loricariidae 
Acestridium discus 
Acestridium martini 
Ancistrus sp. 
Rineloricaria lanceolata 
 

      Scoloplacidae 
Scoloplax distolothrix 
 

      Trichomycteridae 
Ituglanis aff. amazonicus 
Ituglanis sp. 
 

Synbranchiformes 
      Synbranchidae 

Synbranchus marmoratus 
Synbranchus sp.1 
Synbranchus sp.2 

 
 
Insetívoro alóctone 
 
 
Carnívoro 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Piscívoro 
 
 
Perifitívoro 
Perifitívoro 
Perifitívoro 
Perifitívoro 
 
 
Insetívoro autóctone 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
 
 
 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 
Insetívoro autóctone 

 
 
folhiço 
 
 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
 
 
folhiço 
 
 
folhiço 
folhiço 
 
 
 
folhiço 
folhiço 
folhiço 
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Anexo 3. Pontos de coleta com os resultados para cada medida do Índice de Integridade 
Biótica adaptado para os igarapés da Amazônia Central. 

Medidas   Pontos  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
CU01 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 44 
CU02 3 1 5 1 3 1 1 1 5 5 26 
CU04 3 1 1 5 3 5 1 5 5 5 34 
CU05 5 5 1 1 5 5 1 3 5 5 36 
CU08 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 44 
CU10 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 44 
CU12 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 46 
CU14 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 44 
CU15 5 5 1 5 3 5 3 3 5 5 40 
CU16j 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 42 
CU16m 5 1 3 5 5 3 1 5 5 5 38 
RP02* 3 1 1 1 5 3 1 1 3 5 24 
RP03 1 1 5 1 5 3 1 1 5 5 28 
RP07* 5 5 1 1 5 3 1 3 5 5 34 
RP09* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 14 
RP10 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 44 
RP12* 5 1 5 1 1 3 1 3 5 3 28 
TA01 5 1 5 1 3 1 5 5 3 5 34 
TA02 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 42 
TA03 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 44 
TA04* 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 16 
TA05 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 48 
TA07* 3 1 5 3 3 3 1 5 5 5 34 
UR01 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 46 
UR03 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 40 
UR04* 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 46 
UR06* 5 5 5 3 5 5 1 3 5 5 42 
UR07* 5 1 1 1 5 3 1 5 5 5 32 
UR14 3 3 5 5 5 5 5 1 5 5 42 
UR15 1 1 1 1 1 5 1 1 3 5 20 
 

 


