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Sinopse 

Estudou-se a influência da degradação ambiental e das estratégias de vida 

das espécies nativas de peixes na ocorrência de espécies não nativas em 

pequenos igarapés de Manaus, Amazonas. Aspectos como coocorrência e 

substituição de espécies foram avaliados para se compreender o processo de 

invasão biológica nos locais estudados. 

 

Palavras-chave: Peixes de riachos, introdução de espécies, estratégias de 
vida, impacto antrópico e homogeneização biótica. 
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RESUMO 
 
Vários fatores determinam a distribuição das espécies na natureza, e a importância 
de cada um depende da escala de análise. Em escala regional, os principais fatores 
que influenciam a distribuição das espécies são as interações com o meio onde 
vivem e com a biota local. O presente estudo investigou o processo de ocupação de 
igarapés de pequena ordem da área urbana de Manaus, Estado do Amazonas, por 
espécies de peixes não nativas. Para isso, foi testada a influência da degradação 
ambiental e das características de história de vida das espécies nativas como 
mecanismos facilitadores ou restritivos à invasão pelas espécies não nativas. Foram 
amostrados 28 igarapés, onde foram mensuradas diversas características 
ambientais (estruturais e limnológicas) e obtidas amostras da ictiofauna. As coletas 
de peixes foram realizadas em trechos de 50 m de comprimento, utilizando peneiras, 
puçás, malhadeiras e redes de cerco por aproximadamente duas horas em cada 
local. Foram registradas 49 espécies, sendo 33 nativas e 16 não nativas. As 
espécies não nativas foram pouco frequentes e pouco abundantes e habitaram 
locais com alterações ambientais moderadas a severas, mas não foram registradas 
nos igarapés íntegros. A perda de qualidade ambiental nos igarapés decorrente dos 
impactos antrópicos foi acompanhada pela substituição da maioria das espécies 
nativas por um pequeno número de espécies não nativas, restando somente aquelas 
que possuem estratégias de vida que as permitem sobreviver nesses locais 
degradados (por exemplo, capacidade de respiração aérea, ovoviviparidade e dieta 
baseada no consumo de detritos). Uma análise de regressão logística múltipla 
indicou que a perda de qualidade ambiental nos igarapés foi o principal fator 
influenciando a ocupação por espécies não nativas. O conhecimento acerca das 
estratégias de vida das espécies nos permite prever quais espécies nativas poderão 
suportar alterações ambientais severas nos igarapés e quais serão localmente 
extirpadas. Da mesma forma, essas informações nos permitem prever quais 
espécies não nativas têm potencial para ocupar ambientes fortemente 
descaracterizados e poluídos. A perda da maioria das espécies nativas observada 
na maior parte dos igarapés urbanos de Manaus, seguida pela substituição por 
poucas espécies não nativas, constitui um fenômeno de homogeneização biótica 
que resulta em uma evidente perda de biodiversidade. Medidas que reduzam ou 
mitiguem os impactos antrópicos sobre os igarapés de Manaus são necessárias, 
tanto para que se evite uma maior dispersão de espécies não nativas nesses 
ambientes, quanto para o bem-estar da própria população humana que vive às 
margens desses igarapés em Manaus. 
 
Palavras-chave: Peixes de riachos, introdução de espécies, estratégias de vida, 
degradação ambiental, impacto antrópico e homogeneização biótica. 
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ABSTRACT 
 
Several factors determine the species distribution in the environment, and the 
significance of each depends on the scale analysis. In local scale, the main factors 
that influence the species distribution are the interactions with the environment they 
live in and with the local biota. The present study investigated the process of 
occupation of streams of the urban area of Manaus by non-native fish species. For 
this, the influence of environmental degradation and the life-history characteristics of 
the native species as facilitating or restrictive mechanisms to the invasion by non-
native species were tested. Samples were obtained in 28 streams, where various 
environmental characteristics were measured (structural and limnological) and 
samples of the ichthyofauna were obtained.  Fish samplings were performed in 50-m 
long stretches, using sieves, dip nets, gill nets and seines for about two hours in each 
site. Overall, 49 species were collected, being 33 natives and 16 non-natives. The 
non-native species were relatively uncommon, and most of them showed low 
abundances, inhabiting sites with moderate to severe environmental alterations;  they 
were not recorded in intact streams. The loss of environmental quality on the streams 
resulting from the anthropic impacts was followed by the replacement of the majority 
of the native species by a small number of non-native species, remaining only those 
which have life strategies that allow their survival in these degraded sites (e.g., aerial 
breathing capacity). A multivariate logistic regression analysis indicated that the loss 
of environmental quality in the streams was the main factor influencing its occupation 
by non-native species. The knowledge about the species life history strategies 
enables us to predict which native species will be able to support severe 
environmental alterations in the streams and which will be locally extirpated. 
Similarly, this information allows us to predict which non-native species have the 
potential to occupy polluted and strongly modified environments. The loss of the 
majority of the native species observed in most of the urban streams of Manaus, 
followed by the replacement by few non-native species, represents a phenomenon of 
biotic homogenization that results in an evident loss of biodiversity. Measures that 
reduce or mitigate the anthropic impacts in the urban streams are necessary, both to 
avoid a greater dispersion of non-native species in these environments, and for the 
welfare of the human population itself which lives in the margins of these 
watercourses streams in Manaus. 
 
Keywords: Stream fish, species introduction, life-history traits, environmental 
degradation, anthropic impact, biotic homogenization. 
 



 

ix 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 12 

MÉTODOS ................................................................................................................ 17 

Área de estudo .......................................................................................................... 17 

Delineamento amostral ............................................................................................. 17 

Coleta de dados ........................................................................................................ 18 

Análises ..................................................................................................................... 20 

RESULTADOS........................................................................................................... 23 

Caracterização geral dos igarapés ............................................................................ 23 

Caracterização geral da Ictiofauna ............................................................................ 26 

Relações entre características ambientais, história de vida e presença de espécies 

não nativas nos igarapés de Manaus ........................................................................ 30 

Substituição e coocorrência de espécies nativas e não nativas ................................ 34 

DISCUSSÃO ............................................................................................................. 39 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................... 46 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 48 

ANEXO I – Características biológicas das 33 espécies de peixes nativas utilizadas 

para compor a variável independente “estratégias de vida” no modelo de regressão 

logística múltipla. ....................................................................................................... 54 

ANEXO II – Variáveis limnológicas coletadas nos 28 igarapés do município de 

Manaus. As variáveis foram utilizadas para compor a variável independente 

“gradiente de integridade ambiental” no modelo de regressão logística múltipla. ..... 56 

ANEXO III – Variáveis ambientais representantes do ambiente físico coletadas nos 

28 igarapés do município de Manaus. Com exceção de substrato, as variáveis foram 

utilizadas para compor a variável independente “gradiente de integridade ambiental” 

no modelo de regressão logística múltipla. ............................................................... 57 

 



 

x 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Área, nome, localização e coordenadas geográficas dos 28 igarapés 

amostrados no município de Manaus no primeiro semestre de 2013. As duas letras 

iniciais dos códigos dos igarapés indicam as bacias e os dois números representam 

a ordem do igarapé (escala de Horton, modificada por Strahler (Petts, 1994)) e o 

número sequencial de amostragem respectivamente. .............................................. 23 

Tabela 2. Amplitude de variação dos parâmetros estruturais e limnológicos dos 28 

igarapés amostrados na área urbana e periurbana de Manaus. ............................... 25 

Tabela 3. Composição da ictiofauna capturada nos 26 igarapés de 2ª ordem 

amostrados na cidade de Manaus, com suas respectivas origens, abundâncias, 

ocorrências e frequência de ocorrência porcentual. .................................................. 27 

Tabela 4. Riqueza (n e %) de espécies por Ordem taxonômica, coletadas nos 26 

igarapés amostrados na áera de Manaus ................................................................. 29 

Tabela 5. Riqueza (n e %) de espécies por Família taxonômica, coletadas nos 26 

igarapés amostrados na área de Manaus ................................................................. 29 

Tabela 6. Resultados da análise de Regressão Logística Múltipla, evidenciando o 

efeito significativo do ambiente (valor em negrito). ................................................... 30 

Tabela 7. Descritores utilizados nas análises de regressão para representar o 

gradiente ambiental (PCA), características de história de vida das espécies (NMDS), 

e composição taxonômica das assembleias de peixes (PCoA). ............................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa da região de Manaus. As áreas claras evidenciam locais 

antropizados e as cruzes pretas indicam a localização dos 28 igarapés amostrados 

neste estudo, pertencentes às microbacias dos igarapés do Mindu, do Quarenta e do 

Tarumã. ..................................................................................................................... 17 

Figura 2. Número de exemplar por espécie (abundância) das dez espécies mais 

abundantes capturadas na cidade de Manaus. ......................................................... 29 

Figura 3. Relação entre integridade ambiental e composição das assembleias de 

peixes nativos em 26 igarapés do município de Manaus. ......................................... 31 

Figura 4. Influência da condutividade elétrica da água e da concentração de  amônia 

na abundância de assembleias de espécies nativas e não nativas de peixes em 26 

igarapés na área do município de Manaus. As abundâncias foram logaritmizadas 

(log10+1) a fim de linearizar as relações e reduzir a influência de pontos soltos na 

amostragem. ............................................................................................................. 32 

Figura 5. Influência de duas variáveis físicas (largura do canal e abertura de dossel) 

na abundância de assembleias de espécies nativas e não nativas de peixes em 26 

igarapés na área do município de Manaus. As abundâncias foram logaritmizadas 

(log10+1) a fim de linearizar as relações e reduzir a influência de pontos soltos na 

amostragem. ............................................................................................................. 33 

Figura 6. Distribuição de três espécies nativas e abundantes de Lebiasinidae e das 

espécies não nativas P. reticulata (Poeciliidae) e N. beckfordi (Lebiasinidae) em 

igarapés urbanos de Manaus, ao longo de um gradiente de integridade ambiental. 35 

Figura 7. Distribuição de três espécies nativas de Rivulidae e da espécie não nativa 

Poecilia reticulata (Poeciliidae) em igarapés urbanos de Manaus, ao longo de um 

gradiente de integridade ambiental. .......................................................................... 36 

Figura 8. Distribuição da espécie nativa Aequidens pallidus e da sua correspondente 

não nativa Cichlasoma amazonarum (ambas Cichlidae) em igarapés urbanos de 

Manaus, ao longo de um gradiente de integridade ambiental. .................................. 36 

Figura 9. Distribuição de cinco espécies de piabas (Characidae) ao longo de um 

gradiente de integridade ambiental em igarapés de Manaus, sendo duas nativas (H. 

aff. melazonatus e M. collettii) e três não nativas (A. bimaculatus, C. spilurus e G. 

thayeri). ..................................................................................................................... 37 

Figura 10. Distribuição de espécies de bagres nativos (M. picta, Callichthys 

callichthys e Corydoras aeneus) e uma não nativa (H. littorale, alóctone) ao longo de 

um gradiente de integridade ambiental em igarapés de Manaus. ............................. 37 

Figura 11. Padrão de distribuição das 49 espécies de peixes coletadas em 26 

igarapés de segunda ordem no município de Manaus. Para a realização desse 

gráfico foram utilizados os escores do primeiro eixo da PCA e a ocorrência das 

espécies. ................................................................................................................... 38 

 

 



 

12 

 

INTRODUÇÃO 

Em grandes escalas espaciais, eventos geológicos constituem um dos 

principais fatores que determinam a distribuição das espécies. Eventos geológicos 

que formam uma nova barreira dividindo um rio podem, por exemplo, levar ao 

desaparecimento de espécies em uma bacia de drenagem e à especiação de grupos 

após longos períodos de tempo (Ribas et al., 2012). Por outro lado, eventos 

geológicos também podem conectar dois ambientes aquáticos, promovendo a 

ocupação de uma bacia por outras espécies (Júnior et al., 2009).  

As características físicas e limnológicas de ambientes aquáticos são fatores 

importantes que determinam quais espécies estarão presentes. Segundo a teoria do 

habitat templet (gabarito ambiental) de Southwood (1977), características similares 

entre as espécies se devem, em parte, às combinações de respostas evolutivas de 

organismos que vivem em ambientes particulares. Assim, através dos efeitos das 

características do habitat na aptidão de organismos individuais ao longo do tempo 

ecológico, certas combinações de adaptações para a sobrevivência e reprodução 

são presumíveis de serem selecionadas (Townsend, 1994). 

Além dos efeitos do ambiente físico, as interações bióticas constituem 

importantes mecanismos estruturadores de comunidades, onde a competição 

interespecífica e a predação têm papéis fundamentais. Segundo a teoria da exclusão 

competitiva, se duas espécies com nichos ecológicos semelhantes competem pelos 

mesmos recursos, poderá ocorrer exclusão da competidora mais fraca. Já a 

predação influencia a estruturação das comunidades ao manter ou alterar a 

abundância e a riqueza das espécies que as compõem (Begon et al., 2007). Dessa 

forma, fatores históricos, ambientais e bióticos funcionam como filtros que limitam a 

ocupação do espaço pelas espécies na natureza.  

Além desses fatores naturais, ações antrópicas representam um fator atual 

extremamente relevante na determinação da distribuição de muitas espécies. Isso 

pode ocorrer em grande escala, quando são formadas barreiras artificiais (como a 

construção de barragens de usinas hidrelétricas, por exemplo), ou pela eliminação 

de barreiras naturais, como cachoeiras, ocasionando a mistura de uma biota que 

fora separada há muito tempo (Júnior et al., 2009). Entretanto, isso  também pode 

ocorrer em escala espacial menor, quando locais profundos são transformados em 
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rasos, lóticos em lênticos, oligotróficos em eutróficos, entre outros. Além disso, 

ações antrópicas podem introduzir ou exterminar espécies de uma bacia de 

drenagem em uma velocidade muito maior do que ocorreria naturalmente. 

A introdução de espécies é considerada uma das maiores causas de 

extinções biológicas recentes, e a aquicultura é apontada como o principal 

mecanismo de dispersão de espécies não nativas para novos ambientes (Delariva e 

Agostinho, 1999). Segundo Fuller et al. (1999), a introdução de espécies constitui 

um grande problema para a ecologia de ecossistemas, afetando os principais tipos 

de relações interespecíficas como predação, competição, herbivoria, parasitismo e 

mutualismo, importantes mecanismos estruturadores de comunidades biológicas.  

Quando uma espécie introduzida se estabelece no novo ambiente, passa a 

modificar características da comunidade nativa ou receptora, o que geralmente 

resulta na exclusão de espécies nativas por competição ou predação. Esse processo 

traz como conseqüência o fenômeno de homogeneização biótica entre regiões 

(Mack et al., 2000). 

Entre as principais características comuns a ambientes susceptíveis a 

invasões biológicas destacam-se o isolamento geográfico, a baixa diversidade de 

espécies nativas, os altos níveis de distúrbios causados por atividades antrópicas, e 

a ausência de inimigos naturais coadaptados, como competidores, parasitas e 

predadores (Elton, 1958; Blatz e Moyle, 1993; Wolfe, 2002; Bøhn et al., 2004). 

Os efeitos da introdução de espécies predadoras sobre comunidades 

biológicas são especialmente dramáticos, com muitos exemplos conhecidos em 

diferentes biomas (cf. Pullin, 2002). Entretanto, não são apenas as características 

tróficas das espécies que determinam sua probabilidade de sucesso de invasão ou 

seus efeitos sobre as comunidades biológicas locais, mas sim uma variedade de 

características biológicas e comportamentais que em conjunto compõem sua 

estratégia de vida. 

MacArthur e Wilson (1967) e Pianka (1970) desenvolveram a hipótese de que 

as estratégias de vida das espécies teriam como extremos dois conjuntos de 

características opostas em relação à alocação preferencial de energia nos 

organismos: uma forma de seleção, designada como do tipo r, que corresponde às 

espécies que apresentam rápido crescimento, maturação gonadal precoce, pequeno 

porte adulto, geralmente com um único e curto evento reprodutivo, e uma grande 

proporção da energia dirigida para a reprodução; e uma outra forma de seleção 
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(designada como tipo K) que ocorre predominantemente entre espécies de grande 

porte e maior longevidade, com desenvolvimento corporal mais lento, alta 

capacidade competitiva, maturação gonadal tardia, com vários eventos reprodutivos 

durante a vida e energia dirigida predominantemente à eficiência individual. 

Mais especificamente para peixes, Winemiller e Rose (1992) descreveram 

três padrões gerais de estratégias de vida encontradas para esses organismos: 

oportunista, periódica e equilíbrio. A estratégia oportunista corresponde a peixes de 

pequeno porte, maturação precoce, com ovos e ninhadas pequenas e desova quase 

contínua ao longo do ciclo sazonal, características que permitiriam a (re)ocupação 

de habitats recém ou frequentemente perturbados. A estratégia periódica 

corresponde a peixes com maturação tardia, permitindo atingir um tamanho grande o 

suficiente para a produção de uma grande ninhada e garantir a sobrevivência dos 

adultos durante períodos de condições ambientais inadequadas, e com desova 

sincronizada com uma fase específica do ciclo sazonal. A estratégia equilíbrio está 

relacionada a peixes de pequeno ou médio porte, que produzem ovos 

proporcionalmente grandes e ninhadas pequenas, com cuidado parental bem 

desenvolvido, maturação relativamente tardia e período de reprodução prolongado. 

Entretanto, da mesma forma que não existe um organismo que se encaixe perfeita e 

exclusivamente nas estratégias teóricas k ou r, também não há motivos para esperar 

que todas as espécies de peixes se enquadrem perfeitamente nos três padrões 

propostos por Winemiller e Rose (1992). 

De acordo com os estudos de Bohn et al. (2004) e Peterson et al. (2004), em 

alguns casos as espécies invasoras são capazes de modificar sua estratégia de vida 

quando introduzidas em novas áreas geográficas, facilitando seu estabelecimento 

em diversos locais. Isso ocorre, por exemplo, com as tilápias (Cichlidae) que 

apresentam variações na idade e no tamanho de primeira maturação sexual, 

dependendo do tipo de ambiente em que se encontram. Entretanto, como nem todas 

as espécies possuem essa capacidade de alterar algumas táticas ou a estratégia de 

vida, ambientes com características particulares também vão influenciar na 

probabilidade de invasão de uma espécie. Assim, a chance de invasão de um 

determinado ambiente vai depender de suas características abióticas, do conjunto 

das estratégias de vida das espécies nativas que o habitam, e da estratégia de vida 

das espécies potencialmente invasoras. 



 

15 

 

Na Amazônia, um ambiente com características peculiares são os pequenos 

igarapés de terra firme. Esses corpos d’água lóticos estão distribuídos por toda a 

região, onde as interações com as características locais e regionais da paisagem 

resultam em diferentes características estruturais e limnológicas, que, por sua vez, 

condicionam a presença de diferentes conjuntos locais de espécies de peixes 

(Mendonça et al., 2005). Esses pequenos riachos abrigam espécies típicas que, via 

de regra, não estão presentes em sistemas hídricos de maior porte, o que lhes 

confere uma elevada especificidade taxonômica (Castro, 1999). 

Os igarapés amazônicos de terra firme apresentam características ecológicas 

gerais que provavelmente limitam a sua ocupação pela ictiofauna. Entre elas se 

incluem o pequeno tamanho desses corpos d’água (que, por sua vez, limita o 

tamanho adulto das espécies presentes), a temperatura relativamente baixa da 

água, para os padrões amazônicos (23-25°C), e, especialmente, a baixa 

produtividade primária autóctone, em decorrência da pobreza de nutrientes 

dissolvidos na água e da baixa entrada de luz, filtrada pelo dossel da floresta (Junk & 

Furch, 1985; Walker, 1995; Anjos, 2014). Esse conjunto de características, que 

possivelmente representam pressões de seleção importantes para a ocupação pelas 

espécies de peixes nativas, também deve ter efeitos sobre a probabilidade de 

invasão desses ambientes por espécies não nativas ou alóctones.  

Na região do município de Manaus, no Estado do Amazonas, os igarapés de 

terra firme estão sofrendo cada vez mais com o processo de urbanização, que 

avança sobre os fragmentos florestais urbanos, onde boa parte das nascentes 

desses corpos d’água se encontra. Esse processo leva à perda das características 

naturais desses ambientes aquáticos, em decorrência das modificações de aspectos 

estruturais (com a supressão ou alteração da mata ripária, que ocasiona o aumento 

da temperatura da água e assoreamento do canal, por exemplo) e limnológicos (com 

o incremento de nutrientes advindos do despejo de esgoto diretamente nesses 

corpos d’água, ocasionando um aumento do pH e da condutividade) (Couceiro et 

al.,2007; Dos Anjos, 2007). 

Com essa descaracterização, espécies de peixes que normalmente habitam 

rios de maior porte passam a invadir esses igarapés, enquanto que as espécies 

nativas típicas de igarapés começam a desaparecer. Essa descaracterização 

faunística pode ser ainda mais intensa com a invasão ou o estabelecimento de 

espécies não nativas, oriundas principalmente de atividades de piscicultura. 
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Desse modo, o estudo das estratégias de vida da comunidade nativa de 

peixes, juntamente com informações sobre o estado de integridade ambiental de 

seus ambientes, gera informações importantes para a compreensão da sua 

susceptibilidade a invasões biológicas. Assim sendo, o presente trabalho tem como 

objetivo geral, avaliar os fatores que influenciam a susceptibilidade a invasões 

biológicas de pequenos igarapés de terra firme no município de Manaus. A principal 

questão a ser respondida é: Qual a importância relativa das estratégias de vida das 

espécies nativas de peixes e da degradação ambiental na determinação da 

presença de espécies não nativas nesses igarapés de pequena ordem? 
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MÉTODOS 

Área de estudo 

Este estudo foi realizado no município de Manaus, Estado do Amazonas, na 

porção central da Amazônia brasileira, na margem esquerda do rio Negro e próximo 

à sua confluência com o rio Solimões, norte do Brasil. O censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística de 2010 (IBGE, 2010) indica que Manaus tem uma 

população de cerca de 1,8 milhão de habitantes, com cerca de 99% residindo em 

área urbana. Nessa área são encontrados mais de 1000 pequenos igarapés, que 

perfazem cerca de 100 km de rede hídrica (Silva e Silva, 1993). 

 

 

Figura 1. Mapa da região de Manaus. As áreas claras evidenciam locais antropizados e as 
cruzes pretas indicam a localização dos 28 igarapés amostrados neste estudo, pertencentes 
às microbacias dos igarapés do Mindu, do Quarenta e do Tarumã. 
 

Delineamento amostral 

Foram amostrados 28 igarapés de segunda ordem (segundo a escala de 

Strahler, modificada por Petts, 1994) na área do município de Manaus, no período de 
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fevereiro a junho de 2013, que corresponde ao período chuvoso na região. Foram 

amostrados nove pequenos igarapés da bacia de drenagem do igarapé do Mindu, 10 

da bacia do igarapé do Quarenta, e nove da bacia do Igarapé Tarumã. Os pontos 

foram escolhidos de forma a abranger a maior variação ambiental possível em cada 

microbacia, desde igarapés íntegros até aqueles completamente descaracterizados, 

onde a floresta ripária havia sido totalmente destruída e a água apresentava sinais 

óbvios de forte poluição.  

Coleta de dados 

As coletas dos peixes e a mensuração das características ambientais 

seguiram o protocolo do Projeto Igarapés (http://www.igarapes.bio.br/). Um trecho de 

50 metros de cada igarapé foi demarcado, onde foram feitas as medições dos 

parâmetros estruturais, limnológicos e a amostragem da ictiofauna (q.v. Mendonça et 

al., 2005). 

 

Parâmetros ambientais 

Para obter uma avaliação geral do estado de integridade ou degradação 

ambiental de cada igarapé, foram medidos oito parâmetros limnológicos (pH, 

temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, amônia, nitrato, nitrito e 

fósforo) e cinco parâmetros estruturais (abertura do dossel sobre o leito do igarapé, 

velocidade da correnteza, largura e profundidade do canal do igarapé, e composição 

do substrato). O substrato foi classificado em oito tipos: liteira, pedra, areia, raiz, 

tronco, argila, macrófita e lixo (dejetos sólidos de diversos tipos). 

Os parâmetros pH, temperatura (°C), condutividade elétrica (µS*cm-1) e 

oxigênio dissolvido (mg*l-1) foram medidos com uso de aparelhos eletrônicos 

multiparamétricos. A largura do canal foi medida com trena em três seções (início, 

meio e final do trecho de 50 m); a profundidade e o substrato foram medidos nesses 

mesmos locais, a partir de sondagens verticais a cada 10 cm, com um bastão 

graduado. A composição do substrato foi representada pela quantidade de vezes 

que cada tipo (liteira, pedra, areia, raiz, tronco, argila, macrófita e lixo) apareceu em 

cada igarapé, posteriormente transformado em porcentagem. A velocidade da 

corrente (m/s) foi determinada utilizando o tempo de deslocamento de um objeto 

flutuante por uma distância de 1 m.  

http://www.igarapes.bio.br/
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A abertura média do dossel foi estimada através de fotografias com câmera 

digital. Para isso, foram tomadas imagens do dossel sobre o leito do igarapé com 

uso de uma máquina fotográfica (com lente equivalente a 28 mm) posicionada na 

altura do peito e com a lente voltada para cima. As imagens foram analisadas com 

uso de programa de computador, conforme a metodologia usada por Engelbrecht & 

Herz (2001), na qual a imagem original é convertida em preto e branco e a abertura 

do dossel é dada pela proporção de pixels brancos. Todos os parâmetros foram 

medidos em triplicata, no início, meio e final do trecho de 50 m do igarapé, e os 

dados finais foram representados pelas médias dessas três mensurações. 

Para mensuração da quantidade de nitrato, amônia, nitrito e fósforo 

dissolvidos, foi coletada uma amostra de água em cada um dos 28 igarapés. A 

amostra foi acondicionada em potes plásticos herméticos e analisada no mesmo dia 

no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). A concentração de nitrato foi determinada segundo 

as técnicas descritas por Golterman et al. (1978). As concentrações de amônia total 

(NH3 + NH4+) e nitrito (NO2) foram realizadas de acordo com as recomendações de 

Boyd & Tucker (1992). Os valores de absorbância foram obtidos usando um 

espectrofotômetro BIOPLUS 2000. O fósforo foi determinado pelo método do ácido 

ascórbico, segundo Golterman (1970). 

 

Ictiofauna 

Para a amostragem da ictiofauna o esforço de coleta foi padronizado, no qual 

participaram três coletores em cada trecho de 50m de igarapé, fazendo uso de 

peneiras, puçás, malhadeiras e redes de cerco por cerca de duas horas. Os peixes 

coletados foram acondicionados em sacos plásticos, sacrificados com uma dose 

letal de anestésico (Eugenol) e posteriormente fixados em solução de formalina 

10%.  

Em laboratório, os peixes foram separados por amostra em potes de vidro e 

conservados em álcool 70%. Cada exemplar foi identificado ao menor nível 

taxonômico possível e foram medidos seu peso (g) e comprimento padrão (mm). 

 

Dados biológicos 
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Após a obtenção dos dados em campo, iniciou-se a etapa de coletas de 

dados da literatura e do banco de dados do Projeto Igarapés, referentes às variáveis 

utilizadas para representar as estratégias de vida das espécies. Foram determinadas 

as seguintes características de cada espécie: estratégia reprodutiva (equilíbrio, 

oportunista ou periódica), táticas reprodutivas (fecundidade estimada, representada 

pela quantidade de ovócitos por lote desovante; tamanho máximo adulto), categoria 

trófica (carnívoro, detritívoro insetívoro alóctone, insetívoro autóctone, insetívoro 

geral, invertívoro, onívoro, perifitívoro, piscívoro), posição ocupada na coluna d’água 

(bentônico, nectobentônico, nectônico de meia água e nectônico de superfície) e  

capacidade de respiração aérea. 

 

Análises 

A relação entre a presença de espécies não-nativas (variável resposta), a 

degradação ambiental dos igarapés e as características de história de vida das 

espécies nativas locais (variáveis explanatórias) foi testada por meio de uma 

Regressão Logística Múltipla, conforme o modelo:  

 

Presença de não nativas = constante + Ambiente + Estratégias de vida 

  

Para representar o gradiente de integridade ambiental dos igarapés 

amostrados na Regressão Logística Múltipla, foi realizada uma Análise de 

Componentes Principais (PCA), que ordenou os pontos de amostragem (trechos de 

igarapé) em relação às variáveis ambientais mensuradas. Em uma análise prévia, foi 

verificado que a inclusão da composição do substrato na PCA reduzia a 

porcentagem da variância explicada pelos componentes; assim, optou-se por retirar 

as informações sobre composição do substrato para compor a variável utilizada para 

representar o gradiente ambiental.  Apenas o primeiro eixo dessa ordenação, que 

explicou a maior parte da variância dos dados, foi posteriormente utilizado na análise 

de Regressão Logística Múltipla. 

Para representar a composição de estratégias de vida das espécies nativas, 

primeiramente foi realizado um Escalonamento Multidimensional Não Métrico 

(NMDS) em uma dimensão, que ordenou as características de história de vida das 

espécies. Posteriormente, uma segunda análise de NMDS (uma dimensão) foi 
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realizada, utilizando os valores dos escores de cada espécie (obtidos na primeira 

NMDS) para ordenar a composição de estratégias de vida da assembleia de peixes 

presente em cada igarapé.  

Posteriormente, foram realizadas cinco Regressões Lineares Simples, para 

investigar as relações entre diferentes parâmetros ambientais e características das 

assembleias de peixes. A primeira regressão testou a influência do ambiente na 

composição taxonômica de espécies nativas, que foi representada pelo primeiro eixo 

de uma Análise de Coordenadas Principais (PCoA). O ambiente foi representado 

pelo mesmo eixo gerado pela PCA e utilizado na Regressão Logística Múltipla.  

As outras quatro Regressões Lineares Simples foram realizadas a fim de 

testar a influência de variáveis ambientais selecionadas sobre a abundância das 

assembleias de espécies nativas e não nativas separadamente. Foram selecionadas 

variáveis para representar as características estruturais (abertura de dossel e largura 

do canal), limnológicas (condutividade elétrica) e grau de antropização 

(concentração de amônia dissolvida) dos igarapés amostrados, a partir de estudos 

anteriores que as apontaram como fatores importantes em ambientes de igarapés 

amazônicos (Mendonça et al., 2005; Anjos, 2007; Couceiro et al.,2007). 

As análises multivariadas foram realizadas no Programa R - v. 2.15.0 (R 

Development Core Team, 2011) e os gráficos das Regressões Lineares Simples 

foram realizados no programa STATISTICA 7.0 (StatSoft, 2005).  

 

Substituição e coocorrência de espécies nativas e não nativas 

Para verificar como ocorre o processo de substituição de espécies nativas por 

não nativas ao longo do gradiente de integridade ambiental nos igarapés, e para 

averiguar se espécies nativas e não nativas com características ecológicas similares 

estariam coocorrendo nos igarapés amostrados (indicando possível competição), 

foram elaborados cinco gráficos relacionando o gradiente ambiental (representado 

pelo eixo da PCA) com a ocorrência de espécies nativas e não nativas selecionadas. 

Para isso, foi utilizado o programa computacional Comunidata 1.6. Os gráficos 

realizados representaram os seguintes conjuntos de espécies nativas e não nativas: 

 

1. Copella nigrofasciata, Nannostomus marginatus e Pyrrhulina cf. brevis 

(nativas; Lebiasinidae) versus Nannostomus beckfordi (não nativa, 
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Lebiasinidae) e Poecilia reticulata (não nativa, Poeciliidae). Essas espécies 

ocupam as áreas marginais rasas e sistemas de poças laterais aos igarapés, 

onde ocupam o estrato superior da coluna d’água e consomem itens 

alimentares caídos na superfície da água e/ou perifíton. 

2. Rivulus micropus e R. kirovskyi (nativas, Rivulidae) versus P. reticulata (não 

nativa, Poeciliidae). Essas espécies ocupam áreas rasas, predominantemente 

em poças laterais aos igarapés, onde ocupam o estrato superficial da coluna 

d’água e se alimentam predominantemente de insetos adultos e larvas, além 

de itens do perifiton. 

3. Aequidens pallidus (nativa) versus Cichlasoma amazonarum (não nativa) 

(ambas Cichlidae). Esses acarás são peixes nectobentônicos que apresentam 

estratégia reprodutiva do tipo equilíbrio e possuem comportamento 

reprodutivo complexo, com cuidado prolongado à prole. 

4. Hyphessobrycon aff. melazonatus e Moenkhausia collettii (nativas) versus 

Astyanax bimaculatus, Ctenobrycon spilurus e Gymnocorymbus thayeri (não 

nativas – alóctones) (todas Characidae). Essas piabas apresentam hábitos 

nectônicos, são predominantemente insetívoras e têm comportamento 

alimentar generalista e oportunista. 

5. Megalechis picta, Callichthys callichthys e Corydoras cf. aeneus (nativas) 

versus Hoplosternum littorale (não nativa, alóctone) (todas Callichthyidae). 

Esses pequenos bagres apresentam hábitos bentônicos, são 

detritívoros/insetívoros, e apresentam respiração aérea. 
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RESULTADOS 

Caracterização geral dos igarapés 

 

Entre os 28 igarapés amostrados (Tabela 1) foi possível observar um 

gradiente de integridade ambiental, desde igarapés conservados, (com mata ripária 

composta por floresta pristina, dossel fechado, canal com margens bem definidas, 

águas transparentes e sem cheiro e substrato diversificado), até igarapés bastante 

alterados ou descaracterizados (ausência de mata ripária ou vegetação composta 

apenas por plantas arbustivas e capim, dossel aberto, canal sem margens definidas 

e assoreado, com águas turvas e malcheirosas e substrato basicamente composto 

por lama, areia e/ou lixo).  

 

Tabela 1. Área, nome, localização e coordenadas geográficas dos 28 igarapés amostrados 
no município de Manaus no primeiro semestre de 2013. As duas letras iniciais dos códigos 
dos igarapés indicam as bacias e os dois números representam a ordem do igarapé (escala 
de Horton, modificada por Strahler (Petts, 1994)) e o número sequencial de amostragem, 
respectivamente. 

Bacia Igarapé Localização Coordenadas geográficas 

Mindu MI21 INPA campus III – Aleixo 03°05'29,1" S/59°59'40,7"W 

Mindu MI22 Conjunto Colina do Aleixo 03°03'57" S/59°57'45,8"W 

Mindu MI23 Igarapé do Carrapato 03°02'37,6" S/60°01'41,9"W 

Mindu MI24 Sítio do Gaúcho 03°02'54,1" S/60°02'55,5"W 

Mindu MI25 Igarapé do Erythrinus 03°00'20,9" S/59°55'07,9"W 

Mindu MI26 Parque Estadual Samaúma 03°02'09,8" S/59°58'56,6"W 

Mindu MI27 Fragmento UFAM – Ig. escavado 03°05'46'' S/W59°57'13'' W 

Mindu MI28 Fragmento UFAM – ASSUA 03°05'51,3" S/59°59'00,6"W 

Mindu MI29 Cidade de Deus – Ducke 03°00'14,3" S/59°54'50,0"W 

Quarenta QU21 Parque Estadual Sauim Castanheira 03°05'39,7" S/59°56'01,3"W 

Quarenta QU22 Fragmento UFAM 03°06'11,7" S/59°58'25,8"W 

Quarenta QU23 Fragmento UFAM – granja 03°06'16'' S/59°58'48''W 

Quarenta QU24 Fragmento UFAM – Ig. bonito 03°05'57,2" S/59°57'40,2"W 

Quarenta QU25 Frag. da UFAM - Tratamento de esgoto 03°05'30,7" S/59°57'20,7"W 

Quarenta QU26 IFAM I - Zona Leste 03°04'43,3" S/59°55'45,7"W 

Quarenta QU27 IFAM II - Zona Leste – Permacultura 03°05'06,3" S/59°56'02,3"W 

Quarenta QU28 IFAM III - Zona Leste 03°04'40,0" S/59°55'34,8"W 

Quarenta QU29 Conjunto Nova República – Distrito 03°06'02,6" S/59°57'56,4"W 

Quarenta QU210 Conjunto Nova República - Distrito 03°05'59,6" S/59°57'33,9"W 

Tarumã TA11 Sítio São Jorge-Balneário do Chapéu 02°57'31,3" S/59°59'56,5"W 

Tarumã TA22 Sítio T. Loureiro 02°56'29,3" S/59°59'19,5"W 

Tarumã TA23 Sítio do trairão 02°56'49,2" S/59°59'00,0"W 

Tarumã TA24 Fragmento da Infraero 03°02'31,4" S/60°04'13,3"W 
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Tarumã TA25 Cidade de Deus 03°00'24,8" S/59°57'55,9"W 

Continuação... 

Tabela 1 (Continuação). Área, nome, localização e coordenadas geográficas dos 28 
igarapés amostrados no município de Manaus no primeiro semestre de 2013. As duas letras 
iniciais dos códigos dos igarapés  indicam as bacias e os dois números representam a 
ordem do igarapé (escala de Horton, modificada por Strahler (Petts, 1994)) e o número 
sequencial de amostragem, respectivamente. 

Bacia Igarapé Localização Coordenadas geográficas 

Tarumã TA26 Cidade de Deus 03°00'25,0" S/59°57'53,5"W 

Tarumã TA27 Próximo a Expoagro 02°59'34,2" S/60°01'40,1"W 

Tarumã TA28 Conjunto Viver Melhor 02° 58' 02,5'' S/59°59'38,6''W 

Tarumã TA29 Conjunto Viver Melhor 02° 58' 03,5'' S/59°59'37,5''W 

 

Os parâmetros estruturais e limnológicos mensurados em campo variaram 

bastante, com maior heterogeneidade entre os igarapés alterados (Tabela 2). As 

características ambientais registradas em cada igarapé permitem compreender quais 

tipos de impacto ocorrem em cada local e corroboraram as escolhas prévias desses 

locais para representar um gradiente de perturbação ambiental em campo.  

O igarapé TA25, pertencente à bacia do Tarumã e que se localiza próximo a 

uma área de invasão urbana, apresentou grande alteração no local, com pouca 

vegetação ripária, assoreamento do canal e água malcheirosa, exibindo os maiores 

valores de abertura de dossel, temperatura da água e concentração de nitrito. O 

igarapé MI22 da bacia do Mindu também se mostrou muito alterado, com água 

malcheirosa, canal assoreado e vegetação ripária arbustiva, apresentando os 

maiores valores de condutividade elétrica, pH e fósforo (Tabela 2). Ambos igarapés 

estão muito próximos a residências e sofrem uma grande pressão de urbanização. 

O igarapé QU22, pertencente à bacia do Quarenta, localizado dentro do 

fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), foi visualmente 

considerado um igarapé com características ambientais preservadas, por possuir 

vegetação ripária pristina, canal bem delimitado e água transparente, e apresentou 

os menores valores para fósforo e nitrito, o que indica que a pressão de 

antropização nesse igarapé ainda é mínima. 

Um baixo número de espécies de peixes foi encontrado em 14 igarapés, 

com valores de riqueza de, no máximo, quatro espécies. Os igarapés que 

apresentaram os maiores valores de riqueza de espécies foram: TA21 (14 spp.), 

QU26 (12 spp.), MI29, TA23 e TA27 (10 spp. cada). Já os igarapés que 

apresentaram os menores valores de riqueza foram: QU8, QU21 e MI27, todos com 
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apenas uma espécie, seguidos por TA24 e MI28, com duas espécies cada. 

 

Tabela 2. Amplitude de variação dos parâmetros estruturais e limnológicos dos 28 igarapés 
amostrados na área urbana e periurbana de Manaus. 

Parâmetro Amplitude (mínimo-máximo) Igarapé 

Abertura Dossel (%) 9,12 - 80,74 TA21 - TA25 

Largura (cm) 54,5 - 260,0 QU27 - MI24 

Profundidade (cm) 1,925 - 18,989 QU27 - TA23 

Velocidade (m*s-1) 1,337 - 12,425 TA26 - QU23 

Condutividade (μS*cm-1) 7,32 - 266,30 MI29 - MI22 

Oxigênio (mg*l-1) 1,24 - 7,39 MI28 - QU28 

pH 4,333 - 6,840 TA23 - MI22 

Temperatura (°C) 24,9 - 28,53 TA22 - TA25 

Amônia (mg*l-1) 0,015 - 4,410 TA24 - MI29 

Fósforo (mg*l-1) 0,003 - 0,168 MI25, QU22, QU24 - MI22 

Nitrato (mg*l-1) 0 - 0,0115 TA26,QU24,MI29,QU10 - QU23 

Nitrito (mg*l-1) 0,0018 - 0,1346 QU22 - TA25 

 

Os dois igarapés com o maior número de espécies (TA21 e QU26) também 

apresentaram certo grau de alteração estrutural, com alguns locais mais profundos e 

largos alterados para atividades de lazer (TA21) e piscicultura (QU26). 

Em dois igarapés não foi coletado nenhum peixe (TA28 e TA29), ambos 

localizados no condomínio Viver Melhor, Zona Norte de Manaus. Considerado o 

maior condomínio habitacional do Brasil, a obra faz parte do programa “Minha Casa 

Minha Vida” e soma 8.895 unidades habitacionais (http://www.suhab.am.gov.br/). 

O trecho amostrado do igarapé TA28 não possuía nenhuma vegetação 

marginal, encontrava-se completamente assoreado e com água turva e malcheirosa, 

provavelmente decorrente do despejo de esgoto doméstico das residências. O 

trecho do igarapé TA29 se encontrava margeado por vegetação ripária em bom 

estado, porém a área ao redor dessa mata ciliar havia sido totalmente desmatada. O 

leito do igarapé estava parcialmente assoreado, mas a água ainda era transparente. 

A ausência de peixes nesse local pode ser consequência de escorrimento superficial 

de água contaminada (enxurrada) em dias de chuva. Como não há áreas próximas 

com características íntegras, a manutenção de espécies de peixes no local fica 

comprometida. 

 
 
 

http://www.suhab.am.gov.br/
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Caracterização geral da Ictiofauna 

 

Foram coletados 5536 exemplares de peixes pertencentes a 48 espécies, 

sete Ordens e 13 Famílias. Desse total de espécies, 32 eram nativas, 11 foram 

consideradas alóctones (nativas da bacia amazônica, mas que não ocorrem 

naturalmente em pequenos igarapés de terra firme íntegros), e cinco espécies eram 

não nativas (originárias de outros países). Dos 28 igarapés amostrados, dois não 

apresentaram nenhum peixe nas amostras e, portanto, foram suprimidos das 

análises referentes à ictiofauna, resultando em um número amostral de 26 igarapés. 

Adicionalmente, nas análises estatísticas as espécies foram classificadas apenas 

como nativas ou não nativas (alóctones + não nativas). 

As Ordens mais representativas em número de espécies foram 

Characiformes com 17 espécies (35,4%) e Perciformes com 13 (27,1%) (Tabela 4). 

Já a família que apresentou o maior número de espécies foi Cichlidae com 13 

(27,1%). Characidae e Lebiasinidae foram representadas por seis espécies cada 

(12,5%), e Callichthyidae e Poeciliidae por quatro cada (8,2%) (Tabela 5). 

Em relação à abundância das espécies, as cinco espécies não nativas 

representaram, juntas, a maioria dos peixes coletados (3924 exemplares, 70,9% do 

total), seguidas das nativas (1379 ex., 24,9%) e alóctones (231 ex., 4,2%). Poecilia 

reticulata, espécie não nativa, com 3874 exemplares coletados, representou 71% de 

todos os peixes capturados. Copella nigrofasciata foi a segunda espécie em número 

de exemplares capturados (292), seguida por Nannostomus marginatus (193) e 

Pyrrhulina brevis (184), todas nativas. A espécie alóctone com maior número de 

exemplares foi Nannostomus beckfordi (117), seguida por Cichlasoma amazonarum 

(65) (Tabela 3, Figura 2). 

Pouco mais que a metade das espécies (27 spp., 56%) ocorreram apenas 

em um ponto amostral cada, sendo sete delas alóctones, 16 nativas e quatro não 

nativas. As espécies com maior freqüência de ocorrência entre as nativas foram 

Copella nigrofasciata e Pyrrhulina cf. brevis, que foram coletadas em 12 dos 26 

igarapés (F.O= 46%), seguidas por Aequidens pallidus (11 igarapés, F.O= 42%) e 

Hoplias malabaricus (nove igarapés, F.O= 34,6%). Entre as espécies alóctones, 

somente Cichlasoma amazonarum ocorreu em mais do que dois igarapés (cinco 
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igarapés, FO=19%). Poecilia reticulata foi a única espécie representante das não 

nativas que ocorreu em mais que um igarapé (sete igarapés, FO= 26,9%) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Composição da ictiofauna capturada nos 26 igarapés de 2ª ordem amostrados na 
cidade de Manaus, com suas respectivas origens, abundâncias, ocorrências (número de 
igarapés) e frequência de ocorrência porcentual. 

ORDEM / Família / espécie Origem Abundância Ocorrência F.O.% 

CHARACIFORMES 
       Characidae 
          Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) Alóctone 10 1 3,8 

      Ctenobrycon spilurus (Valenciennes, 1850) Alóctone 11 1 3,8 

      Gymnocorymbus thayeri (Eigenmann, 1908) Alóctone 2 1 3,8 

      Hemigrammus aff. levis (Durbin, 1908) Nativa 1 1 3,8 

      Hyphessobrycon aff.  melazonatus (Durbin, 1908) Nativa 76 2 7,7 

      Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882) Nativa 6 1 3,8 

   Crenuchidae 
          Crenuchus spilurus (Günther, 1863) Nativa 65 5 19,2 

      Microcharacidium eleotrioides (Géry, 1960) Nativa 6 1 3,8 

      Poecilocharax weitzmani (Géry, 1965) Nativa 31 2 7,7 

   Erythrinidae 
          Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) Nativa 34 8 30,8 

      Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Nativa 99 9 34,6 

   Lebiasinidae 
          Copella nattereri (Steindachner, 1876) Nativa 13 1 3,8 

      Copella nigrofasciata (Meinken, 1952) Nativa 292 12 46,2 

      Nannostomus beckfordi (Günther, 1872) Alóctone 117 2 7,7 

      Nannostomus marginatus (Eigenmann, 1909) Nativa 193 6 23,1 

      Pyrrhulina cf. brevis (Steindachner, 1876) Nativa 184 12 46,2 

      Pyrrhulina semifasciata (Steindachner, 1876) Nativa 1 1 3,8 

CYPRINIFORMES 
       Cyprinidae 
          Danio rerio (Hamilton, 1822) Não Nativa 8 1 3,8 

CYPRINODONTIFORMES 
    

   Poeciliidae 
          Fluviphylax pygmaeus (Myers & Carvalho, 1955) Nativa 26 1 3,8 

      Poecilia reticulata (Peters, 1859) Não Nativa 3874 7 26,9 

      Xiphophorus helleri (Heckel, 1848) Não Nativa 36 1 3,8 

      Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) Não Nativa 4 1 3,8 

   Rivulidae 
          Rivulus kirovskyi (Costa, 2004) Nativa 23 1 3,8 

      Rivulus micropus (Steindachner, 1863) Nativa 56 8 30,8 
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 Continuação... 

 
Tabela 3 (continuação). Composição da ictiofauna capturada nos 26 igarapés de 2ª ordem 
amostrados na cidade de Manaus, com suas respectivas origens, abundâncias, ocorrências 
(número de igarapés) e frequência de ocorrência porcentual. 

ORDEM / Família / espécie Origem Abundância Ocorrência F.O.% 

GYMNOTIFORMES     

   Gymnotidae     

      Gymnotus aff. pedanopterus (Mago-Leccia, 1994) Nativa 3 1 3,8 

      Gymnotus coropinae (Hoedeman, 1962) Nativa 1 1 3,8 

PERCIFORMES 
       Cichlidae 
          Acarichthys heckelii (Müller & Troschel, 1849) Alóctone 1 1 3,8 

      Acaronia nassa (Heckel, 1840) Nativa 15 2 7,7 

      Aequidens pallidus (Heckel, 1840) Nativa 78 11 42,3 

      Apistogramma gephyra (Kullander, 1980) Nativa 6 3 11,5 

      Apistogramma hippolytae (Kullander, 1982) Nativa 108 5 19,2 

      Apistogramma regani (Kullander, 1980) Nativa 13 1 3,8 

      Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983) Alóctone 65 5 19,2 

      Crenicichla inpa (Ploeg, 1991) Nativa 15 6 23,1 

      Heros spurius (Heckel, 1840) Alóctone 3 1 3,8 

      Laetacara fulvipinnis (Staeck & Schindler, 2007) Alóctone 11 2 7,7 

      Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Não Nativa 2 1 3,8 

      Pterophyllum leopoldi (Gosse, 1963) Alóctone 1 1 3,8 

      Taeniacara candidi (Myers, 1935) Nativa 6 1 3,8 

SILURIFORMES 
       Callichthyidae 
          Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) Nativa 14 3 11,5 

      Corydoras cf. aeneus (Gill, 1858) Nativa 2 1 3,8 

      Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) Alóctone 8 1 3,8 

      Megalechis picta (Müller & Troschel, 1849) Nativa 1 1 3,8 

   Heptapteridae 
          Rhamdia muelleri (Günther, 1864) Nativa 1 1 3,8 

   Loricariidae 
          Ancistrus sp. Nativa 7 1 3,8 

      Pterygoplichthys punctatus (Kner, 1854) Alóctone 2 2 7,7 

SYNBRANCHIFORMES 
       Synbranchidae 
          Synbranchus madeirae (Rosen & Rumney, 1972) Nativa 1 1 3,8 

      Synbranchus sp. “Reticulado” Nativa 4 4 15,4 

48 espécies   5536     
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Tabela 4. Riqueza (n e %) de espécies por Ordem taxonômica, coletadas nos 26 igarapés 
amostrados na área de Manaus. 

Ordem n % 

Characiformes 17 35,42 

Perciformes 13 27,08 

Siluriformes 7 14,58 

Cyprinodontiformes 6 12,50 

Gymnotiformes 2 4,17 

Synbranchiformes 2 4,17 

Cypriniformes 1 2,08 

 
Tabela 5. Riqueza (n e %) de espécies por Família taxonômica, coletadas nos 26 igarapés 
amostrados na área de Manaus. 
 

Família n  % 

Cichlidae 13 27,08 

Characidae 6 12,50 

Lebiasinidae 6 12,50 

Callichthyidae 4 8,33 

Poeciliidae 4 8,33 

Crenuchidae 3 6,25 

Erythrinidae 2 4,17 

Gymnotidae 2 4,17 

Loricariidae 2 4,17 

Rivulidae 2 4,17 

Synbranchidae 2 4,17 

Cyprinidae 1 2,08 

Heptapteridae 1 2,08 

 

 
Figura 2. Número de exemplares por espécie (abundância) das dez espécies mais 
abundantes capturadas em Manaus. 
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Relações entre características ambientais, história de vida das espécies 
nativas, e presença de espécies não nativas nos igarapés de Manaus 

 

Para a realização das análises seguintes, as espécies não nativas e alóctones 

foram tratadas coletivamente como “não nativas”.  

O modelo de Regressão Logística Múltipla presentado a seguir não inclui a 

influência da interação entre as variáveis independentes sobre a variável 

dependente. Em uma análise inicial, quando a interação foi incluída no modelo, 

nenhuma das variáveis independentes teve influência sobre a presença de espécies 

não nativas. Portanto, optou-se pela retirada do termo de interação entre as 

variáveis independentes no modelo. A Regressão Logística Múltipla identificou um 

efeito significativo das características ambientais dos igarapés e da composição de 

estratégias de vida das espécies nativas locais sobre a presença de espécies não 

nativas (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Resultados da análise de Regressão Logística Múltipla, evidenciando o efeito 
significativo do ambiente e das estratégias de vida (valores em negrito). 

Coeficientes Estimativa Erro Padrão z  P 

(Intercepto) 0.4553 0.7151 0.637  0.5243 

Ambiente -1.2214 0.5931 -2.059  0.0395 

Estratégia de vida 1.0219 0.5022 2.035  0.0419 

 

Houve influência significativa da integridade ambiental na composição das 

espécies nativas (R2=0,168; p=0,037) (Figura 3). 
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Figura 3. Relação entre integridade ambiental e composição das assembleias de peixes 
nativos em 26 igarapés do município de Manaus. 

 

A condutividade apresentou um efeito significativo e negativo sobre a 

ictiofauna nativa (R2= 0,321; p= 0,002), e um efeito inverso (positivo) sobre a 

abundância da ictiofauna não nativa desses igarapés (R2=0,586; p<0,001). A 

concentração de amônia, por sua vez, teve influência significativa positiva 

(R2=0,167; p=0,037) na abundância das espécies não nativas, mas não influenciou 

significativamente a abundância das espécies nativas (R2=0,007; p=0,893) (Figura 

4).  

De forma contrária, a largura do canal influenciou positivamente (R2=0,2187; 

p=0,01597) a abundância das espécies nativas, mas não teve efeito sobre as 

espécies não nativas (R=0,005; p=0,727). A abertura do dossel sobre o leito dos 

igarapés não teve influência significativa para nenhum dos grupos de espécies 

(nativas: R2=0,028; p=0,413 e não nativas: R2=0,016; p=0,538) (Figura 5). 
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Figura 4. Influência da condutividade elétrica da água e da concentração de amônia na 
abundância de assembleias de espécies nativas e não nativas de peixes em 26 igarapés na 
área do município de Manaus. As abundâncias foram logaritmizadas (log10+1) a fim de 
linearizar as relações e reduzir a influência de pontos soltos na amostragem.
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Figura 5. Influência da largura do canal e abertura de dossel na abundância de assembleias 
de espécies nativas e não nativas de peixes em 26 igarapés na área do município de 
Manaus. As abundâncias foram logaritmizadas (log10+1) a fim de linearizar as relações e 
reduzir a influência de pontos soltos na amostragem.
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Tabela 7. Descritores utilizados nas análises de regressão para representar o gradiente 
ambiental (PCA), características de história de vida das espécies (NMDS), e composição 
taxonômica das assembleias de peixes (PCoA). 

Amostras Eixo PCA Eixo NMDS PCoA 

MI21 -0,9651522 -0,4511404 -0,0503075 

MI22 -4,0447435 -0,6176567 -0,0573080 

MI23 0,8855512 -0,5392488 0,0125550 

MI24 2,0635902 1,4278696 -0,0181248 

MI25 1,9665207 -2,3355543 -0,0024484 

MI26 -2,4502653 -0,8861183 -0,0583141 

MI27 0,2631038 -0,6176567 -0,0545417 

MI28 -3,8982628 -0,4353246 -0,0463858 

MI29 0,5014326 -0,5098865 0,0302235 

QU21 0,1640514 -0,7123127 -0,0118050 

QU22 1,2085584 -2,3073023 -0,0678496 

QU23 1,6116959 -2,3052345 -0,0488623 

QU24 1,8043046 2,4965384 0,0162478 

QU25 0,8201234 -2,5340609 -0,0993627 

QU26 0,9659617 3,0420270 -0,0417967 

QU27 0,4209645 1,4121044 -0,0275209 

QU28 -0,3499039 -0,4353247 -0,0463858 

QU29 1,3025077 -2,3575693 -0,0323362 

QU210 1,8952058 -2,3603562 0,0516611 

TA21 1,9989782 1,7886640 0,2301138 

TA22 1,2768429 1,6529511 0,1570114 

TA23 2,4711529 1,6671594 0,2581838 

TA24 1,9119467 -0,4283363 -0,0452407 

TA25 -5,8721736 -0,4353248 -0,0463858 

TA26 -2,1240977 1,4695237 -0,0171580 

TA27 0,0887820 5,3115703 0,0161374 

Explicação/Stress (%) Expl. 0,41 Stress 0,2325 Expl. 0,3941 

 

Substituição e coocorrência de espécies nativas e não nativas 

 

A análise gráfica de substituição e coocorrência de espécies mostra que, na 

maioria dos casos, as espécies nativas e não nativas não coocorreram nos igarapés 

amostrados. Houve uma tendência das espécies nativas ocorrerem em igarapés de 

melhor qualidade e as não nativas em locais alterados (Figuras 6-9). Em uma das 

comparações, todas as espécies coletadas da família Callichthyidae ocorreram em 

igarapés alterados, porém nenhuma das espécies nativas coocorreu com a espécie 

alóctone Hoplosternum littorale (Figura 10). 
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Em todos os casos em que espécies não nativas foram coletadas nos 

mesmos pontos que as nativas, os igarapés já estavam alterados, porém não 

fortemente. Como exemplo, Nannostomus beckfordi coocorreu com as espécies 

nativas Nannostomus marginatus, Copella nigrofasciata e Pyrrhulina cf. brevis no 

igarapé TA21, alterado fisicamente, porém sem alterações limnológicas perceptíveis 

(Figura 6). A espécie não nativa Poecilia reticulata coocorreu com a nativa N. 

marginatus no igarapé TA27, que apresentou alterações estruturais e limnológicas, 

porém não exorbitantes, indicando efeitos incipientes de antropização no local. A 

espécie não nativa P. reticulata também coocorreu com a nativa Rivulus micropus 

nesse mesmo igarapé (Figura 7). 

 

 

Figura 6. Distribuição de três espécies nativas e abundantes de Lebiasinidae e das 
espécies não nativas P. reticulata (Poeciliidae) e N. beckfordi (Lebiasinidae) em igarapés 
urbanos de Manaus, ao longo de um gradiente de integridade ambiental. 
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Figura 7. Distribuição de duas espécies nativas de Rivulidae e da espécie não nativa 
Poecilia reticulata (Poeciliidae) em igarapés urbanos de Manaus, ao longo de um gradiente 
de integridade ambiental  
 

 

 

Figura 8. Distribuição da espécie nativa Aequidens pallidus e da sua correspondente não 
nativa Cichlasoma amazonarum (ambas Cichlidae) em igarapés urbanos de Manaus, ao 
longo de um gradiente de integridade ambiental. 
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Figura 9. Distribuição de cinco espécies de piabas (Characidae) ao longo de um gradiente 
de integridade ambiental em igarapés de Manaus, sendo duas nativas (H. aff. melazonatus e 
M. collettii) e três não nativas (A. bimaculatus, C. spilurus e G. thayeri). 

 

 

Figura 10. Distribuição de espécies de bagres nativos (M. picta, Callichthys callichthys e 
Corydoras aeneus) e uma não nativa (H. littorale, alóctone) ao longo de um gradiente de 
integridade ambiental em igarapés de Manaus.  
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Figura 11. Padrão de distribuição das 49 espécies de peixes coletadas em 26 igarapés de segunda ordem no município de Manaus. Para a 
realização desse gráfico foram utilizados os escores do primeiro eixo da PCA e a ocorrência das espécies. 
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DISCUSSÃO 

Nossos resultados indicam que a perda de qualidade ambiental é o principal 

fator influenciando a presença de espécies não nativas nos igarapés urbanos de 

Manaus, assim como na distribuição das espécies nativas. À medida  que se perde 

qualidade ambiental, perdem-se também espécies nativas e ocorre a invasão por 

espécies não nativas. Um efeito mais fraco, porém significativo, da composição de 

estratégias de vida das espécies nativas na presença de espécies não nativas 

também foi observado. Isso deve influenciar principalmente no estabelecimento das 

espécies não nativas nos igarapés, que dependerá das estratégias de vida de cada 

espécie, assim como de interações interespecíficas como predação e competição. 

Resultados semelhante aos nossos foram encontrados por Daga et al. (2012) 

em um trabalho realizado na cidade de Toledo (Paraná) em riachos urbanos de 

cabeceira. Os autores desse estudo também verificaram a presença de espécies 

tolerantes e não nativas em locais mais urbanizados (Oreochromis niloticus, Poecilia 

reticulata, Tilapia rendalli e Xiphophorus helleri) e encontraram uma relação entre a 

variação ambiental e a composição e estrutura das assembleias de peixes. Nesse 

caso, variáveis limnológicas como fósforo total, oxigênio dissolvido e condutividade 

elétrica da água determinaram a distribuição das espécies de peixes. 

No presente estudo, as alterações nas características limnológicas dos 

igarapés estão relacionadas com mudanças na estrutura das assembleias ictiícas, e 

que a perda de qualidade ambiental deve funcionar como um facilitador da entrada 

de espécies não nativas direta ou indiretamente (nesse último caso, por afetar 

negativamente a fauna nativa).  

De fato, a condutividade elétrica e a concentração de amônia na água 

apresentaram relação positiva e significativa com a abundância das espécies não 

nativas de peixes nos igarapés. No caso das assembleias nativas, a condutividade 

teve influência negativa significativa, e a concentração de amônia não apresentou 

uma relação linear com a abundância de nativas, provavelmente pelo fato de que em 

ambientes com altas concentrações de amônia, as espécies nativas praticamente 

desaparecem.  

Outro indício de que há um efeito preponderante da perda de qualidade 

ambiental (relacionada principalmente às condições limnológicas) dos igarapés 
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decorre do fato de que as variáveis representantes do ambiente físico (abertura de 

dossel e largura do canal) não tiveram influência significativa na abundância das 

espécies não nativas. Assim, quando observamos os igarapés que foram 

amostrados dentro de áreas protegidas na cidade, percebemos que, mesmo na 

presença de vegetação ripária em estado razoável, quando a água se encontrava 

poluída, a ictiofauna se apresentava descaracterizada (caso dos igarapés MI21, 

MI26, MI27 e TA29).   

Outra diferença marcante entre as espécies nativas e não nativas foi a sua 

distribuição nos igarapés. As espécies nativas estiveram presentes em todos os 

tipos de ambientes amostrados, enquanto que as não nativas somente ocorreram 

em locais que já apresentavam distúrbios, sejam eles físicos, limnológicos ou 

ambos, não ocorrendo, portanto, nos igarapés mais íntegros.  

Diversos estudos evidenciam a importância da diversidade de espécies 

nativas como barreira natural contra a invasão biológica em pequena escala 

espacial. Aparentemente, comunidades mais diversas são mais complexas e 

bastante competitivas e, assim, se tornam mais resistentes à invasão (e.g. Elton, 

1958; Kennedy et al. 2002). No presente estudo, a composição de espécies nos 

ambientes mais íntegros, com a presença de espécies piscívoras e carnívoras e de 

uma variedade de estratégias de vida (que ocupam diferentes nichos), podem 

funcionar como barreiras à invasão pelas espécies não nativas. Dessa forma, a 

teoria da diversidade resistente pode explicar em parte a ausência de espécies não 

nativas nos igarapés em bom estado de conservação. 

No presente estudo, houve alguns casos de coocorrência entre espécies 

nativas e não nativas que possuem nichos similares (P. reticulata com R. micropus e 

N. marginatus no igarapé TA27 e N. beckfordi com C. nigrofasciata, N. marginatus e 

P. cf. brevis no igarapé TA21), em igarapés pouco alterados. No igarapé TA27, onde 

P. reticulata coocorreu com R. micropus e N. marginatus, espécies predadoras como 

Erythrinus. erythrinus, Hoplias malabaricus e Rhamdia muelleri estavam presentes e, 

nesse caso, a abundância de P. reticulata foi muito menor do que quando 

encontrada na ausência dessas espécies. Esses resultados indicam que na 

ausência de uma forte restrição ambiental para as espécies nativas (ambientes 

muito descaracterizados), as interações interespecíficas como competição e 

predação podem exercer papel importante como barreiras à invasão. 

Por outro lado, no igarapé QU22, onde foram encontradas tanto espécies 
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nativas como não nativas (nesse caso, espécies alóctones), foi nítida a segregação 

espacial entre os dois grupos, no qual as espécies alóctones ocupavam um local 

mais largo e profundo (resultado da atividade de piscicultura), enquanto que as 

nativas ocupavam os locais mais rasos e estreitos, característicos de igarapés de 

cabeceira (Guarido, P.C.P. Obs. pess.). Isso indica que as características ambientais 

locais de pequenos igarapés de terra firme íntegros devem ser limitantes para as 

espécies alóctones, que não conseguem se estabelecer nesses ambientes. É 

importante notar que isso ocorre a despeito da existência de uma conexão 

permanente entre esses igarapés e os rios maiores, que representam as fontes de 

propágulos para essas espécies alóctones. 

Esses resultados indicam a importância das características do habitat como 

fator limitante para a ocupação pelas espécies, e nos remetem à teoria do “Habitat 

templet” de Southwood, (1977). Segundo essa teoria, as características do habitat, 

em uma escala de tempo evolutiva atuariam como um “gabarito” na seleção de 

estratégias de vida das espécies. Desse modo, as características ambientais de 

pequenos igarapés de terra firme (pequenas dimensões físicas, baixa condutividade 

e pH, forte oligotrofia) selecionariam quais espécies são capazes de se estabelecer 

nesses ambientes, limitando a possibilidade de invasão por espécies que ocupam 

outros tipos de ambientes aquáticos (especialmente aqueles ambientes maiores, 

com condutividade elétrica e pH mais elevados, e mais autotróficos). 

A maioria das espécies alóctones encontradas nos igarapés de Manaus no 

presente estudo ocorrem comumente em planícies alagáveis de rios e igarapés 

maiores, adaptadas, portanto, a águas mais quentes, canais mais largos e profundos 

e ambientes mais produtivos, com elevada carga de matéria orgânica (Sioli, 1984 e 

referências incluídas; Saint-Paul et al., 2000). A descaracterização ambiental 

proporcionada pela pressão antrópica na região modifica as características 

estruturais e limnológicas dos igarapés de terra firme, deixando-os mais similares 

aos ambientes originais dessas espécies alóctones. Somadas a isso, as 

características comportamentais e fisiológicas de algumas espécies (estratégias de 

vida) as tornam tolerantes a condições ambientais inóspitas para a maioria das 

espécies nativas de peixes de igarapés de terra firme.  

Como exemplo, cinco espécies alóctones (C. amazonarum, H. littorale, P. 

punctatus, A. bimaculatus e Ctenobrycon spilurus) possuem alguma adaptação 

respiratória que as permitem sobreviver em ambientes hipóxicos resultantes da 
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grande concentração de matéria orgânica em decomposição, presente em igarapés 

bastante alterados. Já outras espécies alóctones que não possuem essas 

especializações respiratórias (Acarichthys heckelii, H. spurius, L. fulvipinnis, N. 

beckfordi e P. leopoldi) só ocorreram em ambientes descaracterizados fisicamente, 

mas sem grandes alterações limnológicas. Dessa forma, a descaracterização 

limnológica dos igarapés, em decorrência da poluição, parece atuar como filtro 

ambiental para boa parte das espécies potencialmente invasoras, presentes nos rios 

e igarapés maiores aos quais os igarapés se encontram conectados. 

Espécies nativas que possuem adaptações para respiração aérea (Ancistrus 

sp., C. callichthys, C. aeneus e M. picta) foram as únicas que conseguiram persistir 

em habitats fortemente descaracterizados. Outras espécies nativas apresentaram 

uma ampla distribuição ao longo do gradiente ambiental amostrado, provavelmente 

pelo fato de possuírem um conjunto de características que as permitem ocupar as 

poças marginais, sendo elas: C. nigrofasciata, E. erythrinus, H. malabaricus, P. cf. 

brevis e R. micropus (Pazin, 2006, Espírito-Santo et al., 2013).  

As poças são geralmente formadas pela água das chuvas e, devido a isso, 

sua disponibilidade é aumentada na estação chuvosa (Espírito-Santo et al., 2013), 

período no qual as coletas do presente estudo foram realizadas. Pelo fato de se 

manterem parcialmente isoladas dos igarapés, as poças possuem características 

limnológicas diferentes dos canais com águas poluídas e, mesmo sendo 

potencialmente sensíveis à poluição, essas espécies se mantiveram presentes em 

alguns igarapés alterados. Assim, fugir do canal principal pode representar uma 

estratégia de sobrevivência importante para parte das espécies nativas, e que 

prolonga a fase de transição na composição das assembleias de peixes entre os 

igarapés íntegros e aqueles completamente descaracterizados. 

Entre as características necessárias para a ocupação das poças, se incluem 

pequeno tamanho corporal, já que as poças apresentam pequenas dimensões. Além 

disso, as poças eventualmente têm condições hipóxicas, dependendo da quantidade 

de matéria orgânica em decomposição presente no local. As espécies do gênero 

Rivulus, que são fortemente associadas a ambientes de poças, conseguem suportar 

essas condições ao ocupar a camada superficial da água, onde podem ter acesso a 

um estrato mais oxigenado. Além disso, possuem uma incrível habilidade para saltar 

entre poças, podendo ampliar sua área de vida nesse ambiente (Espírito-Santo et 

al., 2013).  
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Algumas espécies nativas são fortemente relacionadas ao canal principal do 

igarapé e provavelmente não possuem adaptações que as tornem resistentes aos 

ambientes poluídos, como H. aff. melazonatus (Espírito-Santo et al., 2013). De fato, 

no presente estudo essa espécie teve sua distribuição restrita a igarapés 

conservados. Desse modo, as estratégias de vidas das espécies, juntamente com 

certas características dos habitats de igarapés de pequena ordem, parecem ser 

capazes de explicar a distribuição atual das espécies de peixes nos igarapés 

urbanos de Manaus.  

No geral, as 16 espécies não nativas coletadas foram pouco frequentes e 

pouco abundantes nos igarapés estudados, com exceção de P. reticulata, que foi 

dominante nos igarapés degradados em que ocorreu. Outros estudos evidenciaram 

a dominância dessa espécie em ambientes urbanos. Dos Anjos (2007) verificou que 

P. reticulata representou 85% da abundância total de peixes coletados em igarapés 

de cabeceira alterados no município de Manaus. Vieira e Shibatta (2007) também 

relatam que essa espécie dominou os trechos de um afluente de terceira ordem do 

rio Tibagi (Ribeirão Esperança, localizado no município de Londrina), que se 

encontravam alterados por atividade humana, representando 79% de todos os 

exemplares capturados no estudo.  

O sucesso dessa espécie nos ambientes antropizados pode ser explicado por 

sua estratégia de vida. Poecilia reticulata pode ser considerada oportunista em 

relação à sua estratégia reprodutiva. Segundo Winemiller e Rose (1992), a 

estratégia do tipo oportunista é empregada por peixes de pequeno porte, com 

maturação sexual precoce, ovos e ninhadas pequenas e reprodução contínua, 

características que permitiriam a (re)ocupação de habitats recém ou frequentemente 

perturbados. Conjuntamente a isso, P. reticulata possui a capacidade de respirar na 

superfície da água (ASR), que a permite sobreviver em ambientes hipóxicos, como 

observado nos igarapés antropizados onde essa espécie se encontra na cidade de 

Manaus. 

Uma diferença importante entre as espécies alóctones e as não nativas 

coletadas no presente estudo diz respeito ao modo como elas têm acesso e 

(eventualmente) ocupam os ambientes de igarapés de terra firme. As espécies 

alóctones (amazônicas) provavelmente invadem os pequenos igarapés de cabeceira 

através de igarapés maiores. Já as espécies não nativas (exóticas, originárias de 

outros países) só têm acesso a esses ambientes por meio de escapes acidentais de 
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áreas de criadouros (como O. niloticus) ou solturas (possivelmente intencionais) por 

parte de aquaristas, como D. rerio, X. maculatus e X. helleri. 

Esse conjunto de evidências indica que os mecanismos utilizados para 

ocupação dos pequenos igarapés por espécies não nativas pode variar, de acordo 

com as condições locais e com as características das espécies. Assim, as espécies 

alóctones provavelmente ocupam paulatinamente os trechos a montante das 

microbacias hidrográficas, e a abundância dessas espécies nos igarapés alterados 

reflete a sua abundância em seu ambiente natural naquela região. Já as espécies 

não nativas parecem ter sido diretamente introduzidas nos igarapés de cabeceira, 

sobrevivendo nos locais que lhes proporcionem hábitats adequados. Desse modo, 

os processos que resultam na ocupação dos pequenos igarapés alterados pelas 

espécies alóctones e não nativas (exóticas) são diferentes.  

Esses processos de ocupação de ambientes por espécies não nativas estão 

relacionados à fonte e pressão de propágulos.  Propágulo é definido como um grupo 

de indivíduos que consegue chegar a um determinado lugar, e pressão de 

propágulos como a distribuição de tamanhos de propágulo bem como o padrão no 

qual o propágulo chega ao ambiente em questão (Simberloff, 2009). Colautti et al. 

(2006) propuseram que as características biológicas das espécies e as 

características ecológicas e físicas da área receptora são menos importantes no 

processo de invasão do que a taxa na qual os propágulos chegam ao novo 

ambiente, constituindo, assim, um modelo nulo para invasões biológicas baseado 

exclusivamente na pressão de propágulos. O argumento utilizado é que quando a 

pressão de propágulos aumenta, as chances de estabelecimento de uma espécie 

também aumentam, devido à diminuição dos efeitos da estocasticidade demográfica. 

A entrada contínua de propágulos, principalmente a partir de uma variedade 

de fontes, pode reduzir o “gargalo genético” esperado para invasões iniciadas por 

poucos indivíduos, como ocorre na maioria das vezes, aumentando a probabilidade 

de sobrevivência e estabelecimento da espécie (Simberloff, 2009). Dessa forma, a 

entrada contínua de propágulos grandes, por exemplo, já aumentaria por si só a 

probabilidade de sucesso de estabelecimento da espécie no ambiente. Para 

Lookwood et al. (2005), o tamanho do propágulo serve para superar os efeitos de 

estocasticidade demográfica, enquanto que o número de propágulos serve para 

reduzir a influência de forças negativas que são espacialmente estruturadas, como 

clima ou interações bióticas. 
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Dessa forma, é possível que nos igarapés urbanos de Manaus, a pressão de 

propágulos seja importante para que as espécies não nativas passem de 

inicialmente raras para estabelecidas. Isso se deve ao fato de estarem invadindo 

ambientes alterados fisicamente, mas ainda com a presença de espécies nativas 

(resistência biótica), ou com elevada carga de poluentes (restrições ambientais). 

Segundo Ahlroth et al. (2003), a pressão de propágulos pode também ser 

positivamente relacionada com a quantidade de variação genética na população 

introduzida, aumentando as chances de sucesso adaptativo às novas pressões de 

seleção. Ainda sob essa perspectiva, D’antonio et al. (2001) ressaltam o papel do 

distúrbio ambiental como facilitador do sucesso no estabelecimento de espécies não 

nativas, no qual quanto mais alterado o local, menor a pressão de propágulos 

necessária para garantir sucesso na fase de estabelecimento dessas populações. 

Sumarizando as informações sobre os padrões de ocorrência das espécies 

não nativas no presente estudo, foi possível categorizá-las de acordo com o 

fluxograma desenvolvido por Colautti e MacIsaac (2004), baseado em pressão de 

propágulos. Esses autores dividiram a condição populacional das espécies não 

nativas em quatro situações: 1- Localizada e numericamente rara (estágio III); 2- 

Dispersa e rara (estágio IVa); 3- Localizada, porém dominante (estágio IVb); e 4- 

Dispersa (amplamente distribuída) e dominante (estágio V). Nos igarapés de terra 

firme estudados por nós, quase todas as espécies coletadas ainda se encontram no 

estágio III (localizadas e numericamente raras), com exceção de P. reticulata, que se 

encontra no estágio IVb (localizada, porém dominante). 

Dessa forma, três filtros ambientais podem ser considerados determinantes 

para o sucesso de uma invasão biológica, influenciando a probabilidade de que o 

potencial invasor passe para estágios mais avançados: A- Pressão de propágulos; 

B- Requerimentos físico-químicos da espécie invasora; e C- Interações bióticas com 

a comunidade nativa. Esses três filtros podem estar influenciando na manutenção da 

condição de raridade (= baixa frequência de ocorrência, baixa abundância 

populacional) da maioria das espécies não nativas presentes nos igarapés urbanos 

de Manaus. Neste sentido, se destaca o filtro “B” (requerimentos quanto à qualidade 

do habitat), que pode ter efeito positivo (agindo como um facilitador para que as 

espécies passem para outros estágios) quando o igarapé está poluído, já que a 

degradação ambiental mostrou ser a maior força conduzindo a presença de 

espécies não nativas nos igarapés de Manaus. De forma inversa, esse filtro pode ter 
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efeitos negativos (ou seja, dificultando a passagem para outros estágios), já que as 

espécies não nativas não conseguem invadir igarapés quando esses se encontram 

em condições de elevada integridade ambiental. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A descaracterização dos fragmentos florestais urbanos na cidade de Manaus 

está ocasionando a degradação ambiental dos sistemas de igarapés de terra firme, 

com a perda de espécies nativas de peixes, e proporcionando a entrada de espécies 

não nativas. Esse processo tem levado à descaracterização ictiofaunística e 

homogeneização biótica (ver Olden e Poff, 2004), já que são basicamente as 

mesmas (poucas) espécies que conseguem invadir e ocupar efetivamente esses 

ambientes degradados. 

A presença de espécies não nativas pode ser considerada principalmente 

como um indicador de degradação ambiental ao invés de uma ameaça direta à 

ictiofauna nativa, uma vez que esses dois grupos coocorreram poucas vezes nos 

igarapés de Manaus. A principal ameaça à ictiofauna nativa é o processo de 

degradação ambiental da cidade de Manaus, ocasionado pela ocupação 

desordenada dos espaços urbanos, com invasão e degradação de fragmentos 

florestais, e pela falta de um sistema eficiente de coleta e tratamento de esgotos na 

cidade, que muitas vezes é despejado diretamente nesses corpos d’água. 

Os mecanismos que promovem a facilitação ou restrição do processo de 

invasão dos pequenos igarapés de terra firme são diferentes para espécies não 

nativas amazônicas (alóctones) e espécies não nativas originárias de outros países. 

Espécies alóctones em geral não suportam altos níveis de poluição, mas são 

favorecidas por alterações físicas que resultam em aumento da temperatura e da 

produtividade do igarapé, como alargamento do canal e retirada da vegetação 

ripária. Já as espécies originárias de outros países e que necessitam da ação 

antrópica para serem introduzidas, aparentemente suportam altos níveis de poluição 

e são favorecidas pela ausência de potenciais predadores e competidores, 

extirpados desses ambientes. 

O aumento no número de igarapés alterados pode levar a um aumento na 

ocorrência e na abundância de espécies não nativas por toda a malha hídrica de 

Manaus, passando de uma condição de raridade para a de espécies abundantes e 
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dispersas, aumentando ainda mais as chances de estabelecimento na região. 

Quando uma espécie se estabelece em um novo ambiente em decorrência de 

introdução biológica, o processo na maioria das vezes é irreversível (Vitule et al., 

2009). Dessa forma, medidas que reduzam os impactos antrópicos sobre os 

igarapés de Manaus são urgentemente necessárias, tanto para que se evite a 

dispersão de espécies não nativas nesses ambientes, quanto para o bem-estar da 

própria população manauara, já que os igarapés poluídos da cidade constituem 

também um caso de saúde pública. 
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ANEXO I – Características biológicas das 33 espécies de peixes nativas utilizadas para compor a variável independente 
“estratégias de vida” no modelo de regressão logística múltipla. 

Espécies Estr. Repr. Fecund. Compr. máx. Carac. Trófica Posição Respiração Fonte 

Acanas E 1000 15 Carnív. Nectobentô Aquática JZ com. pess.; Fishbase; Dutra, 2009, Fish base 

Aeqpal E 871 14 Onív. Nectobentô Aquática JZ com. pess.; Espírito Santo, 2013, Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Ancsp. E 30 12 Perifitív. Bentô Aérea facult. JZ com. pess.; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Apigep E 80 4 Insetív. Auto Nectobentô Aquática Carvalho et al., 2007; Cardoso, 2012; Fishbase; Carvalho, 2008; Galuch, 2007 

Apihip E 80 5 Insetív. alóc.  Nectobentô Aquática Carvalho et al., 2007; Cardoso, 2012; Fishbase; Carvalho, 2008; Galuch, 2007 

Apireg E 80 5 Insetív. alóc.  Nectobentô Aquática Carvalho et al., 2007; Cardoso, 2012; Fishbase; Carvalho, 2008; Galuch, 2007 

Calcal E 2953 17 Onív. Bentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Mol, 1993; Fishbase, Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Copnat O 14 4,5 Insetív. alóc.  Superfície Aquática Carvalho et al., 2007; Cardoso, 2012; Fishbase; Carvalho, 2008; Galuch, 2007 

Copnig O 14 4,5 Insetív. alóc.  Superfície Aquática Carvalho et al., 2007; Cardoso, 2012; Fishbase; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Coraen E 150 7,5 invertív. Bentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Axelrod, 1968; Fishbase; Casatti, 2002 

Creinp E 400 17 Carnív. Nectobentô Aquática JZ, com. pess.; Fishbase; Anjos, 2005, Galuch, 2007 

Crespi E 180 6 Onív. Nectobentô Aquática JZ, com. pess.; Espírito Santo, 2013; Fishbase; Anjos, 2005 

Eryery E 43748 20 Carnív. Nectobentô Aérea facult. JZ, com. pess.; espírito Santo, 2013; Fishbase; Anjos, 2005 

Flupyg O 85 2 invertív. Superfície Aquática JZ, com. pess.; Fishbase; Anjos, 2005 

Gymcor E 121 16 Carnív. Nectobentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Cardoso, 2012 Fishbase; Galuch, 2007; Fink e Fink, 1979 

Gymnped E 121 28 Carnív. Nectobentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Cardoso, 2012 Fishbase; Galuch, 2007; Fink e Fink, 1978 

Hemlev O 610 4,8 invertív. Meia água Aquática JZ, com. pess; Fishbase; Anjos, 2005; Dutra, 2009; Galuch, 2007 

Hopmal E 61000 30 Piscív. Nectobentô Adap. Fisio. JZ, com. pess.; Ruffino e Isaac, 1995; Fishbase; Dutra, 2009; Riggs et al. 1978 

Hypmel S 882 3,8 Insetív. geral  Meia água Aquática JZ, com. pess.; Espírito Santo, 2013; Fishbase; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Megpic E 3467 15,5 Onív. Bentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Fishbase, Galuch, 2007 

Micele O 209 2,1 Insetív. alóc.  Bentô Aquática JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Carvalho, 2008 

Moecol O 200 5 Insetív. alóc.  Meia água Aquática JZ, com. pess.; Axelrod, 1971; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Nanmar O 18 3,5 Onív. Meia água Aquática JZ, com. pess.; Cardoso, 2012; Fishbase; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Poewei E 100 3,5 invertív. Nectobentô Aquática JZ, com. pess; Fishbase 
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ANEXO I (continuação) – Características biológicas das 33 espécies de peixes nativas utilizadas para compor a variável 

independente “estratégias da vida” no modelo de regressão logística múltipla. 

Espécies Estr. Repr. Fecund. Compr. Máx. Carac. Trófica Posição Respiração Fonte 

Pyrbre O 200 9 Insetív. alóc.  Superfície Aquática JZ, com. pess.; Cardoso, 2012; Fishbase; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Pyrsem O 200 7 Insetív. alóc.  Superfície Aquática JZ, com. pess.; Cardoso, 2012; Fishbase; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Rhamuel S 70000 20,8 Piscív. Nectobentô Aquática JZ, com. pess.; Fishbase; Galuch, 2007 

Rivcom O 92 6 Insetív. geral  Superfície Aérea facult. JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Rivkir O 18 3 Insetív. geral  Superfície Aérea facult. JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Rivmic O 92 7 Insetív. geral  Superfície Aérea facult. JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Anjos, 2005; Galuch, 2007 

Synmad E 30 100 Carnív. Bentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Anjos, 2005; Galuch, 2007; Weber, 1973 

Synret E 30 30 Carnív. Bentô Aérea facult. JZ, com. pess.; Espírito-Santo, 213; Anjos, 2005; Galuch, 2007; Weber, 1973 

Taecan E 90 5 invertív. Nectobentô Aquática JZ, com. pess.; Fishbase 

Coluna 2 - Estr. Repr. = Estratégia Reprodutiva - E = Equilíbrio, O = Oportunista, S = Sazonal; Coluna 3 – Fecund. = Fecundidade; 
Coluna 4 - Compr. Máx = Comprimento Máximo (mm); Coluna 5 - Carac. Trófica = Característica Trófica – Carnív. = Carnívoro, 
Onív. = Onívoro, Perifitív. = Perifitívoro, Insetív. autó = Insetívoro autóctone, Insetív. alóc. = Insetívoro alóctone, Insetív. geral = 
Insetívoro geral, Invertív. = Invertívoro, Pscív. = Piscívoro; Coluna 6 - Posição = Posição na coluna d’água – Nectobentô = 
Nectobentônico, Bentô = Bentônico, Superfície = Nectônico de superfície; Meia água = Nectônico de meia água; Coluna 7 – 
Respiração – Aérea facult = Aérea Facultativa. 
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ANEXO II – Variáveis limnológicas coletadas nos 28 igarapés do município de 

Manaus. As variáveis foram utilizadas para compor a variável independente 

“gradiente de integridade ambiental” no modelo de regressão logística múltipla. 

Bacia Igarapé pH Temperatura Condutividade O2 Fósforo  Amônia Nitrito Nitrato 

   

(°C) (μS) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Mindu MI21 6,235 27,50 86,600 4,750 0,0305 0,495 0,0261 0,0095 

Mindu MI22 6,840 27,00 266,300 2,000 0,1684 1,925 0,0252 0,0001 

Mindu MI23 5,343 25,50 10,300 5,026 0,0005 0,018 0,0110 0,0001 

Mindu MI24 4,666 25,27 10,000 6,050 0,0005 0,155 0,0060 0,0015 

Mindu MI25 4,863 25,63 9,600 7,360 0,0003 0,294 0,0032 0,0010 

Mindu MI26 6,486 25,97 166,000 3,530 0,0247 3,396 0,0470 0,0001 

Mindu MI27 4,763 26,83 50,600 3,650 0,0004 0,333 0,0045 0,0003 

Mindu MI28 6,756 27,13 266,000 1,240 0,0241 0,389 0,1027 0,0001 

Mindu MI29 4,343 25,13 7,320 5,866 0,0006 4,410 0,0036 0,0000 

Quarenta QU21 5,365 25,00 39,000 6,600 0,0010 0,417 0,0536 0,0008 

Quarenta QU22 5,290 25,10 11,000 5,913 0,0003 0,339 0,0018 0,0001 

Quarenta QU23 4,680 26,77 21,000 5,643 0,0004 0,322 0,0027 0,0115 

Quarenta QU24 4,936 25,20 10,300 4,643 0,0003 0,386 0,0036 0,0000 

Quarenta QU25 5,643 25,27 35,000 6,243 0,0007 0,322 0,0153 0,0046 

Quarenta QU26 4,753 26,67 43,000 5,263 0,0008 0,053 0,0170 0,0096 

Quarenta QU27 5,013 25,40 19,600 1,543 0,0014 0,435 0,0104 0,0002 

Quarenta QU28 6,003 27,47 21,600 7,390 0,0005 0,049 0,0140 0,0027 

Quarenta QU29 4,796 25,13 14,300 4,050 0,0062 0,440 0,0090 0,0022 

Quarenta QU210 4,433 25,50 16,333 4,560 0,0023 0,427 0,0090 0,0000 

Tarumã TA21 4,826 25,20 11,133 5,033 0,0039 0,435 0,0099 0,0000 

Tarumã TA22 4,566 24,90 14,733 3,866 0,0007 0,334 0,0059 0,0001 

Tarumã TA23 4,333 25,00 14,900 5,533 0,0005 0,365 0,0063 0,0018 

Tarumã TA24 4,806 25,30 9,300 6,586 0,0014 0,015 0,0100 0,0000 

Tarumã TA25 6,663 28,53 223,000 1,346 0,1035 1,695 0,1346 0,0001 

Tarumã TA26 6,080 26,30 68,600 4,443 0,0073 0,597 0,0815 0,0000 

Tarumã TA27 6,080 25,57 49,600 4,860 0,0077 1,628 0,0468 0,0006 

Tarumã TA28 6,656 27,40 70,300 4,316 0,1286 2,215 0,0644 0,0001 

Tarumã TA29 5,923 25,60 20,000 7,213 0,0058 0,441 0,0338 0,0024 
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ANEXO III – Variáveis ambientais representantes do ambiente físico coletadas nos 

28 igarapés do município de Manaus. Com exceção de substrato, as variáveis foram 

utilizadas para compor a variável independente “gradiente de integridade ambiental” 

no modelo de regressão logística múltipla. 

 

Bacia Igarapé Dossel Velocidade Largura Profundidade Categorias de substrato (%) 

  

(%) (m/s) (cm) (cm) LT PD AR RA LX TR AG MA 

Mindu MI21 13,54 7,244 121,67 5,107 0 0 63 33 0 0 4 0 

Mindu MI22 28,67 2,288 173,33 13,620 0 0 70 0 0 0 0 30 

Mindu MI23 12,94 5,844 96,00 10,543 23 0 15 62 0 0 0 0 

Mindu MI24 11,43 4,111 260,00 14,283 0 0 59 37 0 4 0 0 

Mindu MI25 16,87 8,777 132,00 11,000 0 0 63 11 0 0 26 0 

Mindu MI26 71,62 3,088 100,33 9,666 0 0 67 4 0 0 30 0 

Mindu MI27 16,35 8,800 97,33 3,250 30 63 0 7 0 0 0 0 

Mindu MI28 14,75 3,122 115,33 6,816 56 0 0 41 0 4 0 0 

Mindu MI29 16,48 3,922 114,67 9,466 67 0 11 19 0 0 0 0 

Quarenta QU21 11,80 4,333 145,50 12,000 11 0 78 7 0 0 4 0 

Quarenta QU22 16,39 4,888 133,00 9,666 44 0 7 37 0 0 11 0 

Quarenta QU23 17,40 12,425 103,33 6,150 0 0 100 0 0 0 0 0 

Quarenta QU24 11,92 11,388 117,33 11,285 67 0 33 0 0 0 0 0 

Quarenta QU25 11,15 5,511 117,33 7,827 31 0 42 27 0 0 0 0 

Quarenta QU26 13,64 7,377 132,00 8,200 7 0 93 0 0 0 0 0 

Quarenta QU27 14,12 11,050 54,50 1,925 4 0 81 0 0 4 11 0 

Quarenta QU28 10,97 2,033 90,33 8,312 0 19 52 4 26 0 0 0 

Quarenta QU29 29,70 9,016 151,00 6,376 0 0 100 0 0 0 0 0 

Quarenta QU210 14,13 8,500 210,00 13,166 96 0 4 0 0 0 0 0 

Tarumã TA21 9,12 8,711 231,00 17,000 28 0 61 6 0 6 0 0 

Tarumã TA22 25,21 7,533 110,00 6,035 0 0 4 0 0 0 96 0 

Tarumã TA23 58,82 6,833 191,33 18,989 33 0 0 11 0 0 56 0 

Tarumã TA24 13,67 9,455 131,00 10,543 30 0 33 30 0 0 7 0 

Tarumã TA25 80,74 2,666 82,00 3,931 0 0 100 0 0 0 0 0 

Tarumã TA26 17,57 1,377 73,00 8,312 100 0 0 0 0 0 0 0 

Tarumã TA27 14,72 9,000 184,50 10,060 44 0 56 0 0 0 0 0 

Tarumã TA28 14,08 2,755 129,33 4,266 0 0 100 0 0 0 0 0 

Tarumã TA29 34,74 3,122 93,00 6,376 26 0 37 7 0 0 11 19 

 

LT= Liteira; PD= Pedra; AR= Areia; RA= Raiz; LX= Lixo; TR= Tronco; AG=Argila; 

MA= Macrófita 

 


