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O desconhecimento da fauna de

igarapés urbanos e de suas respostas a

perturbações é fator limitante para a

conservação e preservação dessas áreas

(Morley & Karr, 2002).
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Resumo
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m
0  Os efeitos do desmatamento e da poluição orgânica, causada pelo despejo de

®  esgoto, sobre a fauna de macroinvertebrados aquáticos em geral e de

®  Chironomidae foram avaliados em igarapés urbanos de Manaus, entre 10 e

®  11/2003. Em adição, taxas de deformidades em mandíbula e mento de
0  Chironomus (Chironomidae) foram quantificadas para verificar sua associação
0  com o desmatamento e enriquecimento de fósforo total (PT). Macroinvertebrados

®  (incluindo Chironomidae) foram coletados em pontos amostrais de zona litorânea

e profundai (tratada aqui como bentônica) com uso de rede aquática e draga

Petersen modificada, respectivamente. Ao todo, 65 igarapés, três trechos médio e

três trechos foz das principais microbacias da área urbana de Manaus foram

í*) avaliados Taxas de desmatamento foram estimadas em imagem classificada de

satélite LANDSAT (2003); enquanto a poluição foi estimada pelas concentrações

nos sistemas de nitrogênio total (NT) e PT. Outras variáveis abióticas como,

temperatura, velocidade, profundidade, condutividade elétrica, pH, oxigênio

dissolvido, também foram medidas. Devido ao pequeno número de amostras nos

trecho médio e foz, não foi possível detectar os efeitos do desmatamento e da

poluição sobre a fauna nesses trechos. Altos valores de desmatamento e de PT

foram significativamente relacionados à redução da riqueza e simplificação da

composição de macroinvertebrados dos igarapés da área de estudo. Os

resultados sugerem que os igarapés urbanos de Manaus, com poucas exceções,

são homogêneos em relação à composição, com espécies adaptadas a

ambientes altamente desmatados e eutrofizados. Os táxons com maiores

freqüências de ocorrência e com maiores densidades foram Oligochaeta,

Chironomus, Psychodidae e Ceratopogonidae. A análise isolada da fauna de

Chironomidae levou a conclusão de que esse grupo é mais sensível que

macroinvertebrados em geral às perturbações avaliadas. Além deste grupo sofrer

redução na riqueza e simplificação da composição, sofreu redução na sua

densidade com o aumento nas taxas de desmatamento e PT e, além disso, sofreu

redução na riqueza de Chironomidae litorâneos com o aumento de NT. Em

alguns igarapés foram observadas taxas de deformidades em Chironomus

elevadas (9 a 23%) quando comparadas às aceitas como naturais (8%). Porém,

essas não foram relacionadas ao desmatamento e em larvas bentônicas foram

relacionadas negativamente ao PT.
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m

m
A  The effects of deforestation and of organic poilution caused by domestic sewage

0  on the aquatic macroinvertebrates fauna and on Chironomidae were evaluated in

m  urban streams in Manaus In October and November 2003. In addition, the

0  frequency of deformities of the mandible and mentum were quantified in

Chironomus (Chironomidae) in order to verify if any association existe with

®  deforestation and with enrichment caused by total phosphorous (TP).
Macroinvertebrates (including Chironomidae) were collected in the littoral and

deep-water zones (treated here as benthic) with an aquatic net and a modified

Petersen dredge, respectively. A total of 65 streams, three middie sections and

three estuary sections of the three main microbasins in the urban area of Manaus

0  were sampled. Deforestation rates were estimated using a classified LANDSAT

0  sateilite image (2003); while poilution was estimated using the concentrations of
total nitrogen (TN) and TP in the system. Other abiotic variables such as

temperatura, velocity, depth, width, electrical conductivity, pH, and dissolved

oxygen were aiso measured. Due to the small number of samples in the middie

and estuary sections, it was not possible to detect the effect of deforestation and

0  poilution on the fauna in these stretches. High values of deforestation and TP

were associated with reduction in richness and simplification of macroinvertebrate

composition (p<0.05) in the streams in the study area. The resuits suggest that

urban streams in Manaus, with few exceptions, are homogeneous with respect to

composition, with species adapted to highly deforested and eutrophic

environments. The taxa with the highest frequencies of occurrence and with the

highest densities were Oligochaeta, Chironomus, Psychodidae and

Ceratopogonidae. A separate analysis of the Chironomidae fauna led to the
conclusion that this group is more sensitive than are macroinvertebrates in general

to the perturbations evaluated in the study. In addition to this group undergoing a

reduction In richness and a simplification of its composition, it aIso underwent a

reduction in its density with increasing leveis of deforestation and TP and a

reduction of the richness of littoral Chironomidae with an increase in TN. Taxa with

the highest frequencies of occurrence and the highest densities were Oligochaeta,

Chironomus, Psychodidae and Ceratopogonidae. In some streams, observed

frequencies of deformities in Chironomus were higher (9 to 23%) than the

frequencies accepted as natural (8%) in nature, however, these were not related

to deforestation (p>0.05) and in benthic larvae they were negatively related to TP

concentrations (p<0.05).
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Introdução

O crescimento populacional associado à urbanização tem provocado

®

®

®

®

m

®  alterações nos sistemas hídricos de países em desenvolvimento (Torne &
®
^  Williams, 1997). A poluição orgânica, causada pelo despejo de esgoto urbano e

®  industrial, gera eutrofização desses sistemas (Taylor et ai., 2004; Wash et ai.,
®
0  2001; Sonneman et ai., 2001; Wash, 2000). Também, o desmatamento das

margens desses sistemas forma mosaicos de uso da terra (England & Rosemond,

2004), que muitas vezes degrada o ambiente sem produzir qualquer benefício

(Martins, 2001).

Chu & Karr (2001) e Wash (2000) indicam a necessidade de entender os

processos envolvidos na degradação das águas urbanizadas para elaborar

projetos de recuperação, de manutenção ou do uso sustentável desse recurso.

Nos últimos anos, países desenvolvidos têm aumentado a valorização das

suas águas urbanas como recursos naturais e de bem estar (Powell et ai., 1996).

A escassez de água em algumas partes do mundo e a grande mortalidade

humana associada a doenças de veiculação hídrica (Chamizo-Garcia & Orias-

Arguedas, 1999; Karr & Morishita-Rossano, 2001) são uns dos principais motivos

dessa nova mentalidade. Segundo Valiente & Mora (2002), anualmente, 3,4

milhões de pessoas, principalmente crianças, morrem por doenças de veiculação

hídrica como cólera e hepatite.

Manaus é uma das principais cidades da Amazônia brasileira e está

associada à floresta e à sua bacia de drenagem. Dessa forma, não é possível

desconsiderar que existe um sistema complexo de inter-relações entre a flora, a

fauna e a água nessa região. E que qualquer perturbação, como a remoção da

floresta ou a poluição dos cursos de águas, ocasiona mudanças no sistema local.
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^  Com o crescimento da cidade a floresta foi reduzida a fragmentos em meio a

^  novas moradias, construídas inclusive às margens dos igarapés, modificando
m
0  assim, esses sistemas. O recém criado bairro Nova Cidade é um exemplo desse

&

m

#  e as margens foram concretados pela Prefeitura de Manaus.

m
^  Mesmo as áreas de preservação da cidade de Manaus não estão livres dos

^  efeitos antrópicos causados pela urbanização desordenada. Como exemplo, tem-

se o Parque Municipal do Mindu, um fragmento florestal urbano por onde passa o

crescimento, os igarapés desse bairro tiveram suas margens desmatadas e o leito

igarapé do Mindu. Esse igarapé nasce fora dos limites do Parque, atravessa a

cidade recebendo despejo de esgoto in natura das casas dos bairros por onde

passa. Dessa forma, o principal curso d'água de uma das poucas áreas de

preservação da cidade de Manaus não abriga a biodiversidade esperada. O

Mindu poluído exala forte mau cheiro e se tornou um criadouro para proliferação

de potenciais vetores de doenças {e.g. larvas de moscas). Áreas distantes do

Centro urbano de Manaus como a Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD),

localizada em área rural, já se encontra margeada por bairros recém criados por

invasões. Algumas das nascentes próximas às bordas da Reserva se encontram

ameaçadas pelo desenvolvimento urbano (Mendonça, 2002).

Os igarapés da Amazônia Central possuem baixa produtividade primária

(Walker, 1990, 1987; Sioli, 1956). Dessa forma, dependem da vegetação das

margens (mata ciliar) como fonte de nutrientes para a manutenção da sua biota,

que são levados aos igarapés pelas águas das chuvas ou pela queda de folhas,

galhos e invertebrados na água (Junk, 1997; Adis et al., 1979).

De acordo com Lima & Zakia (2001) e Waters (1995) a mata ciliar colabora

na manutenção da integridade dos igarapés evitando principalmente o
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m

^  assoreamento do curso d'água pelo transporte dos sedimentos marginais e o

m

m

®  Apesar da importância da vegetação para manutenção da biota dos

^  ecossistemas aquáticos, a maioria dos igarapés urbanos de Manaus não possui o

m

m

aumento da temperatura, devido à maior incidência de luz (AIlan, 1995).

mínimo de mata ciliar exigido pelas leis brasileiras. Ao invés disso, possui

(•'

^  moradias que despejam no igarapé esgoto in natura, alterando as condições
m

físico-químicas das águas, afetando os organismos aquáticos.

m

^  o grupo de macroinvertebrados é constituído em grande parte por insetos.

além de camarões e anelídeos. Macroinvertebrados representam o segundo

maior grupo de organismo nos sistemas aquáticos (AIlan, 1995). São também

responsáveis pela manutenção dos sistemas hídricos, pois participam na

ciclagem de nutrientes (Rosenberg & Resh, 1993) e alimento para organismos

aquáticos (Cailisto et ai., 2002; Perrow et al., 1996) e terrestres (Roque et al.,

2003).

Segundo Covich et al, (1999) invertebrados aquáticos prestam um serviço

essencial nos ecossistemas, acelerando a decomposição de detritos,

processando de 20 a 73% da matéria orgânica oriunda da liteira da mata ciliar,

tornando disponíveis nutrientes solúveis por meio de sua alimentação e excreção.

Os macroinvertebrados aquáticos respondem rapidamente a perturbações

ambientais sofrendo alterações na estrutura da comunidade local, reduzindo a

riqueza a poucos grupos tolerantes e generalistas, tais como Oligochaeta e

Chironomidae (Kulmann et aí., 2000; Dickman & Rygiel, 1996; Clements, 1994).

São por isso, amplamente utilizados em estudos de avaliação e monitoramento de

sistemas aquáticos (e.g. Cailisto et ai., 2000; Takeda et al., 2000; Galdean et al.,

2000; Alba-Tercedor, 1996; Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988). Rosemberg
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& Resh (1993) sugerem que a densidade, a diversidade, o tamanho corporal e o

curto ciclo de vida de macroinvertebrados aquáticos, quando comparados a

outros organismos favorecem o seu uso em monitoramento de ecossistemas

^  aquáticos, complementando as informações físicas, químicas e físico-químicas do
^  ambiente.

Apesar do reconhecimento dos macroinvertebrados como ferramentas de

avaliação e monitoramento de sistemas aquáticos, há poucos estudos sobre esse

grupo na Amazônia (Cleto-Filho & Walker, 2001; Cailisto et al., 1998a-c).

De acordo com Benstead et al. (2003), anualmente, 22.360 km^ de margens

de cursos de água, em florestas tropicais são afetados pelo desmatamento,

existindo pouco conhecimento dos seus efeitos ecológicos sobre as comunidades

aquáticas.

Morley & Karr (2002) fizeram um levantamento bibliográfico sobre estudos

publicados entre os anos de 1991 e 2001 e encontraram apenas 30 estudos que

envolviam mensurações diretas dos efeitos antrópicos sobre a biota de cursos de

água em área urbana. De acordo com os referidos autores, sem o conhecimento

da fauna que vive nos cursos de água urbanos é difícil traçar planos de

conservação dessas áreas. Propostas de conservação devem envolver as áreas

urbanas, pois 70% da população da América Latina vive em cidades (Primack,

2001).

Tendo em vista o que foi apresentado, o presente estudo foi dividido em dois

capítulos que demonstram as condições ambientais dos igarapés urbanos de

Manaus. O primeiro capítulo aborda a fauna geral de macroinvertebrados, onde

são verificadas a riqueza, densidade e composição de macroinvertebrados dos

igarapés urbanos de Manaus e as suas relações com o desmatamento e com a
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9  '
9^  poluição orgânica. O segundo capítulo enfatiza os efeitos de desmatamento e

®  poluição nos igarapés urbanos de Manaus sobre a assembléia de Chironomidae
9
p  (Insecta: Diptera), pelo fato desse grupo ser referência em estudos de

ecossistemas aquáticos, incluindo estudos de avaliação de impactos.9

m

9

9

9

9

9

9^

9

9

9'

Material e Métodos

Área de estudo

Manaus está localizada na Região Norte do Brasil (Fig. 1), aos 3° de latitude

sul e 60° de longitude oeste, no centro geográfico da Amazônia.

O Clima em Manaus é Equatorial Quente e Úmido, com duas estações ao

longo do ano: chuvosa - entre os meses de novembro e junho; e seca, de julho a

outubro. No período da seca, o sol é intenso e a temperatura é elevada, em torno

de 38°G; atingindo cerca de 40°C, no mês de setembro. A temperatura média

anual é de 26,7°C, com variações médias entre 23,3°C e 31,4°C. A umidade

relativa do ar é de aproximadamente 80%. A precipitação pluviométrica média

anual atinge 2.286 mm (Projeto Geo-Cidades: Relatório Urbano Ambiental

Integrado: Informe Geo: Manaus, 2002).

A cidade localiza-se num planalto baixo que se desenvolve na barranca da

margem esquerda do rio Negro. A superfície total do Município é de 11.458,5

km^. Sua área urbana (Fig. 2) se estende por 377 Km^, correspondendo a 3,3%

do território municipal (Projeto Geo-Cidades: Relatório Urbano Ambiental

Integrado: Informe Geo: Manaus, 2002).

De acordo com os dados do IBGE (2000), Manaus apresenta uma população

total de 1.403.796 habitantes, com uma concentração de 99,35% na área urbana

(1.394.724 habitantes).



Manaus

Figura 1. Imagem de satélite do Estado do Amazonas, destacando o Município de

Manaus. Modificado de http://servidor.iDaam.br/ama20nas/munlcipios.htm

♦ n

Figura 2 Imagem da área urbana de Manaus (LANDSAT, 2003). Area
desmatada em rosa e área com vegetação em verde.
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#
^  Os igarapés urbanos de Manaus

»
^  Os igarapés urbanos de Manaus possuem diferentes níveis de perturbação,

m

m
causados principalmente pela remoção completa ou parcial da mata ciliar e a

m

I

I m

poluição por despejo de esgoto. Sendo então distribuídos em três grupos:
m

#  1) Igarapés que nascem em fragmentos florestais urbanos, estando livres do

despejo de esgoto, mantendo suas características originais (Fig. 3a-b). São de

águas pretas ou cristalinas características da Amazônia Central, extremamente

W)

m

m

m  ácidas (pH <4), com baixa condutividade elétrica (< 17 pS/cm), recebendo
m

m

m

^  2) Igarapés que percorrem pequenos fragmentos florestais, porém com

material alóctone: folhas, flores, frutos e detritos da mata de entorno que caem no

igarapé (Walker, 1990,1987; Sioli, 1976).

águas sedimentadas devido principalmente a entrada de matéria orgânica oriunda

do despejo de águas servidas das moradias em áreas anteriores ao fragmento

(Fig. 3d). Os igarapés que percorrem áreas com menos de 20% de

desmatamento e recebem despejo de esgoto, possuem o pH próximo a sete e a

condutividade elétrica média de 245 pS/cm.

3) Igarapés com margens desmatadas e águas sedimentadas com o

enriquecimento orgânico resultante do despejo de águas servidas diretamente no

igarapé (Fig. 3e-f). Os igarapés que percorrem áreas com mais de 70% de

desmatamento e recebem despejo de esgoto possuem o pH próximo a oito e

condutividade elétrica média de 248 pS/cm.
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Figura 3. Exemplo do nível de perturbação de alguns dos igarapés amostrados

na área urbana de Manaus, no período de 10-11/2003.



Escolha dos igarapés

Os pontos de coleta foram estabelecidos a partir de uma imagem de satélite

(LANDSAT 2003) contendo os igarapés da área urbana de Manaus. Foram

amostrados 65 igarapés, dos quais 61 são localizados nas principais microbacias

dessa área, as microbacias do Quarenta, Mindu e Tarumã. Também, foram

amostrados os trechos médios e trechos foz dos principais igarapés de cada uma

das referidas microbacias: os igarapés Quarenta, Mindu e Tarumã (Figs. 4-6;

Tabs. 1 0 2 em Apêndice).

,  I,

Figura 4. Imagem da área urbana de Manaus (LANDSAT 2003) destacando: a)
igarapés urbanos, b) microbacia do Quarenta; c) microbacia do Mindu; d)
microbacia do Tarumã. RFAD = Reserva Florestal Adolpho Ducke.
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Figura 5. Imagem da área urbana de Manaus (LANDSAT 2003) com os pontos de

coleta. Em amarelo os pontos de coleta; em vermelho, os trechos médios das

microbacias estudadas; em verde, os trechos foz das microbacias estudadas;

RFAD = Reserva Florestal Adolpho Ducke.
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Figura 6. Trecho foz e trecho médio das microbacias do Quarenta (a,b), Mindu

(c,d) e Tarumã (e,f) em Manaus, no período de 10-11/2003.
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Coletas, triagem e identificação de macroinvertebrados

As coletas foram realizadas na estação seca, entre os meses de outubro e

novembro de 2003.

Em cada igarapé percorreu-se um trecho de 60 m de extensão onde

amostras da fauna litorânea e bentônica foram coletadas com rede entomológica

aquática em "D" (570 cm^, malha de 1 mm^ de abertura) e com draga Petersen

modificada (345 cm^), respectivamente (Figs. 7 e 8). Totalizando cinco amostras

litorâneas e cinco amostras bentônicas, em cada igarapé.

Apesar da fauna litorânea ser composta por muitos macroinvertebrados

bentônicos, a denominação litorânea e bentônica foi empregada nesse estudo

com finalidade apenas de separar os microhabitats. Segundo Buss et al. (2004),

o uso de diferentes microhabitats integra as respostas da biota.

As amostras foram acondicionadas e transportadas em sacos plásticos ao

laboratório onde foram lavadas com água corrente em peneira (malha de 125 pm

de abertura) para retirar o excesso de matéria orgânica; as amostras foram então

conservadas em sacos com álcool 90% até a triagem sob microscópio

estereoscópico. A identificação foi realizada até o menor nível taxonômico

possível, utilizando-se bibliografia especializada (e.g. Pereira, 2004; Azevêdo,

2003; Hamada & Couceiro, 2003; Pes, 2001; Merritt & Cummins, 1996; Barnes et

al., 1995, Trivinho-Strixino & Strixino, 1995; Epier, 1995) e ajuda de especialistas.
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60 m

□  ''Sm
□  15m

□
15 m

• Fauna litorânea
□ Fauna bentônica

Distância entre amostras

Figura 7. Esquema de um transecto com os pontos de coleta da fauna litorânea e
bentônica, em Igarapés urbanos de Manaus.

Figura 8. Equipamentos utilizados para coletar a fauna litorânea e bentônica nos

igarapés urbanos de Manaus, no período de 10-11/2003; a) rede entomológica
aquática; b) draga Petersen modificada.

Desmatamento

Através de uma imagem de satélite LANDSAT (2003), cedida e classificada

pelo Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, foi traçado em cada

um dos pontos de coleta uma área circular de 3.146 m^ (ou 100 m de raio) e
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dessa área foram estimadas as porcentagens de desmatamento, mata primária e

mata secundária (Fig. 9; Tab. 3 em Apêndice).

m

0

0

0

0
r-

0

0

0

Área desmatada

Mata primária
Mata secundária

Rios, lagos e Igarapés
Ponto de coleta

Área utilizada para estimar
desmatamento (3.146 m )

Figura 9. Imagem classificada da área urbana de Manaus (LANDSAT 2003).

%

Pniuiyão oraânica

NT e PT foram analisados, pois são os elementos mais freqüentemente

associados à eutrofização (fertilização) antrópica (Volienweider, 1969). Amostras

de água em cada Igarapé foram coletadas em garrafas de polipropiieno (60 ml) na
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coluna d'água para as análises das concentrações de nitrogênio total (NT) e

fósforo total (PT), seguindo a metodologia proposta por Valderrama (1981).

Essas análises foram realizadas no Laboratório Temático de Solos e Plantas, do

INPA.

Variáveis abióticas

Variáveis abióticas de cada igarapé, como temperatura, profundidade,

velocidade, condutividade, pH e O2 dissolvido (junto ao sedimento) foram tomadas

em três diferentes pontos de cada igarapé (Tab. 3 em Apêndice). Medidas de

profundidade foram tomadas com régua em locais mais rasos e com corda

marcada a cada meio metro, nos trechos médios e foz. A velocidade da

correnteza foi medida pelo tempo percorrido por um flutuador plástico no percurso

de um metro. A condutividade foi medida com um condutivímetro portátil WTW,

modelo LF90 e, o pH, com um pHmetro portátil WTW, modelo pH90. A

temperatura e o oxigênio dissolvido foram medidos com oxímetro portátil YSI,

modelo 55.

Material testemunho

Macroinvertebrados aquáticos testemunhos desse trabalho foram

depositados na Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da

Amazônia.
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CAPÍTULO 1

Desmatamento e poluição: Efeitos sobre a riqueza, densidade e composição

de macroinvertebrados de igarapés urbanos de Manaus.

introdução

A redução de habitat (e.g. desmatamento) e a degradação (poluição

orgânica) são identificadas como as principais causas de perdas de espécies

relacionadas à urbanização (Alan & Flecker, 1993).

Na Amazônia, a densidade populacional humana está diretamente

relacionada com o desmatamento (Fearnside, 2003; Laurance et al., 2002) e

poluição (Silva et a/., 2001). A população urbana de Manaus continua a crescer,

promovendo alterações nas paisagens devido ao desmatamento e à degradação

do ambiente. Ainda assim, o efeito dos impactos sobre a fauna ou flora é pouco

conhecido na região amazônica (Cleto-Filho & Walker, 2001).

De acordo com Benstead et al. (2003), as margens de rios e igarapés de

florestas tropicais são desmatadas em 22.360 km^/ano. Para os igarapés da

floresta Amazônica esses dados são inexistentes. Porém, de acordo com os

dados fornecidos pelo INPE (2004), o desmatamento na Amazônia é de 25.500

km^/ano e no Estado do Amazonas o desmatamento anual é de 797 km^. De

forma comparativa, o desmatamento anual no Estado do Amazonas gera duas

áreas urbanas similares à área de Manaus.

O aumento da urbanização e a redução da cobertura vegetal reduzem a

integridade biológica de cursos de água (Roy et al., 2003) e comprometem a

qualidade das águas superficiais (Silva et ai., 2001). Em 2001, Cleto filho &

Walker descreveram as nascentes do igarapé Mindu como locais preservados.
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Atualmente essas nascentes se encontram tão deterioradas quanto os outros

igarapés afluentes do Mindu. Como conseqüência da urbanização, muitos dos

igarapés de Manaus foram canalizados para controle de inundações e erosão,

não levando em consideração a fauna e a flora desses ambientes.

O descaso das autoridades responsáveis e a falta de conscientização da

população fazem da poluição orgânica o maior problema em áreas em

desenvolvimento, principalmente pela falta de tratamento dos dejetos orgânicos

(Thorne & Williams, 1997).

Igarapés e rios não perturbados possuem baixas concentrações de

nitrogênio e fósforo e essas concentrações são controladas por processos

biológicos e geomórfológicos, respectivamente (Scrimgeour & Chambers, 2000).

Altas concentrações de nitrogênio total (NT) e fósforo total (PT) possuem clara

relação com o uso da terra (AIlan, 1995). Carpenter et ai (1998) identificaram a

urbanização como uma importante fonte de nitrogênio e fósforo para lagos. A

deterioração da qualidade de água tem resultado em consideráveis esforços

direcionados a pesquisas do ciclo de nitrogênio e fósforo em ambientes lênticos.

Porém, em sistemas lóticos a poluição por esses nutrientes tem sido pouco

investigada.

As populações humanas na Amazônia fazem parte do ecossistema nos

quais vivem (Fearnside, 2003). Danos ambientais, como, modificações na fauna

de igarapés somente podem ser evidenciados com pesquisas (Martins, 2001).

Para conscientizar a população é necessário realizar estudos relacionados ao seu

ambiente mostrando que este foi modificado, dando início a um processo de

conscientização ambiental que possibilitará futuramente, restabelecer as

propriedades econômicas, estéticas e sociais desses sistemas.
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Durante o período de coletas encontramos em alguns locais, crianças e

adultos que ainda utilizam esses igarapés para recreação e pesca. Esse contato

da população com os igarapés urbanos demonstra a necessidade de conhecer os

processos bióticos e abióticos relacionados a esses sistemas não somente para

elaborar planos de recuperação e preservação desses sistemas, mas também

para evitar a proliferação de vetores de doenças que possam ter como criadouros

esses igarapés.

A preservação de sistemas hídricos íntegros, com a manutenção da fauna

original é fator chave na sustentabilidade desse recurso, pois esses interagem

com o sistema auxiliando na sua manutenção.

Nesse sentido, o uso de macroinvertebrados aquáticos é muito eficiente pois

a biota que residente nos corpos de água é um monitor natural da qualidade

ambiental (Miserendino & Pizzolón, 2001). As alterações nas características

abióticas dos igarapés podem afetar a estrutura e o funcionamento da

comunidade biótica (Wendy & Smock, 2001). Mudanças na distribuição e na

densidade de espécies podem resultar em respostas de outras espécies (Covich

et ai, 1999), fornecendo assim, informações das ações do homem sobre os

ecossistemas aquáticos (Cailisto et ai, 2001).

Objetivos

- Determinar a riqueza, a densidade e a composição dos macroinvertebrados

em igarapés urbanos de Manaus;

- Determinar o efeito da redução de mata ciliar sobre a riqueza, a densidade

e a composição das assembléias de macroinvertebrados de igarapés urbanos de

Manaus;
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- Determinar a relação entre as concentrações de nitrogênio total e fósforo

total de igarapés urbanos de Manaus com a riqueza, a densidade e a composição

de macroinvertebrados, para estimar o efeito da poluição sobre esses sistemas.

Análises dos dados

A riqueza de macroinvertebrados em cada um dos igarapés foi estimada

com Jackknifei, estimador de riqueza que leva em consideração táxons que só

aparecem em uma unidade amostrai (Cowell & Coodington, 1994).

A densidade média de macroinvertebrados em cada igarapé e de cada

táxon foi estimada pelo número médio de indivíduos por m^. A freqüência de

ocorrência de cada táxon foi calculada pela porcentagem de igarapés em que o

táxon ocorreu.

Para verificar se as microbacias do Quarenta, Mindu e Tarumã se

diferenciavam quanto à riqueza e densidade média de macroinvertebrados foi

realizado o teste não paramétrico de Kruskal-Waiiis (H), destinado a comparar

três ou mais amostras do mesmo tamanho ou desiguais (Ayres etal., 2003).

Diferenças entre as composições taxonômicas dos igarapés foram

visualizadas em Análise de Componente Principal (ACP). O primeiro eixo da ACP

também foi utilizado nas regressões para verificar o efeito do desmatamento, NT

e PT sobre a composição de macroinvertebrados.

Regressões lineares simples foram utilizadas para verificar o efeito do

desmatamento sobre riqueza, densidade e composição de macroinvertebrados

litorâneos e bentônicos dos igarapés estudados.



20

Regressões lineares múltiplas foram utilizadas para verificar o efeito de NT e

PT sobre riqueza, densidade média e composição de macroinvertebrados

litorâneos e bentônicos dos igarapés estudados.

Análises de Correspondência Canônica (ACC) foram utilizadas para

visualizar a composição de macroinvertebrados, suas correlações com as

variáveis abióticas, e as correlações destas entre si. Nessa análise, táxons com

menos de cinco indivíduos não foram incluídos, pois foram considerados

ocasionais e poderiam resultar em uma maior probabilidade de erro.

Para as análises estatísticas, com exceção do teste de Kruskal-Wailis, a

densidade foi transformada em log(x+i) para normalizar e homogeneizar as

variâncias (Zar, 1996). Em todos os testes a significância aplicada foi de 0,05.

Devido ao baixo número de trechos médios e trechos de foz amostrados,

comparações entre estes foram realizadas por estatística descritiva.

Resultados

Igarapés

A fauna de macroinvertebrados aquáticos amostrada nos igarapés urbanos

de Manaus foi distribuída em 157 táxons. Com a riqueza de macroinvertebrados

variando de zero a 78 táxons litorâneos, com média de 23 táxons; e de zero a 58

táxons bentônicos, com média de 11 táxons (Figs. 1.0 e 1.1).

A densidade média de macroinvertebrados litorâneos variou de zero a

55.491 ind/m^, com média de 4.184 ind/m^; enquanto a densidade de bentônicos

variou de zero a 70.603 ind/m^, com média de 3.396 ind/m^ (Figs. 1.2 e 1.3).
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Figura 1.0. Riqueza de macroinvertebrados litorâneos em igarapés de Manaus,
no período de 10-11/2003.
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Figura 1.3. Densidade média de macroinvertebrados bentônicos em igarapés de

Manaus, no período de 10-11/2003.
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/A Não houve diferenças significativa da riqueza ou da densidade de

macroinvertebrados litorâneos ou bentônicos entre as microbacias do Quarenta,

Mindu e Tarumã (Tab. 1.0).

Tabela 1.0. Resultados das Análises Kruskal-Wailis (H) comparando riqueza e

densidade de macroinvertebrados de igarapés das microbacias do Quarenta,

^  Mindu e Tarumã.
(Pi

/

'7

■Ti>

Nota: gl = 2, N = 61

Riqueza Densidade

litorâneos bentônicos litorâneos bentônicos

H 1,78 0,67 4,13 0,71

P

o

o

0.12 0,70

'1
A ACP baseada na correlação entre táxons ordenou a maior parte dos

igarapés (80%) em um grande grupo, independentemente da área de estudo

(Quarenta, Mindu e Tarumã), sugerindo que os igarapés urbanos de Manaus têm

a  fauna de macroinvertebrados semelhante, principalmente a fauna de

macroinvertebrados bentônicos (Figs. 1.4 e 1.5).

T, Verificando as densidades e freqüências de ocorrências de táxons, observa-

se que dos 157 táxons identificados, Oligochaeta, Chironomus, Ceratopogonidae

e Psychodidae foram os táxons mais freqüentes e mais abundantes nos igarapés

estudados (Tab. 1.1; Figs. 1.6 e 1.7).
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baseada na correlação de táxons bentônicos coletados no período de 10-11/2003.

Símbolos representam igarapés das microbacias do (•) Quarenta, (A) Mindu (+)

Tarumã e (-) outros.
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Tabela 1.1. Número de indivíduos (N), densidade média (ind/m^) e freqüência de ocorrência (%) de macroinvertebrados litorâneos

e bentônicos coletados em igarapés, nos trecho médios e foz das microbacias estudadas em Manaus, no período de 10-11/2003.

RIo/Classe Ordem Família Gênero/Espécie

Insecta Ephemeroptera Baetidae

Caenidae

Coryphoridae

Euthyplociidae

Leptohyphidae

Leptophlebiidae

Americabaetis

Aturtina

Cailibaetis

Cryptonympha

Paracloedes

Zelusia

Waltzoyohius

Brasilocaenis

Caenis

Coryphorus aquilus

Campylocia

Leptohyphidae

Farrodes

Ulmeritoides

Microphlebia

Miroculis

Simothraulopsis

igarapés

litorâneos bentônicos

N  !nd/m^ % N ind/m^ %

trecho médio trecho foz

litorâneos bentônicos litorâneos bentônicos

N  Ind/m^ % N ind/m® % N ind/m^ % N ind/m^ %

16

7

4

1

9

1

10

17

3

21

3

1  1

1  <1 2

<1

<1

<1 3

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1 2

1

ro
CJI
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Continuação Tab. 1.1

Odonata Aeshnidae 1 <1 2 - - - 2 2 3 - -

Calopterygidae Hetaerína 8 <1 5 - - - 3 4 4 . .

Coenagríonidae 33 2 20 4 <1 6 68 80 93 1 2 33

Gordulidae Aeschnosoma 4 <1 2 1 <1 2 - - .

Gomphidae Epigomphus - - - 1 <1 2 - - -

Phyllocyda 2 <1 2 - - - - - -

Progomphus 2 <1 3 4 <1 5 - - -

Ubeilulidae 138 8 22 5 <1 6 - - -

Erythemis 1 <1 2 - - - - - -

Erythrodiplax 32 2 12 5 <1 3 5 6 7 -

Gynothemis 2 <1 3 1 <1 2
- - - -

Macrothemis 5 <1 5 - - - - - - -

Micrathyria 1 <1 2
- - - 1 1 1 -

Orthemis 57 3 22 3 <1 5 - - -

Pantala 1 <1 2
- - - - - -

Perithemis 57 3 11 3 <1 3 - - -

Zenithoptera 1 <1 2
- - - - - -

Megapodagríonidae 3 <1 5 . _ .

Megaloptera Sialidae Pfütosialis fíammata 9 <1 3 4 <1 2

Plecoptera Periidae 1 <1 2 - - - . . _

Enderleina 1 <1 2
- ■ - - - - .

Macroavnoplax 1 <1 2 _ .

Heteroptera Belostomatidae 37 2 11 - - - 8 9 11 .

Belostoma 39 2 9 2 <1 2 4 5 5 -

Gerridae 1 <1 2 . _ _ . .

N3
O)
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Continuação Tab. 1.1

DIptera

Naucoridae

Hydrcmetridae

Mesoveliidae

Nepidae

Notonectidae

Veliidae

Coríxidae

Ochterídae

Ambrysus

Hydrometra

Mesovelia

Ranatra

Micmvelia

Rhagovelia

Stridulivelia

Tenagobia

8

1

19

1

3

3

2

<1

<1

<1

<1

1

<1

<1

<1

<1

<1

Muscoidea 109 6 54 21 2 19 2 2 3 5 6 <1 1 2 33

Cailiphoridae Lucilia 2 <1 3 1 <1 2 - - - - . _

Cecidomyidae 9 1 5
- - - - - - . . _

. .

Ceratopogonidae 3449 186 82 1526 134 48 149 174 204 - - . -  1 2 33

Chaoboridae
-  12 23 33" "

Chironomidae ChironominH
- - - 1 <1 2 - - • - . _ .

Chironomini 2 7 <1 5 - - - - - - . . .  . .

ApecBIum 1 <1 2 1 <1 2 - - - - .
-

Beardius 48 3 14 24 2 5 - - - - - _

Chimnomus 28405 1533 83 8453 754 63 16 19 22 1 33 - . -  2 4 33

Cladopelma 3 <1 3 2 <1 3 - - - - . - - _

Cryptotíiironomus 60 3 14 22 2 11 - - 1 33 - . .

Demicryptochironomus - - - - - - 1 1 1 .

1  1 <1

ro
->4
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Continuação Tab. 1.1

Dicrotendipes 13 1 6 - - -

Endotribelos 53 3 11 27 2 6

Fissimentum 7 0 3 2 <1 2

Goeldichironomus 2692 145 42 731 64 25

Hamischia 9 1 6 20 2 6

Lauterbomiella 9 1 5
- - ■

NHothauma 5 <1 3 2 <1 2

Paracíadopeíma (aff) 2 <1 3 10 1 5

Paratendipes 20 1 6 4 <1 5

Parachironomus 107 6 15 24 2 6

Polypedilum 2230 120 46 1475 13 39

Pseudochironomini 33 2 8 1 <1 2

Manoa 1 <1 2
- -

Saethería (aff) 6 <1 2 1 <1 2

Stenochimnomus 89 5 12 38 3 11

Tanytarslni 7 <1 8 3 <1 2

Caladomyia 174 9 14 56 5 8

Paratanytarsus 2 <1 2 120 11 20

Rheoianytarsus 245 13 15
- -

Tanytarsus 219 12 34 40 4 14

Stempeilina 2 <1 3 - -

Zavreliella 4 <1 3
- -

Mjlabesmyia 45 2 14 17 2 8

Ctinotanypus 34 2 15 9 1 6

Coelotanypus 4 <1 5 3 <1 5

27

12

4

12

33

31 15 29 33

14 2 4 33

4

14

3  6 33

11 5 10 33

33

ro
00
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Continuação Tab. 1.1

Denopelopia 1 <1 2 2 <1 2

Djalmabatista 1 <1 2 - - -

Larsia 456 25 32 142 13 26

Labrundinia 12 1 6 4 <1 5

Monopelopia 107 6 22 1 <1 2

Pentaneura 9 1 5 5 <1 3

Tanypus 3 <1 2 3 <1 2

Orthocladilnael 2 <1 2
- - -

Corynoneura 15 1 8 6 1 6

Cricotopus 85 5 12 29 3 9

Lopescladius 9 1 2 11 1 5

Nanocladius 7 <1 6 6 1 2

Onconeura 19 1 6 4 <1 3

Parametriocnemus 2 <1 3 4 <1 2

Paraphenodadius 13 1 2
- - ■

ThienemanieUa 3 <1 2 7 1 5

Cullcidae Culex 1236 67 26 4 <1 5

Oolichopodidae 19 1 22 1 <1 2

Drosophiüdae 11 1 8 1 <1 2

Empididae 7 <1 5 6 1 2

Ephydridae 533 29 49 7 1 6

Psychodidae 6437 348 80 971 85 51

Sarcophagidae 1 <1 2 - - -

Simufiidae Simulium perflavum 1 <1 2
- - -

Stratiomyidae 105 6 39 9 1 5

21 25

5

116

10

1

29 12

5

135

23 33

33

<1

<1

<1

rv3
<o
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Continuação Tab. 1.1

Syrphidae 291 16 55 14 1 11 1 1 1

Tabanidae 15 1 8 1 <1 2 - - -

Tipulidae 131 7 32 23 2 15

Coleoptera Não identificado 18 1 14 4 <1 3 1 1 1

Curculionidae 3 <1 3 - . - - .

Driopidae 1 <1 2 - - - - -

Dytiscidae 24 1 11
- - 1 1 1

Elmidae 28 2 12 15 1 11 3 4 4

Gyrínidae 1 <1 2
- - - - -

Hydrophilidae 148 8 49 7 1 8 5 6 7

Noterídae 27 2 5 6 1 2 -

Scirtidae 15 1 9 2 <1 2

Lepidoptera Noctuidae 2 <1 2 - . -

Pyraüdae 5 <1 5 1 <1 2 1 2 33

Calamoceratidae Philloicus 28 2 9 8 1 8 -

Ecnomidae Austmtinoides 4 <1 5 4 <1 2 - - - -

Glossosomatidae Protoptila
- - - 1 <1 2 - - - -

Heficopsychidae Helicopsyche 49 3 6 37 5 - - - -

Hydropsychidae Leptonema 1 <1 2
- - - - - -

Macronema 8 <1 6 4 <1 5 - - - -

Macrostemum
- - - 7 1 2 - - - -

Smicrídea 2 <1 3 39 3 3 - - - -

Hydroptílidae Neotrichia 1 <1 2
- - - 1 1 1  9 17 33

Oxyethira 1 <1 2
- - - - - - - -

Leptocerídae Nectopsyche 2 <1 2 11 1 3 .

<1

<1

Ca>
O
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Continuação Tab. 1.1

Triplectides

Oecetís

Odontocerídae Marífia

Poiycentropodidae Cemotina

Cymellus

Macrobachium

Isopoda

11

3

21

19

12

Decapoda Palaemonidae Euryrhyncus amazoniensis 11

42

64

1

<1

1

1

1

7

1

15

9

14

20

1

<1

1

1

1

33

Chiloooda 16 1 14 2 0 3 .

1 1 <1

Hinjdinea 938 51 57 190 17 23 2 2 3 2 4 33 5 6 1

Olipochaeta 27431 1481 92 23712 2085 80 72 84 98 3 4 1  19 37 67

Gastropoda 351 19 40 4 <1 6 36 42 49 5 10 33

Bivalvia 19 1 8 . _ 28 33 38 2 4 33 1 1 <1

Nematoda 4 <1 5 3 <1 3 1 1 1

Plathelmintes 4 <1 5 1 <1 2 1 1 1 - - - - - - . .

Ca)
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Figura 1.7. Táxons bentônicos de maior freqüência e com maiores densidades
médias, em igarapés urbanos de Manaus, coletados no período de 10-11/2003.

O desmatamento nos pontos de coleta variou de zero a 100%. Dos 65

igarapés estudados 33 estão 100% desmatados; apenas cinco possuem 100% de

vegetação (incluindo vegetação primária e secundária). São estes os igarapés de

número 34, 35, 37 (igarapés da Universidade Federal do Amazonas), 36 (SESI) e
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64 (INFRAERO). Este último é o único igarapé estudado que possui 100% de

vegetação primária.

As taxas de cobertura vegetal dos igarapés amostrados são apresentadas

^  na Tabela 3 (em Apêndice). O desmatamento apresentou relação negativa com a

9  riqueza de macroinvertebrados litorâneos e bentônicos (Fig. 1.8a-b; Tab. 4 em

p. Apêndice). As regressões de desmatamento sobre a densidade do

^  macroinvertebrados litorâneos e bentônicos sugerem que o desmatamento não

tem efeito sobre essa fauna nos igarapés urbanos de Manaus (Fig. 1.8c-d; Tab. 4

em Apêndice). A composição de macroinvertebrados litorâneos e bentônicos.

representada pelo primeiro eixo da ACP, foi relacionada com o desmatamento,

sugerindo que há simplificação da composição com o aumento do desmatamento

(Fig. 1.8e-f; Tab. 4 em Apêndice).

A relação média de NT:PT nos igarapés estudados de Manaus foi de 6:1.

As concentrações de NT nos pontos de coleta variaram de O a 171 pmoles/litro,

/  com média de 32 |xmoles/litro. As concentrações de PT variaram de O a 13

' - [imoles/litro, com média de 5 |imoles/litro (Tab. 3 em Apêndice). As regressões

lineares múltiplas da concentração de NT e PT com riqueza, densidade e

composição de macroinvertebrados litorâneos e bentônicos (Figs. 1.9a-f e 1.10a-f;

'f, Tab. 4 em Apêndice) indicam que PT é o nutriente que mais afeta a distribuição

da fauna de macroinvertebrados nos igarapés urbanos de Manaus. Enquanto, as

concentrações de NT não foram significativas para causar mudanças, as de PT

foram relacionadas negativamente com a riqueza e com a composição de

macroinvertebrados litorâneos e bentônicos. O aumento da concentração de PT

está relacionado com a redução da riqueza e simplificação da composição, sem

no entanto, afetar a densidade desses organismos.
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Na ACC entre igarapés, composição de macroinvertebrados litorâneos e

variáveis abióticas, o primeiro eixo foi o mais representativo explicando 18% da

variância (Fig, 1.11a). Esse eixo indica que a maioria dos igarapés da área

urbana de Manaus está associada com áreas desmatadas e eutrofizadas, com

altos valores de PT, NT, pH, condutividade, temperatura e larguras. Indicam,

também, que a fauna de macroinvertebrados nessas áreas é reduzida a alguns

^  táxons como Oligochaeta, Chironomus (Chironomidae) e Diptera (para relação de

^  táxons ver Tabela 1.1), enquanto, as áreas com vegetação primária e secundária

têm fauna mais diversificada e correlação com altas concentrações de oxigênio

dissolvido, maiores velocidades e maiores profundidades.

O segundo eixo, explicou 7% da variância, e separou relativamente os

efeitos de desmatamento dos efeitos de poluição e correlaciona maiores taxas de

oxigênio dissolvido à vegetação secundária, maiores profundidades e velocidades

à vegetação primária e maiores temperaturas são mais correlacionadas ao

^  desmatamento que a poluição.

A ACC indica mudanças graduais da fauna de macroinvertebrados e das

variáveis abióticas de igarapés preservados (com vegetação marginal formada

9

ê

9

1

•T* principalmente por mata primária), às áreas de vegetação secundária, seguida de
7»

áreas altamente desmatadas, até chegar a áreas poluídas (com altas

concentrações de NT e PT). As mesmas mudanças foram observadas na ACC

para composição de macroinvertebrados bentônicos (Fig. 1.11b).

'/

/
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Figura 1.11. Análise de Correspondência Canônica entre variáveis abióticas,

igarapés e macroinvertebrados litorâneos (a) e bentônicos (b). Siglas

representam: desmatamento (DESMAT), vegetação secundária (VEGSEC),

vegetação primária (VEGPRI), fósforo total (PT), nitrogênio total (NT),

profundidade (PROF), temperatura (TEMP), Oxigênio dissolvido (DD), pH (pH),

condutividade (COND). Números representam os igarapés. Outras siglas

representam os seguintes táxons: Cailibaetis (Cal), Brasilocaenis (Bra),

Campylocia (Cam), Gen. N. de Leptohyphidae (Genn), Leptophlebiidae (Lep),

Miroculis (Mir), Hetaerina (Het), Coenagrionidae (Coe), Libeilulidae (Lib),

Erythrodiplax (Ery), Macrothemis (Mac), Orthemis (Ort), Perithemis (Per), P.

flammata (Pri), Belostomatidae (Bel), Belostoma (Bels), Ranatra (Ran), Veliidae

(Vel), Rhagovelia (Rha), Diptera (Dip), Cecidomyidae (Cec), Ceratopogonidae

(Cer), Chironominil (Chiu), Beardius (Bea), Chironomus (Chi), Cryptochironomus

(Cry), Dicrotendipes (Dic), Endotribelos (End), Fissimentum (Fis),

Goeldichironomus (Goe), Harnischia (Har), Lauterborniella (Lau), Nilothauma (Nil),

Paratendipes (Par), Parachironomus (Pac), Polypedilum (Pol), Pseudochironomini

(Pse), Saetheria (aff) (Sae), Stenochironomus (Ste), Tanytarsini (Tai), Caladomyia

(Cal), Rheotanytarsus (Rhe), Tanytarsus (Tan), Abiabesmyia (Abi), Clinotanypus

(Cli), Larsia (Lar), Labrundinia (Lab), Monopelopia (Mon), Pentaneura (Pen),
Corynoneura (Core), Cricotopus (Cri), Lopesdadius (Lop), Nanocladius (Nan),

Onconeura (Onc), Parametriocnemus, (Pae), Thienemaniella (Thi), Culex (Cul),

Dolichopodidae (Dol), Drosophilidae (Dro), Empididae (Emp), Ephydridae (Eph),

Psychodidae (Psy), Stratiomyidae (Str), Syrphidae (Syr), Tabanidae (Tab),

Tipulidae (Tip), Coleoptera (Col), Dytiscidae (Dys), Elmidae (Elm), Hydrophilidae

(Hyd), Noteridae (Not), Trichoptera casas (Tri), Phylloicus (Phi), Helicopsyche

(Hei), Macrostemum (Mac), Smicrídea (Smi), Nectopsyche (Nec), Triplectides

(Trip), Marilia (Mar), Cernotina (Cem), Cyrnelius (Cyr), E. amazoniensis (Eur),

Macrobachium (Macr), Isopoda (Iso), Chilopoda (CIp), Hirudinea (Hir), Oligochaeta

(Oli), Gastropoda (Gas), Bivalvia (Biv), Nematoda (Nem) e Plathelmintes (Pia);

Símbolos representam: igarapés da microbacia do Quarenta (•), Mindu (A),

Tarumã (+) e outros (-).



39

'9^
'n

3

"9

f

f

fi

9

f'
;4
1>

2,5

1.5

0.5

•0.5

•1.5

■2.5
■1.5

Goo
A21
+48

+46

625 .jg
.oDESMAT+67 +««„ ^.,^9hTEMP +43+50 CM

—«57-V .7^1%' O»' ftR" N°^„ „.

•58 *3 i^623 624 ^ 453 .7•29^Dip ,30 *32
^ 616
614

CU A13 .,
•4 CIp

Ey

•1.0

Not Ub.
P

Tab Per
Dyt

641

^39Ran

are
Rhe

Cry

.60

Lar W
Coo

Tip

Emp
638 Onc

Cri
PaslS«

011
Pyr

Cec

Rha

-47

Bra
618 TM

Tan Ral
Gol 665

VELO
PHOF

•6
+49Sci

AU
Tri

Cor

.37*®Cem Bea
Har Eb^Cy' 'O^Eiri

PenMir^Penk^

+64

PMHe" Mar ™P Ijep ^j^Vd
-P^Nil
Eu-

-0,5 0.0 0,5 1.0

EIXO 1(18%)

1.5 2.0 2.5 3.0

1

?
■'7\

%

2.5

1.5

0.5

o -0.5
S?

•1.5

•2,5

-3,5
•2,0

+66 Ub
Pae Goe +44

Íí? •60
641
639

Rhe
Poi

+42

A25.56.3V""^DESM iÍâ?A20
i.JEWP^ LARG

Eph
Syr A19 13

J" ^612Cer
•7

•6

•4

Lar Tip
VEGSEC

-CIL VELO
PROF-

638

+51

618
+65

00

VEGPRI

Mac
Emp

Ctí^EiySiTl
Lop

-47 ihi

Elm

Tan
•>49

■55
Tri

636

—Nan
Nec

Cem Abi

• 35 007 Har
Trip ,34

Phi
Cam

Ste
Mací

Cyi
End

Bea

•1,5 -1,0 -0.5 0.0 0.5

EIXO I (14%)

1.0 1.5 2,0 2,5

b

A

*■7.

/



Trecho médio e trecho foz

f
Comparando os trechos médios (Tab. 1.2), o igarapé Tarumã foi mais rico

4  erri macroinvertebrados que os trechos médios do Mindu e Quarenta. A

densidade de macroinvertebrados litorâneos foi similar entre os igarapés Mindu e

fP Tarumã e ambas foram maiores que a densidade de macroinvertebrados no

%

ê
p

%

k-

//

7-

A

7a

^  igarapé Quarenta. No trecho médio do Mindu não foram coletados

macroinvertebrados bentônicos.

^  Comparando os trechos foz (Tab. 1.2), pode-se dizer que o Quarenta foi
%
^  mais rico em macroinvertebrados litorâneos principalmente quando comparado

com o Mindu. O Tarumã foi mais rico em macroinvertebrados bentônicos e o

igarapé que apresentou maior densidade de macroinvertebrados litorâneos e

bentônicos.

Não houve padrão na relação entre desmatamento ou poluição orgânica

1 com a riqueza ou com a densidade de macroinvertebrados nos trechos médio

fi e/ou nos trechos foz das áreas de estudo (Tab. 1.2). Também, nesses igarapés
-7^

não foi observado um padrão de degradação longitudinal. O desmatamento foi

mais pronunciado no trecho médio e foz do Quarenta e trecho foz do Mindu. As

concentrações de NT foram maiores no trecho médio do Mindu e no trecho foz do

Quarenta. As concentrações de PT foram semelhantes entre todos os trechos

médios e entre todos os trechos foz estudados.
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Tabela 1.2. Valores das porcentagens de desmatamento, concentrações de

nitrogênio total (NT), fósforo total (PT), riqueza e densidade média de

macroinvertebrados amostrados nos trechos médios e trechos foz dos igarapés

Quarenta, Mindu e Tarumã, amostrados no período de 10-11/2003.

y/

''i

'A

/

Variáveis bióticas e abióticas
Quarenta Mindu Tarumã

Médio Foz Médio Foz Médio Foz

Desmatamento (%) 100 96 22100 64 6

NT (fxmoles/litro) 35195 67 15 3  2

PT (jLunoles/litro) 1  2 1  3 2  1

Riqueza de macroinvertebrados iitorâneos 8  11 20 4 49 8

Riqueza de macroinvertebrados bentônicos 2  4 0  1 23 8

Densidade média de macroinvertebrados iitorâneos (ind/m^) 74 63 1095 18 1028 21

Densidade média de macroinvertebrados bentônicos (ind/m^) 6 12 0 35 354 168

t
9»

7/

^  Discussão
f

Igarapés

Os igarapés urbanos de Manaus possuem grande variação na riqueza e na

densidade de macroinvertebrados aquáticos. E essas variações foram

relacionadas as três microbacias estudadas (Quarenta, Mindu e Tarumã), não

havendo diferenças significativas entre estas. A ACP sugere que os igarapés

estudados, com algumas exceções, são homogêneos na sua composição de

macroinvertebrados aquáticos. Assim, a fauna de macroinvertebrados nos

igarapés é influenciada da mesma forma em toda a área urbana de Manaus.

Perturbação antrópica é o principal fator que determina a estrutura de

comunidade em cursos de água (Resh et al., 1988). Dos 65 igarapés estudados

na área urbana de Manaus, 52 (80%) são dominados (em densidade)
■  t

predominantemente por Oligochaeta, Chironomus, Ceratopogonidae,

[  Psychodidae, organismos considerado tolerantes e típicos de ambientes

perturbados, onde apresentam elevada densidade (Cailisto et al., 2000; Karr &

Rossano, 2001).
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Apenas 13 (20%) igarapés possuem uma fauna típica de áreas preservadas
r

como a encontrada na Reserva Ducke e apesar da baixa densidade dessa fauna,

^  demonstram a diversidade presente nos cursos d'água da região de Manaus,

^  demonstrando uma fauna particular a cada igarapé. As análises de regressão
^  sobre a composição sugerem que o aumento do desmatamento e da poluição

0}
•n

A

•4,

A

!•

.4

orgânica simplifica a composição dos igarapés, resultando em perda da

^  biodiversidade nesses sistemas.

4  Estudos sobre macroinvertebrados em sistemas aquáticos não impactados

na Amazônia Central têm crescido nos últimos anos, principalmente nos cursos

d'água da Reserva Florestal Adolpho Ducke, em Manaus e em Presidente

^  Figueiredo. São trabalhos que enfocam principalmente a taxonomia, bionomia e
V

ecologia de determinados grupos como Chironomidae (Walker, 1998; Fittkau,

2001; Roque et ai, 2004), Decapoda (Walker, 1992), Heteroptera (Pereira, 2004),

Megaloptera (Azevêdo, 2003), Odonata (Mamada & Oliveira, 2003; Delgado,

2002), Plecoptera (Bobot & Mamada, 2002; Mamada & Couceiro, 2003; Ribeiro,
(A

"1', 2004), Simuliidae (Mamada & Adier, 2001; Mamada et ai, 2002), Trichoptera (Pes,

i}'
2001; Pes & Mamada, 2003, 2004; Moizenthal & Pes, 2004) e macroinvertebrados

em geral (Menderson & Walker, 1986; Walker, 1994; Cargnin-Ferreira, 1998;
Vfc

Forsberg & Cargnin-Ferreira, 2000). Esses estudos são referências da fauna

existente na região, entretanto, comparações com esses trabalhos são difíceis,

pois o enfoque e os métodos utilizados são voltados para cada grupo específico.

Além disso, os estudos que tratam de comunidades foram realizados em sistemas

diferentes dos igarapés de terra firme, como lagos e igapós e também com

diferentes metodologias.
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Delgado (2002) registrou a ocorrência de nove famílias de Odonata em

®  igarapés da Reserva Ducke. Segundo esse autor, Progomphus, Zonophora,

4  Epigomphus e Perithemis foram os gêneros mais representativos da fauna de

Odonata na Reserva. Nos igarapés urbanos de Manaus foram coletadas sete

@  famílias e o gênero mais abundante e freqüente foi Erythrodiplax. Zonophora e

^  Epigomphus não foram coletados e a densidade e freqüência de Perithemis foi

maior do que densidade e freqüência de Progomphus, o gênero indicado por

Delgado (2002) como o mais representativo na Reserva Ducke.

Pes (comunicação pessoal) encontrou 11 famílias e 25 gêneros de

Trichoptera na Reserva Ducke. Nos igarapés urbanos foram encontradas nove

:  ̂
1  ̂ famílias e 16 gêneros. Os gêneros mais representativos de Trichoptera coletados
'  íl*

i  ̂^  ̂ nos igarapés urbanos foram Phyiioicus, Heiichopsyche, Triplectides, Marilia,
Cernotina e Cyrnelius. A presença desses gêneros foi associada a igarapés

preservados com vegetação primária e secundária.

f  Oliveira (1996) reporta que a ação antrópica e a intensidade de cobertura

7', vegetal influenciam a distribuição de Trichoptera em áreas de cerrado. Pes

(2001) trabalhando com igarapés de Presidente Figueiredo sugere que

Trichoptera em geral apresentam maior riqueza e abundância em áreas abertas

com alterações moderadas. A referida autora encontrou maior riqueza de

morfótipos em igarapés de área aberta.

Plecoptera são reconhecidos como insetos de águas limpas, restritos a

águas com boa oxigenação (McCafferty, 1981). Existem três gêneros de Perlidae

(Plecoptera) na região de Manaus (Hamada & Couceiro, 2003; Bobot & Mamada,

2002), Anacroneuria, Macrogynopiax e Endeieina. Nos 71 pontos de coleta

apenas uma ninfa de Macrogynopiax e uma ninfa de Enderieina foram coletadas.
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Bobot & Hamada (2002) comparando um igarapé Impactado com um não

impactado na região de Manaus constatou redução na abundância de

4  Macrogynoplax no igarapé impactado sugerindo que esse gênero é sensível a
^  modificações ambientais.
^  Azevêdo (2003) coletou Corydalus, Chioronia e Protosialis flammata Penny,

(Megaloptera) na Reserva Ducke. Nos igarapés urbanos foram coletadas apenas

1  ̂ larvas de P. flammata] essa espécie é característica de áreas de remanso com
' f̂

 fundo mole enquanto os demais Megaloptera são encontrados em ambientes de
.  a^  corredeira com banco de folhiço ou raízes e pedras (Azevêdo, 2004).

^  Das 11 espécies de Simuliidae (Diptera) encontradas na Amazônia Central
■  9

Simulium goeldi Cerqueira & Melo é a mais comumente encontrada em área de

^  floresta (Hamada et aí., 2002). No presente estudo, apenas uma pupa de S.
I  perfíavum Roubaud foi coletada; essa espécie é característica de ambientes

perturbados (Hamada & McCreadie, 1999).
f  ■ '

^  Walker (1994) informa que Decapoda e Ephemeroptera são grupos
/' dominantes na fauna de águas pretas na Amazônia. Poucos indivíduos desses
Iv

dois grupos foram coletados nos igarapés urbanos.

Cada espécie é adaptada a determinadas condições ambientais. Alterações

na distribuição e abundância de espécies podem alterar os processos ecológicos

como taxas de raspagem e decomposição (Covich et aí., 1999). Segundo Merritt

& Cummins (1996) a distribuição de insetos aquáticos é determinada por

adaptações ou tolerância a fatores físico-químicos do ambiente, enquanto a

densidade é controlada por interações entre o hábitat e a disponibilidade de

alimento. Por exemplo, a presença de Progomphus é associada ao substrato

areia (Assis et aí., 2004); de acordo com Carvalho (comunicação pessoal), a
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ausência de Progomphus nos Igarapés desmatados e poluídos pode ser

explicada pela compactação superficial da areia devido a formação de película de

algas e de sedimentos finos como silte e matéria orgânica, impedindo que

Progomphus obtenha oxigênio, uma fez que se enterra na areia.
%

Qi Apesar do grande número de táxons coletados nos igarapés urbanos, a

grande maioria foi coletada em baixa densidade e tiveram freqüência reduzida a

poucos igarapés. Por exemplo, Plecoptera e Megaloptera foram coletados

apenas em áreas protegidas como a área da INFRAERO (ponto 64) e da UFAM

(pontos 34 e 35) que apresentam mata ao redor do igarapé e o ambiente não

sofreu contaminação. Alterações nesses sistemas, possivelmente resultaram na

perda desses grupos.

Igarapés mais desmatados foram mais homogêneos entre si. Não foi
rií

observada relação significante (p>0,05) entre desmatamento e a densidade de

n

macroinvertebrados. Alguns estudos sobre o efeito de desmatamento sobre a

^  fauna de macroinvertebrados como os de Benstead et ai. (2003) e Trayler & Davis
V

.  (1998) demonstraram que a riqueza e a densidade de macroinvertebrados são

menores em áreas desmatadas, o que seria causada pela redução de material

^  alóctone (Uieda & Kikuchi, 1995, Henry et a/., 1994).
n>

Benstead & Pringie (2004) ressaltam que as diferenças entre comunidades

de cursos de água preservados e desmatados são resultantes principalmente da
?

habilidade dos táxons em aceitar alterações nos recursos alimentares disponíveis.
1*^

De acordo com Walker (1986) o fator determinante da densidade de

/  macroinvertebrados em igarapés amazônicos é a disponibilidade de substratos

(folhas, troncos e frutos) propiciados pela floresta adjacente.
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^  Para Thorne & Williams (1997) e Camargo et al. (1995) o que mais

compromete a qualidade dos cursos de água urbanos é a poluição orgânica,

proveniente dos esgotos domésticos que causam a eutrofização do sistema com

o aumento, principalmente, de fósforo e nitrogênio. Fósforo, nitrogênio e sílica

são considerados os nutrientes mais críticos para a produção autotrófica e

apresentam associação com o despejo de esgoto doméstico nos sistemas

(Esteves, 1995 apue/Gordeiro-Netto & Dutra-Filho, 1981).

pi As maiores taxas de fósforo em sistemas urbanos são resultantes da

vezes as concentrações de fósforo e nitrogênio em áreas urbanas são tão altas

utilização de detergentes, enquanto nitrogênio é proveniente de excremento

humano (Esteves, 1988). De acordo com Naguno e Hatano (2000), algumas

A

o.

/(

' "I

?

quanto às concentrações encontradas em áreas agrícolas, onde há o

enriquecimento de nutrientes pela adubação.

Paul & Meyer (2001), relatam que embora concentrações de fósforo sejam

elevadas em cursos de águas urbanas, este não é tão grande quanto o observado

para nitrogênio. A concentração média de N:P encontrada nos igarapés urbanos

de Manaus foi de 6:1. Segundo AIlan (1995) em igarapés com baixa concentração

de nutrientes, o fósforo é o principal fator limitante da produção primária,

nitrogênio tende a ser limitante somente quando fósforo é abundante ou então

quando a concentração de nitrogênio é 16 vezes maior do que a concentração de

fósforo.

As regressões múltiplas entre NT e PT com a riqueza, densidade e

composição de macroinvertebrados sugerem que, dos dois, PT é o principal

nutriente a controlar a comunidade de macroinvertebrados dos igarapés urbanos

de Manaus. Não foi observado efeito das altas concentrações de NT sobre a
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fauna de macroinvertebrados. A relação do PT com a fauna de

macroinvertebrados dos igarapés estudados foi semelhante à relação do

0  desmatamento com esse grupo.

P  Altos valores de condutividade, temperatura, NT e pH foram

®  correlacionados com altas concentrações de PT, sugerindo que análises dos
'í^

efeitos das concentrações desse nutriente sobre a biota podem representar os

^  efeitos das outras variáveis nos igarapés urbanos de Manaus.
De acordo com Scrimgeour et al. (2000) o enriquecimento de nutrientes

Ç.)
^  nos ecossistemas aquáticos aumenta a densidade de macroinvertebrados. Mas,

o que foi observado no presente estudo é que há uma correlação da densidade

de grupos tolerantes como Oligochaeta, como visto na ACC, e que esse efeito

não se reflete sobre macroinvertebrados em geral, como sugerido pelos

resultados das regressões.

'V

9

Q, Fittkau (1964) relata que em igarapés de terra firme da Amazônia Central,
y/

<'\y^  Oligochaeta são encontrados em pequeno número e que todas as espécies de
'1

'  ; Hirudinea são pequenas e raras nesses sistemas. Os Oligochaeta foram

■\ encontrados em alta densidade nos igarapés urbanos de Manaus e Hirudinea não

//

■1^
foram raros e, tão pouco, foram pequenos, provavelmente, devido ao

enriquecimento orgânico nesses igarapés.

^  Variáveis abióticas (físicas, químicas e físico-químicas) têm grande

influência sobre comunidades bióticas. Mamada et al. (2002) relaciona as

>  espécies de Simuliidae encontradas na Amazônia Central com as características

físico-químicas de criadouros. Variáveis abióticas demonstraram valores

alterados nos igarapés amostrados, causadas pela ação do desmatamento e

poluição. O enriquecimento orgânico se refletiu em altos valores de pH e

7
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^  condutividade, que foram correlacionados com o aumento na população de

Syrphidae e Psychodidae, macroinvertebrados associados à eutrofização.

p  Temperaturas elevadas estão relacionadas com o desmatamento (Dodds,

_  2002) e aceleram o ciclo de vida dos insetos. Altas temperaturas também

resultam em menor concentração de oxigênio dissolvido, influenciando assim a

f(^ produção da comunidade biótica (AIlan, 1995). Muitos animais escavadores não

^  podem viver em condições anóxicas e não são capazes de tolerar por longos

períodos os súlfidos e amônia presentes nesse tipo de ambiente (Wang et ai,

2001). Concentrações muito baixas de oxigênio dissolvido resultam em maior

esforço de animais para obter oxigênio, aumentando a absorção de poluentes.

Maiores concentrações de oxigênio dissolvido, velocidade e profundidade

V!

■'S
/' '

foram relacionadas com igarapés com mata primária e secundária. Segundo

Covich et ai (1999) se há oxigênio dissolvido disponível e substrato adequado, os

invertebrados são diversos e abundantes.

Mudanças na estrutura de comunidades de macroinvertebrados também

estão relacionadas com fatores que indicam variações físicas do habitat (Roy et

ai, 2003). Sabe-se que a disponibilidade de substrato está relacionada à

manutenção da vegetação marginal (Bojeseu & Barriga, 2002). A preservação

'f- dessa vegetação resulta em maior proteção contra predadores, abrigo contra a
í*" N

correnteza, alimento (produção secundária), construção de casas (e.g.

Trichoptera), sítios de oviposição e emergência para insetos aquáticos e outros

macroinvertebrados. A ausência de substratos pode afetar os padrões de

movimento, propiciando a deriva pela ausência de substrato intersticiais para a

aderência de invertebrados.

7-
/.I

í'

■

■/>
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Phylloicus e Leptonema utilizam o folhiço para a construção de abrigos

(Wiggins, 1998), sendo restritos a igarapés florestados. Macrobrachium e

^  Euryrhyncus amazoniensis Tiefenbacher foram predominantes em ambientes

'  florestados. Walker (1990) comparando diversos substratos como água livre, leito

arenoso, raízes, barrancos argilosos e folhiço, relata que a fauna aquática está

^  concentrada principalmente no folhiço.

Trecho médio e trecho foz

Não foi observado um padrão que indicasse que desmatamento ou poluição

orgânica tivesse efeito sobre a riqueza ou densidade de macroinvertebrados nos

trechos médios e/ou nos trechos foz das áreas de estudo. Provavelmente, outros

^  fatores como a presença de bancos de macrófitas aquáticas no trecho médio do

Mindu e do Tarumã e nos trechos foz do Quarenta e do Mindu estão influenciando

Q  a fauna nesses locais.

Os bancos de macrófitas influenciam diretamente os perfis verticais de

temperatura e oxigênio, além de aumentarem a disponibilidade de abrigo e

V/

o,

V  alimento elevando a diversidade e riqueza de animais (Tolonen et ai, 2003;

/.í

1'
Wendy & Smock, 2001; Piedade & Junk, 2000; Junk & Piedade, 1997; Esteves &

Nogueira, 1995).
'  I

O que ficou claro nessas comparações é que o trecho médio e foz do

Tarumã estão mais preservados, pois possuem as menores concentrações de NT

e PT, embora o desmatamento no trecho médio do Tarumã tenha sido

/  aproximadamente 60%. A riqueza e a densidade de macroinvertebrados do

Tarumã, no trecho médio e na foz, quando não maior do que a riqueza e

r
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densidade de macroinvertebrados do Quarenta e Mindu, foi semelhante a esses

dois igarapés.

Conclusões

Dos 65 igarapés investigados 80% apresentaram variáveis abióticas

alteradas pelo desmatamento e poluição e fauna tolerante a essas alterações.

O desmatamento causou modificações na fauna de macroinvertebrados

dos igarapés urbanos de Manaus com a redução da riqueza e alteração

(simplificação) da composição, porém não teve efeito sobre a densidade de

macroinvertebrados.

A poluição, representada principalmente pela concentração de PT ocasiona

resultados semelhante aos observados com o desmatamento, com redução da

riqueza, simplificação da composição, sem modificações na densidade de

macroinvertebrados.

' \



.-Vs

: t

íf
I

é n

' '"'t

'' 'í\

51

Capítulo 2

Efeitos do desmatamento e poluição nos igarapés urbanos de Manaus:

sobre Chironomidae (Diptera: Insecta)

Introdução

Insetos da família Chironomidae possuem muitos atributos necessários aos

:Q indicadores de integridade ambiental (Warwick, 1992). São distribuídos
•1/

't 'Z
tr*

ecossistemas de águas continentais (Cailisto et aL, 2002; Strixino & Trivinho-

mundialmente (Oliver, 1971) e comumente são os mais abundantes em muitos

Strixino, 1998; Epier, 1992; Reiss, 1968).

Nos sistemas amazônicos, Chironomidae juntamente com Oligochaeta e
©
m  fungos sao os principais decompositores de matéria alóctone que entra nos
' V

igarapés (Walker, 1978).

\  Apesar da diversidade e importância desse grupo há ainda na região

^  tropical grande escassez de informações principalmente sobre a ecologia desse

' /*
grupo (Nessimian et aL, 2003). A maior parte dos estudos com

macroinvertebrados aquáticos considera Chironomidae no nível de família,

>v generalizando-os como tolerantes a perturbações.

%^  De acordo com Marques et ai. (1999) a diversidade genérica de

T
>  Chironomidae representa uma importante ferramenta em programas de

biomonitoramento de atividades antrópicas. Clements et ai. (1989), reporta a tribo
Tii

^  Tanytarsini como altamente sensível a experimentos com metais pesados.

^  Outros estudos dividem a família Chironomidae em dois grupos: Chironomus e

^\\ outros gêneros (e.g. Araújo, 2000).

Chironomus é um dos gêneros mais comuns, amplamente distribuído e

bem estudado. No presente estudo foi o táxon mais abundante e com maior



p
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^  freqüência entre os Chjronomidae, e o segundo entre os macroinvertebrados.

Esse gênero também tem sido amplamente utilizado em estudos toxicológicos,

^  onde observações de deformidades, principalmente nas peças bucais têm sido
^  utilizadas como ferramenta para verificar o efeito de poluentes {e.g. Meregalli et

a/., 2001).

Deformidades morfológicas em larvas de Chironomidae demonstram o
'•À

potencial desses organismos como ferramenta para a avaliação de substâncias

^  tóxicas acumuladas no sedimento (Wanwick, 1989, 1990, 1992; Cushman, 1994;
t

>A Vermeulen, 1995; Meregalli atai., 2001; Goenendijk atai, 2002). De acordo com

/./;

Vermeulen at ai (2000), deformidades são causadas durante o processo de

ecdise, onde poluentes podem agir quimicamente interferindo no hormônio de

ií
T  muda, resultando em distúrbios fisiológicos hormonais. Warwick (1980) cita que

na natureza, deformidades encontradas abaixo de 8% podem ser consideradas

como resultantes da seleção natural.

Wanwick (1998, 1990) e Vermeulen (1995) citam que deformidades nas

peças bucais são conhecidas em outros gêneros, mas são mais comuns em

Chironomus. Dessa forma, o estudo de deformidades em larvas de Chironomus

têm sido indicado como parâmetro a ser utilizado em programas de

v  monitoramento na qualidade de água (Cailisto at ai, 2000).

7'

Objetivos

- Incrementar o conhecimento sobre a riqueza e a estrutura da assembléia

de Chironomidae em igarapés urbanos de Manaus;
"»

j,
I

/s

' /f



p

f

^  - Verificar os efeitos do desmatamento e da poluição sobre a riqueza, a

densidade e a composição de Chironomidae bentônicos e litorâneos de igarapés

^  urbanos de Manaus;
^  - Determinar se taxas de deformidade nas peças bucais de Chironomus
0  coletados em igarapés da área urbana de Manaus estão relacionadas com o

desmatamento e/ou com as concentrações de fósforo total (PT), presentes

nesses igarapés.

l

Material e Métodos

(í) laaraoés e coletas

As larvas de Chironomidae foram coletadas nos mesmos igarapés e com a

áY' mesma metodologia descrita para macroinvertebrados (Capítulo 1).

A  Deformidades nas pecas bucais de larvas de Chironomus

I
Larvas do gênero Chironomus foram montadas em lâminas

semipermanentes, utilizando meio de Hoyer, e observadas sob microscópio óptico

para a quantificação de deformidades nas peças bucais (mento e mandíbula).

Foram estudadas larvas provenientes de igarapés que apresentaram pelo

menos 80 larvas na zona litorânea e 30 lan/as na zona bentônica, do gênero

■ (

t

K,

Chironomus. Com esse critério foram analisadas larvas das zonas litorâneas de

17 igarapés e da zona bentônica de 14 igarapés (Tab. 2.2). As taxas de

deformidade encontradas foram relacionadas às taxas de desmatamento e à

poluição, esta última representada pelas concentrações de fósforo total (PT). Isso

porque, foi constatado que a concentração de fósforo total nos igarapés urbanos

de Manaus está correlacionada positivamente aos valores de condutividade.
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temperatura, NT e pH (Capítulo 1), as concentrações desse nutriente está sendo

utilizadas para representar os efeitos das referidas variáveis sobre a biota.

^  Análise estatísticaà  ;
1,^ A riqueza de Chironomidae em cada um dos igarapés foi estimada com

Jackknifel. A densidade de indivíduos de cada gênero e em cada igarapé foi

&  estimada em ind/m^. A freqüência de ocorrência de cada gênero foi calculada
pela percentagem de igarapés em que o gênero ocorreu.

Riqueza e densidade de Chironomidae entre as microbacias do Quarenta,

Mindu e Tarumã foram comparadas através de Kruskal-Wailis (H).
f Diferenças entre as assembléias de Chironomidae nos igarapés foram
íi
r  visualizadas por meio de Análise de Componente Principal (ACP).

/.i

l

h
■K

%
f'S

4

K,

Para verificar a relação do desmatamento com a riqueza, a densidade e a

^  composição de Chironomidae litorâneos e bentônicos dos igarapés estudados,
regressões lineares simples foram utilizadas. Regressões lineares múltiplas

foram aplicadas para verificar os efeitos das concentrações de NT e PT sobre a

riqueza, a densidade e a composição de Chironomidae litorâneos e bentônicos

dos igarapés estudados. O primeiro eixo da ACP também foi utilizado nas

regressões de desmatamento e poluição orgânica sobre a composição de

Chironomidae.

Análises de Correspondência Canônica (ACC) foram utilizadas para

visualizar a composição de Chironomidae, sua correlação com as variáveis

abióticas, e as correlações destas entre si. Os táxons com menos de cinco

indivíduos foram retirados da análise por serem considerados casuais.
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Devido ao baixo número de trechos médios e foz amostrados, comparações

entre estes foram realizadas por estatística descritiva.

^  Deformidades foram tratadas como porcentagens do número amostrai (para
^  litorâneos 80 larvas e para bentônicos 30 larvas) e relacionadas com as taxas de

desmatamento e com as concentrações de PT através de regressões lineares.

Para as análises excetuando, Kruskal-Wailis, a densidade foi transformada

f em log(x+i) para normalizar e homogeneizar as amostras. Em todos os testes

estatísticos a significância aplicada foi de 0,05.

i.-V

®  Resultados

p  laaraoés

T  A fauna de Chironomidae amostrada nos igarapés urbanos de Manaus se

distribuiu em 49 táxons, com riqueza variando de zero a 36 táxons litorâneos, com

média de sete táxons; e de zero a 29 táxons bentônicos, com média de cinco

áu
I JS

^  táxons (Figs. 2.0 e 2.1).

A densidade de macroinvertebrados litorâneos variou de zero a 24.183

ind/m , com média de 1.903 ind/m^; enquanto a densidade de bentônicos variou

de zero a 7.594 ind/m^, com média de 1.008 ind/m^ (Figs. 2.2 e 2.3).

Assim como o observado para macroinvertebrados não houve diferenças

significativas da riqueza e densidade de Chironomidae entre as microbacias do

A  Quarenta, Mindu e Tarumã (Tab. 2.0).
"50

i.,
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Figura 2.0. Riqueza de Chironomídae litorâneos em igarapés urbanos de
Manaus, no período de 10-11/2003.
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Figura 2.1. Riqueza de Chironomídae bentônicos em igarapés urbanos de

Manaus, no período de 10-11/2003.
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de Manaus, no período de 10-11/2003.
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Tabela 2.0. Resultado das análises de Kruskal-Wallis (H) da riqueza e da
densidade média de Chironomidae entre igarapés das microbacias do Quarenta,

Mindu e Tarumã.

Riqueza Densidade

litorâneos bentônicos litorâneos bentônicos

H 1,81 1,92 1,53 2,41

P 0,40 0,38 0,47 0,29
Nota: gl = 2; N = 61

Os gêneros mais representativos (em freqüência de ocorrência e densidade)

foram Chironomus, Polypedilum e Goeldichironomus (Figs. 2.4 e 2.5) (gêneros,

densidades e freqüências de ocorrência podem ser observados no Cap. 1, Tab.

1.1).

1800

c 1400=

Chimnomus
o

200

100

Goeldichironomus
o

Polypedilum

Larsia
Monopelopia fanytarsus

20 30 40 50 60

Freqüência nos igarapés (%)

70 80 SO

Figura 2.4. Gêneros de Chironomidae litorâneos com maiores freqüências e
maiores densidades, nos igarapés estudados de Manaus, no período de 10-
11/2003.
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Figura 2.5. Gêneros de Chironomldae bentônicos com maiores freqüências e com

maiores nos igarapés estudados de Manaus, no período de 10-11/2003.

O desmatamento teve relação negativa com a riqueza (de gêneros) e

também com a densidade de Chironomidae bentônicos, porém, com a densidade

de Chironomidae litorâneos não houve relação (Figs. 2.6 a 2.7; Tab. 5 em

Apêndice).

Desmatamento também foi relacionado com a composição de

Chironomidae (Figs. 2.6, Tab. 5 em Apêndice).

As regressões múltiplas de NI e PT com a fauna de Chironomidae (Figs.

2.7 e 2.8; Tab. 5 em Apêndice) indicaram que altas concentrações de PT são

relacionadas com a redução da riqueza e densidade de Chironomidae litorâneos e

bentônicos. E que assim como o desmatamento, PT também apresentou relação

com a composição. NT só apresentou relação (negativa) com a riqueza de

Chironomidae litorâneos.
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Figura 2.6. Relação do desmatamento com: (a) riqueza de Chironomidae

litorâneos, (b) riqueza de Chironomidae bentônicos (c) densidade média de

Chironomidae litorâneos, (d) densidade média de Chironomidae bentônicos, (e)

composição de Chironomidae litorâneos, (f) composição de Chironomidae

bentônicos, coletados nos igarapés urbanos de Manaus, no período de 10-

11/2004.
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Na ACC entre os gêneros de Chironomidae litorâneos, igarapés e variáveis

abióticas, o primeiro eixo (explicou 23% das variâncias) separou os igarapés e

gêneros de Chironomidae correlacionados com áreas preservadas com

vegetação primária ou secundária, com altas concentrações de oxigênio

dissolvido e com as maiores velocidades de corrente e profundidades dos

igarapés e gêneros correlacionados com áreas impactadas, com maiores

concentrações de NT e PT, maiores condutividade, maiores pH e maiores

temperatura (Fig. 2.9a). Resultados similares foram observados para os

Chironomidae bentônicos (com 21% de explicação do eixo 1) (Fig. 2.9b).

O

O

Ú

Q

e

e

o

0

o

o

&

o

o

c

Q
<CI>

0



64

Figura 2.9. Análise de Correspondência Canônica entre variáveis abióticas,

igarapés urbanos de Manaus e gêneros de Chironomidae litorâneos (a) e

bentônicos (b). Siglas representam desmatamento (DESM), vegetação secundária

(VEGSEC), vegetação primária (VEGPRI), fósforo total (PT), nitrogênio total (NI),

profundidade (PROF), temperatura (TEMP), Oxigênio dissolvido (CD), pH (pH),

condutividade (COND). Números representam igarapés. Outras siglas

representam os seguintes gêneros Besrdius (Bea), Chironomus (Chi),

Chironomini2 (Chir), Cryptochironomus (Cry), Dicrotendipes (Dic), Endotribelos

(End), Fissimentum (Fis), Goeldichironomus (Goe), Harnischia (Har),

Lauterborniella (Lau), NHothauma (Nii), Paratendipes (Par), Parachironomus

(Pac), Polypedilum (Pol), Pseudochironomini (Pse), Saetheria (aff) (Sae),

Stenochironomus (Ste), Tanytarsini (Tai), Caladomyia (Cal), Rheotanytarsus

(Rhe), Tanytarsus (Tan), Abiabesmyia (Abi), Clinotanypus (Cli), Larsia (Lar),

Labrundinia (Lab), Monopelopia (Mon), Pentaneura (Pen), Corynoneura (Core),

Cricotopus (Cri), Lopescladius (Lop), Nanocladius (Nan), Onconeura (Onc),

Parametriocnemus, (Pae) e Thienemaniella. Símboios representam: igarapés da

microbacia do Quarenta (•), Mindu (A), Tarumã (+) e outros (-).
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Trecho médio e trecho foz

Assim como o visualizado para macroinvertebrados, não houve padrão na

relação entre desmatamento ou poluição orgânica com a riqueza ou com a

^  densidade de Chironomidae nos trechos médio das áreas de estudo (Tab. 2.1).
g  Comparações entre os trechos foz dos igarapés não puderam ser realizadas,
,tr

pois, somente na foz do Tarumã foram encontradas larvas de Chironomidae. No

.y
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trecho médio, a riqueza e densidade de gêneros de Chironomidae foi maior no

Tarumã, enquanto que o Quarenta e Mindu apresentaram riqueza e densidade

semelhantes. Nesse trecho, o igarapé Quarenta encontra-se mais desmatado

que os igarapés Mindu e Tarumã. As maiores concentrações de NT foram

observadas no Mindu e as concentrações de PT foram semelhantes nos três

igarapés.

Tabela 2.1. Taxas de desmatamento, concentrações de nitrogênio total (NT),

fósforo total (PT), riqueza e densidade de Chironomidae amostrados nos trechos

médio e foz dos igarapés Quarenta, Mindu e Tarumã, no período de 10-11/2003.

Variáveis bióticas e abióticas
Quarenta Mindu Tarumã

Médio Foz Médio Foz Médio Foz

Desmatamento (%) 100 96 22 100 64 6

NT (ixmoles/litro) 35 195 67 15 3  2

PT (umoles/litro) 1  2 1 3 2  1

Riqueza de Chironomidae litorâneos 2  0 2 0 16 0

Riqueza de Chironomidae bentônicos 1  0 0 0 11 2

Densidade média de Chironomidae litorâneos (ind/m^) 4  0 18 0 358 0

Densidade média de Chironomidae bentônicos (ind/m^) 4  0 0 0 137 17

Deformidades nas pecas bucais de larvas de Chironomus

Dos igarapés avaliados para deformidades em peças bucais de

Chironomus litorâneos e bentônicos, 24 e 43% respectivamente, tiveram taxas de

deformidades acima do considerado natural, citado na literatura como 8% (Tab.

2.2). Desmatamento nos igarapés não foi relacionado significativamente com as

taxas de deformidades nas peças bucais de Chironomus (Tab. 2.3). As
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concentrações de PT também não apresentaram relação significativa com as

taxas de deformidades em Chironomus litorâneos. Entretanto, maiores

concentrações de PT foram negativamente relacionadas com deformidades em

larvas de Chironomus benXônicos (Tab. 2.3).

Tabela 2.2. Numero (ND) e porcentagem (%) de deformidades encontradas nas

peças bucais de larvas de Chironomus coletados em igarapés urbanos de
Manaus. E valores de desmatamento e fósforo total (PT), relacionados aos

igarapés avaliados, no período de 10-11/2003.

Igarapés Bacia N Larvas
PT Desmatamento Deformidades

(fxmoles/litro) (%)
ND (%)

8 Quarenta 80 litorâneas 4,67 72 10 12,50*

30 Quarenta 80 íítorâneas 6,29 100 7 8,75*

62 Tarumã 80 íítorâneas 2,55 100 7 8,75*

48 Tarumã 80 litorâneas 1,91 72 7 8,75*

55 Outros 80 litorâneas 7,45 6 6 7,50

23 Míndu 80 íítorâneas 3,62 100 6 7,50

43 Tarumã 80 íítorâneas 1,91 100 5 6,25

17 Míndu 80 litorâneas 7,93 91 5 6,25

25 Míndu 80 litorâneas 8,51 60 4 5,00

56 Outros 80 litorâneas 2,36 86 4 5,00
45 Tarumã 80 litorâneas 1,46 100 4 5,00
60 Quarenta 80 litorâneas 0,91 81 4 5,00

7 Quarenta 80 litorâneas 3,60 100 3 3,75
21 Míndu 80 litorâneas 3,37 83 3 3,75

20 Míndu 80 litorâneas 5.50 71 3 3,75

11 Míndu 80 litorâneas 9,95 68 2 2,50

66 Tarumã 80 litorâneas 1,01 68 2 2,50

48 Tarumã 30 bentônicas 1,91 72 7 23,33*

7 Quarenta 30 bentônicas 3,60 100 5 16,67*

66 Tarumã 30 bentônicas 1,01 68 4 13,33*

10 Míndu 30 bentônicas 3,93 100 3 10,00*

43 Tarumã 30 bentônicas 1,91 100 3 10,00*

45 Tarumã 30 bentônicas 1,46 100 3 10,00*

23 Míndu 30 bentônicas 3,62 100 2 6,67

30 Quarenta 30 bentônicas 6,29 100 2 6,67

21 Míndu 30 bentônicas 3,37 83 2 6,67
60 Quarenta 30 bentônicas 0,91 81 2 6,67
17 Míndu 30 bentônicas 7,93 91 1 3,33
25 Míndu 30 bentônicas 8,51 60 1 3,33
15 Míndu 30 bentônicas 9,60 94 0 0,00
55 Outro 30 bentônicas 7,45 6 0 0,00

Nota: ^porcentagens de deformidades acima do normal.
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Tabela 2.3. Relação das taxas de desmatamento e das concentrações de fósforo

total (PT) com as taxas de deformidades encontradas em peças bucais de larvas

de Chironomus litorâneos e bentônicos amostradas nos igarapés urbanos de

^  Manaus, no período de 10-11/2003.
Desmatamento Intercepto Coeficiente F t P

Deformidade em Chironomus litorâneos
5,96 0,00 <0,01 0,03 0,97 <0,01*

Deformidade em Chironomus bentônicos 3,05 0,06 0,87 0,93 0,37 0,07

PT

Deformidade em Chironomus litorâneos 6,12 -0,02 0,01 -0,09 0,93 <0,01

Deformidade em Chironomus bentônicos 14,82 -1,49 11,15 -3,33 <0,01* 0,43

Nota; *p significativo

Discussão

Igarapés

Chironomidae foram os macroinvertebrados mais representativos nos

igarapés urbanos de Manaus, compondo 33% dos táxons litorâneos e 37% dos

bentônicos, com densidade média representando 46% dos macroinvertebrados

litorâneos e 30% dos macroinvertebrados bentônicos coletados.

Estes resultados corroboram os estudos de Reiss (1968), Roback (1969),

(i, Epier (1992), Strixino & Trivinho-Strixino (1998) e Cailisto et al. (2002) que
"í V

indicam a maior riqueza e abundância de Chironomidae em relação a outros

macroinvertebrados. Para Roback esse fato é resultante da capacidade de

adaptação a substratos e a plasticidade alimentar das larvas de Chironomidae.%
>  Chironomidae demonstrou-se mais sensível às perturbações provocadas

por desmatamento e poluição nos igarapés, do que macroinvertebrados no geral.

^  Pois, além dos efeitos de redução na riqueza e modificações na composição,

também, observado para macroinvertebrados, ainda respondeu a essas

perturbações com a redução na densidade de Chironomidae bentônicos com o

f  aumento de PT; e com a redução da riqueza de Chironomidae litorâneos

■ ' /•
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relacionado ao aumento na concentração de NT. Esses resultados reforçam a

utilização de Chironomidae como ferramenta na avaliação ambiental,

principalmente, com relação a avaliação dos efeitos de desmatamento e poluição

^  orgânica.
9  A relação de NT e PT com a densidade de Chironomidae observada no

S
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presente estudo contradiz os estudos realizados em lagos amazônicos por

Cailisto & Esteves (1996), que observaram que Chironomidae são mais

abundantes em áreas com altos valores de NT e PT. Fato que pode ser

%  decorrente de diferenças na composição de espécies entre os habitats (igarapés

vs lagos) estudados.

De acordo com Oliver (1971) a distribuição de Chironomidae está ligada à
//'"

/r

/■ r combinação de vários fatores como disponibilidade de oxigênio dissolvido
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temperatura e alimento. Esses fatores seriam freqüentemente determinantes da

■f presença ou ausência de Chironomidae em determinados ambientes.

4
v;<'\

c
As relações ecológicas de Chironomidae não são muito conhecidas na

região tropical (Nessimian et al., 2003). Os resultados do presente estudo

sugerem relações dos gêneros de Chironomidae com as variáveis abióticas

investigadas, principalmente as relacionadas ao eixo 1 da ACC, onde há a

separação das áreas preservadas das áreas impactadas. Esses resultados

indicam que a maior parle dos gêneros de Chironomidae na área de estudo tem

correlação positiva com áreas não desmaiadas.

Por exemplo, gêneros como Beardius, Tanytarsus, Endotríbelos,

Stenochironomus e Caladomyia estão associados com áreas de vegetação, por

causa do substrato e também, pela disponibilidade de alimento, troncos e folhas

(Sanseverino & Nessimian, 1998; Pinder & Reiss, 1983; Reiss, 1968). Couceiro
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et ai. (dados não publicados) constataram nos igarapés de Manaus a maior

abundância de Stenochironomus em locais com acúmulo de folhiço, corroborando

^  os resultados aqui apresentados.

Roque et ai. (2000) sugerem que gêneros como Stenochirononomus,

Ç  Endotribelos, FIssimentum, Lauterbomiella, Pseudochironominae, Labrundinia,
'Vr

Beardius, Harníschia, Nllothauma, Saethería, Lopescladius e Monopelopia estão

associados com ambientes pouco impactados, propondo a sua utilização como

indicadores ambientais. No presente estudo com exceção de Monopelopia, que

foi associado a igarapés eutrofizados, os demais gêneros foram encontrados em

locais mais preservados, associados com cobertura vegetal e boa condições de
/ ;rr

oxigênio corroborando Roque et al. (2000).

Marques et al. (1999) sugerem que gêneros de Tanypodinae são sensíveis

a baixos teores de oxigênio dissolvido e altas concentrações de nutrientes. Esses
df  resultados são corroborados com os aqui apresentados, onde Abiabesmyia,

Larsia e Labrundinia (Tanypodinae) foram associados com igarapés com boa

oxigenação e baixas concentrações de NT, PT e baixos valores de pH e
h.

IC condutividade elétrica.
Goeldichironomus teve maior correlação com áreas desmatadas e altas

temperatura e Chironomus com igarapés eutrofizados. Sanseverino et al. (1998)

■fl constataram que Goeldichironomus apresentou correlação negativa com a

saturação de oxigênio na água e que larvas desse gênero são encontradas em

ambientes com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição. A

elevada abundância de Chironomus nesse tipo de ambiente já foi mencionada em

diversos estudos como os de Araújo (2000) e Roque & Strixino (2000).
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Trecho médio e trecho foz

No trecho médio, a riqueza de gêneros de Chironomidae foi maior no igarapé

Tarumã e, assim, como os demais macroinvertebrados, a presença de

Chironomidae nesse trecho deve estar mais relacionada à presença de macrófitas

Ç  (Thvinho-Sthxino et al., 2000; Trivinho-Strixino & Strixino, 1993). No trecho foz,

%
V  os igarapés Quarenta, Mindu e Tarumã não puderam ser comparados, pois
/i

V

■(

4.

somente no Tarumã foram coletados Chironomidae

/jf Deformidades nas pecas bucais de lan/as de Chironomus

|:r Warwick (1980) utilizando sub-fósseis de Chironomidae estimou como
ocorrência normal aceitável, uma porcentagem de até 8% de deformidades em

um ambiente. Larvas de Chironomus litorâneos com deformidades acima do
/•f

mencionado como normal ocorreram em 24% dos igarapés avaliados, enquanto

f  para Chironomus bentônicos, essa porcentagem aumentou para 43%.

 J' Wanwick (1985) apud Hamilton & Saether (1971) sugere que deformidades

em larvas de Chironomidae são encontradas em áreas contaminadas por esgoto
IL

í í- Industrial e/ou contaminantes agrícolas, mas não em áreas poluídas por esgoto

doméstico. Segundo Dickman & Rygiel (1996) e Vermeulen (1995), deformidades

em larvas de Chironomidae são respostas à exposição das larvas a metais
' H pesados, organocloropesticidas e outros xenobióticos.

'  As deformidades observadas nesse estudo não foram relacionadas ao
.

/. desmatamento e foram relacionadas negativamente às concentrações de PT para

larvas de Chironomus bentônicos, indicando que, provavelmente, outros fatores
1

abióticos, não avaliados no presente estudo, estejam relacionados com essas

deformidades.
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As deformidades foram observadas em igarapés das microbacias do

Quarenta, do Mindu e do Tarumã. As microbacias do Quarenta e Mindu recebem

aporte de esgoto doméstico, mas também de esgoto industrial, principalmente a

microbacia do Quarenta, o que pode explicar as deformidades, em alta

©  porcentagem, observadas em larvas coletadas nessas duas microbacias. Silva et

al. (2001) analisando as concentrações de metais pesados nos sedimentos de
íí

fundo dos igarapés Quarenta e São Raimundo (trecho final do igarapé Mindu)

%  observaram altas concentrações de cobre, cromo, níquel e zinco no sedimento de

^  fundo do igarapé Quarenta. A microbacia do Tarumã apesar de não possuir

indústrias instaladas na sua área, possui pequenas propriedades agrícolas
'"-T

' í> (sítios), onde são utilizados pesticidas. Desta forma, estudos relacionados a

metais pesados e pesticidas devem ser realizados em futuros estudos para

lÜ. verificar se as altas taxas de deformidade em larvas de Chironomus desses

igarapés estariam relacionadas a esses fatores..

Conclusões

' ̂

O desmatamento e a poluição orgânica, este último observado

principalmente com aumento nas concentrações de fósforo total, reduzem a

riqueza, densidade de Chironomidae, e também alteram a composição.

Deformidades nas peças bucais de larvas de Chironomus não foram

relacionadas com taxas de desmatamento ou poluição orgânica, na área de
u

7 V estudo.
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p  Considerações finais
A fauna de macroinvertebrados aquáticos da área urbana de Manaus foi

Q  modificada pela ação de desmatamento e poluição orgânica promovidos pela

urbanização, indicando a degradação desses ambientes.

p  O contínuo crescimento populacional de Manaus ocasionará contínuas

perdas na biodiversidade de cursos d'água ainda não impactados nas áreas

próximas ao centro urbano. Para evitar isso, serão necessárias medidas de

prevenção, tal como, preservação da mata ciliar e conscientização da população,

com incentivo à construção de fossas. Áreas próximas a igarapés devem ser

preservadas, para evitar transtornos sociais e econômicos posteriores, pois o

processo de recuperação dessas áreas é muito mais demorado e oneroso.

É necessária a implantação de projetos de restauração dos cursos de

águas urbanas do Município de Manaus, com o desvio do despejo de esgoto que

f  é feito nos igarapés para tubulações. E também o replantio de vegetação nas

margens desses igarapés.

^  Análises toxicológicas nos igarapés onde foram observadas elevadas taxas
, '1.

de deformidades em larvas de Chironomus devem ser realizadas a fim de se

descobrir quais as causas dessa perturbação.

í>
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Apêndices

Tabela 1. Localização geográfica dos pontos de coleta de macroinvertebrados

litorâneos e bentônicos, nos igarapés urbanos de Manaus, no período de 10-

11/2003.

TributáriosTributários

laarabé BaciaLatitudeLongitudeIgarapé BaciaLatitudeLongitude

1Quarenta03e06'41,7"059259'15,6"34Quarenta03905'56,9"059858'10,1"

2Quarenta03®07'18,6"059®59'31,1"35Quarenta03205'24,2"059857'11,6"

■"
3Quarenta03207'56.8"059S59'33,9"36Mindu03S04'11,5"059857'36,7"
4Quarenta03W36,9"059®59'44,0"37Quarenta03®06'20,5"059858'42,3"

\
5Quarenta03W16,7"059S59'54.3"38Mindu03800'20,5"059854'5702"

6Quarenta03®07'49,8"059859'07,3"39Mindu03®00'47,1"059855'56,3"
7Quarenta03®04'56,0"059®56'36,4"40Mindu03«0r36,5"059855'27,5"

('/ :8Quarenta03°06'22,2"059857'26,1"41Mindu03®03'42,6"059858'10,6"
9Mindu03®05'32,8060®01'48,4"42Tarumã03®00'51,5"059859'15,5"

ri)10Mindu03°04'36,1"060S00'47,9"43Tarumã03®0r26,0"059858'21,1"

c11Mindu03«05'17,0"060®02'53,2"44Tarumã03®00'53,8"060800'01,4"

('-12Mindu03«02'22,7"059°59'15,5"45Tarumã02259'32,0"059859'46,4"

(13Mindu03»05'38,0"060200'02,7"46Tarumã03=00'13,7"060801'15,7"

r,-14Mindu03S05'43,7"060S01'10,4"47Outro02858'49,1"060805'25,7"

r15Mindu03®04'35,3"059959'34,5"48Tarumã03®00'35,9"060802'40,8"
16Mindu03^01'59,3"059=58'15,6"49Tarumã03®02'45,4"060804'43,7"
17Mindu03S02'28,7"059S57'48,9"50Tarumã02S58'53,5"060800'54,1"
18Mindu03802'15,8"060®00'55,8"51Tarumã02259'42,4"060803'09,7"
19Mindu03701'48,6"059«57'03,0"52Tarumã03801'25,4"059859'31,8"
20Mindu03®03'24,0"059®59'10,2"53Tarumã02859'42,2"059858'53,1"

í21Mindu03fi02'18,1"059«57'10.9"54Outro03804'43,7"060804'09,5"

í22Mindu03902'05,0"059855'55,2"55Outro03803'39.8"060803'03,5"

( ,23Mindu03S03'34,9"059856'33,4"56Outro03202'59,2"060802'46,7"

f ,24Mindu03®03'30,0"060®02'11,2"57Mindu03804'27,6"059858'24,6"

/■25Mindu03S03'04,4"060S00'50,2"58Quarenta03806'40,5"060900'02,1"

26Mindu03®02'30,3"059®59'39,6"60Quarenta03805'02,2"059856'24,9"

(27Mindu03®05'58,9"060®03'50,5"61Tarumã03800'20,1"060804'19.4"
28Mindu03®04'42,2"060®03'38,5"62Tarumã03801'12,2"059858'31,5"
29Quarenta03®06'58,0"059S58'05,6"64Tarumã03802'31,4"060804'13,9"
30Quarenta03®05'32,6"059956'28,6"65Tarumã03801'55,9"060803'40,2"

i31Quarenta03TO'51,2"059256'36,4"66Tarumã03801'11,6"059857'195"

32Quarenta03S04'45,8"059e56'50,3"67Tarumã03801'16,7"059857'00,3"
'

33Quarenta03W11,5"060W36,7"
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Tabela 2. Localização geográfica dos pontos de coleta de macroinvertebrados

litorâneos e bentônicos, nos trechos médio e trechos foz dos igarapés Quarenta,

Mindu e Tarumã, em Manaus, no período de 10-11/2003.

Médio Local Latitude Longitude

Q 59 Quarenta 03S06'54,1" 059°58'15,0"

O 63 Mindu 03TO'48,1" 059°57'46,1"

71 Tarumã 02258'23,4" 06020ri6,4"

Foz

r"'j

V

68 Quarenta

69 Mindu

70 Tarumã

03®08'19,5"

03W41,5"

03800'17,9"

060®00'59,5"

06090r58,9"

060805'29.4"
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Tabela 3. Valores das variáveis abióticas de igarapés urbanos de Manaus, no período de 10-11/2003.

Igarapé Bacia Ponto
Prof.

(cm)
Velo.

(m/s)
Larg.
(m)

Cond.

(uS/om)
02

(mg/l)
PH

Temp
(«C)

Desmat.

(%)
Veg. 1-

(%)

i Veg. 28
(%)

NT

(|xmoIes/l)
PT

(pmoles/l)

1 Quarenta igarapé 20,00 10,44 1,50 2,62 2,00 6,42 28,50 100 0 0 44,25 6,45

2 Quarenta igarapé 5,00 2,54 4,00 2,62 2,50 6,49 31,00 100 0 0 37,35 9,72

3 Quarenta igarapé 8,00 2,00 6,00 97,00 2,00 6,79 28,33 100 0 0 63,89 9,54

4 Quarenta igarapé 10,00 2,78 3,00 432,00 0,80 6,49 30,00 97 3 0 120,40 13,13

5 Quarenta igarapé 8,00 2,70 3,00 289,00 2,03 6,17 29,90 100 0 0 38,73 9,83

6 Quarenta igarapé 24,33 10,14 2,70 87,67 2,73 5,77 27,00 97 0 3 2,89 1,79

7 Quarenta igarapé 10,00 4,40 1,00 150,00 1,90 6,43 29,33 100 0 0 3,24 3,60

8 Quarenta igarapé 7,33 2,81 3,00 88,00 8,87 7,05 31,00 72 0 28 1,52 4,67

9 Mindu igarapé 29,67 1,95 10,00 240,00 0,93 6,70 28,17 94 0 6 12,20 5,09

10 MIndu igarapé 8,33 2,44 7,00 177,00 3,77 6,80 32,83 100 0 0 10,13 3,93

11 Mindu igarapé 10,00 6,39 3,00 268,00 1,33 6,71 30,00 68 0 32 23,57 9,95

12 Mindu igarapé 12,17 4,60 1,00 285,33 2,50 6,63 28,17 100 0 0 9,10 4,17

13 Mindu igarapé 23,00 6,39 2,00 285,33 1,90 6,91 31,50 100 0 0 54,58 11,37

14 Mindu igarapé 8,67 7,99 1,00 296,67 1,03 6,78 32,00 97 0 3 40,80 11,77

15 Mindu igarapé 5,17 4,88 0,50 189,67 2,77 6,87 32,83 94 0 6 10,48 9,60

16 Mindu igarapé 13,33 4,70 2,00 216,67 2,33 6,85 31,00 100 0 0 51,83 12,77

17 Mindu igarapé 17,17 3,54 1,50 247,67 1,37 5,84 30,00 91 0 9 23,57 7,93

18 Mindu igarapé 15,50 8,00 0,50 12,33 4,77 6,21 26,50 71 9 20 1,45 2,34

19 Mindu igarapé 8,50 2,92 1,00 546,00 1,10 7,67 28,50 100 0 0 81,12 13,27

20 Mindu igarapé 19,17 6,07 1,00 193,33 1,90 7,55 27,00 71 0 29 8,06 5,50

21 Mindu igarapé 10,00 3,07 1,00 227,33 3,23 7,08 27,67 83 0 17 11,17 3,37

22 Mindu igarapé 13,67 3,57 1,50 662,33 1,93 7,83 28,50 100 0 0 73,54 11,65

23 Mindu igarapé 11,83 4,04 1,00 203,67 2,00 7,28 29,00 100 0 0 56,65 3,62

24 Mindu igarapé 8,83 2,35 3,00 330,67 1,13 6,75 29,00 89 6 6 25,98 7,10

25 Mindu igarapé 16,17 3,11 3,00 348,67 2,00 6,87 28,67 60 0 40 24,26 8,51

26 Mindu igarapé 5,83 2,80 1,00 379,00 2,50 6,68 28,83 100 0 0 17,71 10,26

27 Mindu igarapé 9,50 2,48 3,00 443,33 1,43 7,29 30,17 100 0 0 68,02 11,92

28 Mindu igarapé 16,33 2,72 2,00 379,00 1,60 7,19 29,67 100 0 0 37,01 9,26

S



Continuação Tab. 3

29 Quarenta igarapé 7,67 3,74 2,00 385,67 1,23 7,06 30,00 91 3 6 47,35 8,41

30 Quarenta igarapé 8,67 5,35 2,00 346,67 2,70 6,98 28,00 100 0 0 29,08 6,29

31 Quarenta igarapé 42,83 4,21 3,00 435,33 4,73 7,63 32,00 100 0 0 27,38 0,69

32 Quarenta igarapé 18,67 3,30 4,00 255,33 2,23 6,63 28,17 100 0 0 14,96 4,85

33 Quarenta igarapé 12,50 3,75 2,50 413,00 1,97 6,77 29,00 100 0 0 113,03 4,41

34 Quarenta igarapé 32,83 6,82 1,00 7,00 6,08 4,95 25,00 0 73 27 1,90 0,46

35 Quarenta igarapé 8,67 6,64 1,20 9,00 5,77 4,83 25,00 0 60 40 1.21 0,51

36 Mindu igarapé 28,67 2,10 2,00 245,67 2,33 6,90 28,00 0 25 75 58,38 1,68

37 Quarenta igarapé 29,83 4,40 1,00 8,67 3,47 4,97 25,00 0 60 40 9,27 0,40

38 Mindu igarapé 15,00 4,87 0,60 7,67 4,77 5,55 28,00 24 0 76 1,59 0,42

39 Mindu igarapé 7,50 4,06 1,50 21,33 7,20 6,36 31,00 100 0 0 0,21 0,90

40 Mindu igarapé 9,17 2,10 2,00 296,33 1,83 6,75 31,00 100 0 0 170,56 5,19

41 Mindu igarapé 6,33 2,86 1,00 20,00 6,80 5,65 29,67 100 0 0 2,14 0,80

42 Tarumã igarapé 3,33 2,88 6,00 264,00 2,80 6,85 33,00 100 0 0 46,66 2,28

43 Tarumã igarapé 9,67 2,70 1,00 218,00 2,30 6,73 29,00 100 0 0 43,56 1,91

44 Tarumã igarapé 16,83 3,54 1,50 123,00 6,30 6,65 27,00 86 0 14 15,95 1,54

45 Tarumã igarapé 7,33 3,20 1,00 179,67 3,93 6,53 30,33 100 0 0 22,09 1,46

46 Tarumã igarapé 17,33 3,61 4,00 248,00 5,23 7,05 30,00 77 3 20 9,27 1,97

47 Outro igarapé 10,33 2,27 1,50 9,67 6,23 5,63 26,00 18 62 21 2,89 0,60

48 Tarumã igarapé 16,17 3,46 1,50 105,33 2,77 6,63 27,33 72 0 28 59,51 1,91

49 Tarumã igarapé 29,00 2,98 3,00 5,67 7,63 5,32 27,00 14 83 3 2,89 0,98

50 Tarumã igarapé 13,83 2,57 1,50 189,33 2,13 6,55 29,00 100 0 0 53,72 2,49

51 Tarumã igarapé 12,83 3,21 1,00 7,67 5,87 5,68 29,00 47 31 22 6,20 2,05

52 Tarumã igarapé 9,00 3,51 3,00 173,33 2,73 6,52 28,00 100 0 0 38,22 2,65

53 Tarumã igarapé 3,50 3,36 1,00 35,00 6,97 6,66 31,67 100 0 0 1,45 2,08

54 Outro igarapé 13,17 1,32 4,00 198,67 1,03 6,66 30,00 100 0 0 43,73 2,08

55 Outro igarapé 15,00 3,87 3,00 225,67 3,10 6,78 27,00 6 23 71 32,97 7,45

56 Outro igarapé 20,17 3,91 2,50 170,00 2,10 6,62 28,67 86 0 14 24,43 2,36

57 Mindu igarapé 19,00 1,70 5,00 306,00 1,63 6,66 33,00 100 0 0 34,25 2,36

58 Quarenta igarapé 18,67 1,84 8,00 269,33 1,33 6,78 29,67 100 0 0 71,47 2,30

(O
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Continuação da Tab. 3

60 Quarenta igarapé 8,00 4,26 1,00 23,33 4,97 5,44 29,00 81 3 17 6,41 0,91
61 Tarumã igarapé 4,83 2.14 1,00 11,00 5,37 6,26 30,00 46 54 0 1.72 2,62
62 Tarumã igarapé 11,00 3,06 1,00 173,00 2,60 6,49 30,00 100 0 0 42,14 2,55
64 Tarumã igarapé 12,17 4,05 0,50 8,67 3,77 4,89 25,50 0 100 0 1,03 1,93
65 Tarumã igarapé 83,33 3,19 6,00 14,67 5,17 6,00 27,33 53 34 13 0,69 1,90
66 Tarumã igarapé 3,50 3,72 0,50 100,67 4,80 6,54 30,33 68 0 32 21,88 1,01
67 Tarumã igarapé 6,17 3,04 1,00 227,00 4,63 6,73 30,33 100 0 0 43,80 2,73

Media 14,58 3,84 2,36 197,22 3,24 6,52 29,12 79,27 22,85 11,03 31,65 4,75

Desvio padrão 11,67 1,84 1,91 150,70 1,94 0,66 1,93 32,52 9,70 18,40 32,25 3,89

Mínimo 3,33 1,32 0,50 2,62 0,80 4,83 25,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,39
Máximo 83,33 10,44 10,00 662,33 8,87 7,83 33,00 100,00 100,00 100.00 170.56 13.27

59 Quarenta médio 15,50 2,07 11,00 300,00 2,43 6,61 30,00 100 0 0 34,60 1,20
63 Míndu médio 24,00 3,11 20,00 260,67 1,63 6,75 34,00 22 6 72 66,75 0,96
71 Tarumã médio 33,33 2,47 7,00 28,33 3,87 6,06 28,33 64 12 24 3,41 1,56

Media 24,28 2,55 12,67 196,33 2,64 6,47 30,77 61,95 5,89 32,15 34,91 1,23
Desvio padrão 8,91 0,52 6,65 146,82 1,13 0,36 2,91 38,91 6,06 36,76 31,67 0,30
Mínimo 15,50 2,07 7,00 28,33 1,63 6,06 28,33 22,22 0,00 0,00 3,41 9,59
Máximo 33,33 3,11 20,00 300,00 3,86 6,06 34,00 100,00 12,12 72,22 66,74 1.56

70 Quarenta foz 1,50 - 10,00 321,33 1,07 6,91 32,00 96 0 4 194,53 1,96
69 Mindu foz 1,60 - 10,00 235,00 0,93 6,71 31,50 100 0 0 15,47 2,91
68 Tarumã foz 4.17 - 40,00 7,67 4,50 5,95 29,67 6 76 18 2.17 1,23

Media 2,42 - 20,00 188,00 2,16 6,52 31,05 67,34 25,49 7,16 70,72 2,03
Desvio padrão 1,51 - 17,32 162,10 2,02 0,51 1,22 53,26 44,15 9,27 107,42 0,84
Mínimo 1,50 - 10,00 7,67 0,93 5,95 29,67 5,88 0,00 0,00 2.17 1,22
Máximo 4,16 - 40,00 321,33 4,50 6,91 32,00 100,00 76,47 17,64 194,52 2,91

fósforo total (FT).
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Tabela 4. Regressões aplicadas a riqueza, a densidade (ind/m^) e a composição
de macroinvertebrados coletados nos igarapés urbanos de Manaus, no período de

r  10-11/2003.

C

Desmatamento Intercepto Coeficiente F(63) t P

Riqueza de macroinvertebrados litorâneos 45.01 -0.28 28.39 -5.33 <0,01' 0.30

Riqueza de macroinvertebrados bentônicos 29.02 -0.23 37.82 -6.15 <0,01' 0.37

Densidade de macroinvertebrados litorâneos 2.75 0.00 2.08 1.44 0.15 0.02

Densidade de macroinvertebrados bentônicos 1.74 0.00 0.05 -0.22 0.82 <0.01

Composição de macroinvertebrados litorâneos 4.69 -0.08 13,40 -3,66 <0,01' 0,16

Composição de macroinvertebrados bentônicos 3.14 -0.04 9,26 -3,04 <0,01' 0,12

NT Intercepto Coeficiente F(62) t P

Riqueza de macroinvertebrados litorâneos 32.73 -0.13 8.72 -1.98 0.05 0.19

Riqueza de macroinvertebrados bentônicos 17.87 -0.07 6.89 -1.41 0.16 0.16

Densidade de macroinvertebrados litorâneos 3.07 0.00 0.05 0.31 0.76 <0.01

Densidade de macroinvertebrados bentônicos 1.77 0.00 0.22 -0.46 0.64 <0.01

Composição de macroinvertebrados litorâneos 2,904 -3,034 8,34 -1,88 0,06 0,19

Composição de macroinvertebrados bentônicos 2,092 -0,024 6,38 2.92 0.10 0,15

PT Intercepto Coeficiente F(62) t P R^

Riqueza de macroinvertebrados litorâneos 32.73 -1.29 8.72 -2.44 0.02' 0.19

Riqueza de macroinvertebrados bentônicos 17.87 -0.97 6.89 -2.46 0.02' 0.16

Densidade de macroinvertebrados litorâneos 3.07 0.00 0.05 -0.13 0.90 <0.01

Densidade de macroinvertebrados bentônicos 1.77 -0.01 0.22 -0.22 0.83 <0.01

Composição de macroinvertebrados litorâneos 2,904 -0,372 8,34 -2,44 0,02' 0,19

Composição de macroinvertebrados bentônicos 2,092 -0,255 6,38 -1,69 0,03' 0,15

Nota: *p significativo
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Tabela 5. Regressões aplicadas a riqueza, densidade (ind/m^) e composição de

Chironomidae coletados nos igarapés urbanos de Manaus, no período de 10-

11/2003.

c Desmatamento Intercepto Coeficiente F(63) t P

r" Riqueza de Chironomidae litorâneos 18.79 -0.15 35.84 -5.99 <o.or 0.35

/- Riqueza de Chironomidae bentônicos 14.49 -0.12 41.66 -6.45 <o.or 0.39
yí

Densidade de Chironomidae litorâneos 2.84 -0.01 3.92 -1.98 0.05 0.04

Densidade de Chironomidae bentônicos 1.73 -0.01 7.78 -2.50 <0.01* 0.08

</' Composição de Chironomidae litorâneos -2,811 0,036 9.15 3.03 <0.01* 0.12

Composição de Chironomidae bentônicos -1,975 0,024 6.16 2,48 <0.01* 0.08

NT Intercepto Coeficiente F(62) t p R^
, /

Riqueza de Chironomidae litorâneos 12.32 -0.71 11.52 -2.28 0.02* 0.25

' Riqueza de Chironomidae bentônicos 8.78 -0.04 9.69 -1.77 0.08 0.21

(. Densidade de Chironomidae litorâneos 2.79 -0.01 6.59 -1.33 0.19 0.15

r Densidade de Chironomidae bentônicos 1.56 -0.01 7.04 -1.90 0.06 0.16

Composição de Chironomidae litorâneos -2.16 0.02 9.51 1.86 0.06 0.21

Composição de Chironomidae bentônicos -1.65 0.02 7.20 1.79 0.07 0.17

PT Intercepto Coeficiente F(62) t P r''

f". Riqueza de Chironomidae litorâneos 12.32 -0.07 11.52 -2.79 0.01* 0.25

r Riqueza de Chironomidae bentônicos 8.78 -0.58 9.69 -2.85 0.01* 0.21

Densidade de Chironomidae litorâneos 5.58 -0.10 6.59 -2.45 0.02* 0.15

'  ''

Densidade de Chironomidae bentônicos 1.56 -0.07 7.04 -2.07 0.04* 0.16

( Composição de Chironomidae litorâneos -2.16 0.30 9.51 2.73 <0.01* 0.21

Composição de Chironomidae bentônicos -1.65 0.20 7.20 2.26 <0.01* 0.17

Nota: *p significativo




