
XII Jornada de Iniciação Científica do PIDIC/INPA/CNPq .09 a 11 de julho de 2003 • Manaus-Am.

ECO-02

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO DERRAMAMENTO DE PETRÓLEO
SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE DECAPODAS NO
IGARAPÉ DO MARTA IV, BASE DE OPERAÇÕES "GEÓLOGO
PEDRO MOURA"

Cláudio Roberto Oliveira da Silva'!'; Bruce Rider Forsberg'"
(l)Bolsista CNPq//INPA; (2)Pesquisador INPA.

O uso de técnicas de exploração dos recursos naturais como a mineração e o

desmatamento coloca em risco diversos ecossistemas do planeta. Na Amazônia, a exploração

de petróleo em ambiente terrestre tem causado impactos ambientais significativos (Freitas, c.,
E., C & Rivas, A., A., F., 2003). A área de exploração terrestre de petróleo e gás natural

(BASE DE OPERAÇÕES GEÓLOGO PEDRO DE MOURA, PETROBRÁS S.A) está

localizada na bacia do rio Urucu. Esta região caracterizada por possuir uma malha de

pequenos igarapés, áreas de várzea e nascentes. O estudo realizado para de terminar o grau de

impacto causado pelo derramamento de 50.000 litros de óleo cru no igarapé Marta IV

determinará os efeitos do petróleo sobre a densidade e distribuição de camarões no sistema

impactado. As coletas de fauna e sedimentos e água foram realizadas no período de Junho de

2002 à Maio de 2003 nos três igarapés.

A comparação da densidade de camarões entre o igarapé poluído e os igarapés

controles para os dois métodos de coleta, apresentaram diferentes resultados. Na coleta

efetuada com rapiché (dentro dos bancos de liteira), a densidade de camarões para cada

igarapé (figura.I) mostrou significativo (ANOVA P<=0.05), indicando que o método de

coleta sugere que não houve impacto com a presença dos poluentes do petróleo no igarapé

Marta IV, por apresentar uma densidade média maior que os igarapés usados para controlar os

efeitos do petróleo e assoreamento (controle 1 e controle 2) respectivamente.

Na coleta efetuada com o uso de armadilhas (sobre os bancos de liteira), a densidade

de camarões para cada igarapé indicou que o método de coleta sugere impacto significativo

(ANOV A P=0.05) sobre a fauna de camarões do igarapé poluído Marta IV , a densidade

média de camarões se mostrou maior nos sistemas controle 1 e controle 2, respectivamente

(figura. I). Já no igarapé controle 2, a densidade de camarões coletados com armadilha se

mostrou menor do que no controle 1 devido principalmente ao erro na escolha do controle.

Este se apresenta um igarapé mais largo e mais profundo, pertencente a uma categoria acima

de segunda ordem. Segundo Cargnin-Ferreira., & Forsberg B. (2000), igarapés de maiores

ordens apresentam uma grande fauna de vertebrados predadores, o que inibe a
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presença dos camarões. Considerando que a análise química da água e sedimentos apresentou

concentração significativa de HTP (hidrocarbonetos de petróleo totais) presente no ambiente e

os resultados da coleta de fauna com armadilhas apresentam dados confiáveis quanto a média

da densidade em cada sistema. Portanto houve impacto sobre a densidade de camarões no

igarapé Marta IV (figura.l e 2).

A tendência inversa dos dados sugere que haja uma grande diferença no ciclo

biológico dos organismos coletados nos dois métodos dentro dos sistemas estudados

influenciados por fatores ambientais naturais. Quando estas médias são correlacionadas com a

variação sazonal é possível observar a relação na densidade de camarões com os períodos

pluviométricos. No período de maior pluviosidade (janeiro-abril) há uma aumento na

densidade de camarões coletados com armadilhas e queda na densidade de camarões

coletados com rapiché, sugerindo que haja uma diferença no comportamento dos organismos

neste período.
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Figura 1. Densidade média de camarões nos
igarapés, poluído e controles.
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Figura 2. Níveis médio de resíduos de óleo
na água e sedimentos.
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