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The present study had as its principle objective the 

verification of the influente of envixonmental changes on the fish 

communities of "igarap6sU in the vicinity of Manaus. Fish 

communities of two 88igarap4sn were compared, namely: "Igarap6 do 

Quarentat1, which is located within the urban area of Manaus near 

the industrial district and therefore subject to pollution by 

industrial effluents and domestic wastes; and *IIgarapé do CandirÚH, 

which is situated at the leve1 of Km 50 on the highway AM 010 

(Manaus-Itacoatiara) and is in a natural state. In each lligarapétl, 

four colletion in the rainy season and three in the dry season were 

made. 

A greater species richness was observed in the ttIgarapé do 

CandirÚw. At this site, 44 species of fish were captured and most 

were representatives of the Order ~haraciformes. In the "Igarapé do 

Quarentau, on the other hand, only 12 species were found and these 

were mainly of the Order Siluriformes. A majority of the species 
. - 
present in the "Igarapé do Quarentatt have adaptations for breathing 

air which permit them to remain in the areas where adverse 

environmental conditions prevail (specially with low levels of 

dissolved'0,). In the same "igarapéU, the most abundant species was 

Hoplosternum littorale. This species may be useful in environmental 

study since high concentration of heavy metal, mainly copper and 

zinc, were found in it. This may be because these fish are bottom 

feeders and eat detritus in which these metals tend to concentrate. 

In the "Igarape do Quarentan, available nutrients are 

qualitatively restricted with detritus predominating. The fish that 



are there have to nourish themselves with whatever is available. 

The food items present are of both autochthonous and alochthonous 

origins which indicates the great importance that the forests on 

the banks of "igarap6slt have. 

The "Igarap6 do CandirÚn showed diversity in microhabitats, 

which is caracteristic of natural habitats, and the species of fish 

were always captured in the specific sites and were not generally 

distributed in the "igarapéW. In the 1gIgarap6 do Quarenta", 

microhabitat diversity was found to be greatly reduced which is the 

mqin cause of reduced fish species diversity. 

In the "Igarapc5 do CandirúI1, the fish community pxoved to be 

more stable than in the "Igarapk do Quarentaw. 

The envir~nmenta~ alterations that occurred in these 

tfigarap6sN, such as: deforestation along the banks, introdution of 

solid wastes, domestic wastes and industrial effluents modifiedthe 

physical and chemical properties of the water, which in turn 

influenced the cornmunities of aquatic organisms. In the case of 

fish, only those species that were more resistant and adapted to 

these environmental conditions, survived. 



RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a 

influência das modificações ambientais sobre as comunidades de 

peixes de igarapés na região de Manaus. As comunidades de peixes 

de dois igarap6s foram comparadas: o igarap6 do Quarenta que está 

localizado dentro da área urbana de Manaus, pr6ximo ao distrito 

industrial, portanto, sujeito a despejos de efluentes industriais 

além de esgotos dom6sticos; e o igarapé do Candirú, situado no Km 

50 da rodovia AM 010 (~anaus-m ta coa ti ara), em estado natural. Em 

cada igarapé foram realizadas 4 coletas no período de chuva e 3 

coletas no período de estiagem, de março de 1990 a fevereiro de 1 
No igarap6 do Candirú foi observada maior riqueza de especies I 

de peixes. Neste local, 44 esp6cies de peixes foram capturadas e 

a maioria foi de representantes da Ordem Characiformes. No igarap6 

do Quarenta, entretanto, apenas 12 esp6cies foram encontradas sendo 

a maioria da Ordem Siluriformes. A maioria das esp6cies presentes 

no igarap6 do Quarenta possuem adaptaçõ-es para respiração aérea o . .  

que permite que elas permaneçam em áreas onde condições adversas 

prevalecem (especialmente baixas concentraçoes de O,). Neste mesmo I 
igarapé a èsp6ci.e mais abundante foi Hoplosternum littorale. Esta 

espêcie pode ser utilizada em estudo de biomonitoramento em áreas 

onde poluição por zinco e cobre ocorre, pois nela foi encontrada 

boas medidas desses metais nos tecidos analisados. Isto pode ser 

explicado devido ao fato de que esses çao bentônicos e se 

alimentam de detritos, onde estes metais tendem a se acumular. I 



qualitativamente restritos com predominio de detritos. As esp6cies 

ali presentes, portanto, tiveram sua nutrição baseada nesses itens 

alimentares disponiveis. Os itens alimentares presentes no igarapé 

do Candirú, foram tanto de origem autóctone quanto al6ctone, o que 

indica que as florestas das margens dos igarapés possuem grande 

importância na sustentação das suas comunidades de peixes. 

O igarapé do Candirú apresentou grande diversidade de 

microhabitats, caracteristica de ambientes naturais, e a maioria 

das espécies de peixes foram sempre capturadas em locais 

específicos, não sendo encontradas em qualquer região do igarapé. 

No igarapé do Quarenta a diversidade de microhabitats foi reduzida 

e esta 6 uma das principais causas da sua pequena riqueza de 

espécies de peixes. 

No igarapé do Candirú a comunidade de peixes foi mais estável L 
que no igarap6 do Quarenta. 

As alterações ambientais que ocorreram nos igarapés da região 

de Manaus (igarap6 do Quarenta, por exemplo), tais como: 

desmatamento ao longo das margens, despejo de lixo sólido, esgoto 

dom6stico e efluentes industriais modificaram as propriedades 

1 físicas e químicas da água, que por sua vez afetaram comunidades de 
organismos~aquCiticos. No caso dos peixes, somente as espécies mais 

resistentes e adaptadas a essas condições ambientais sobrevivem. 1 



?- - 
A formação da bacia amazônica 6 muito antiga. Os sedimentos 

mais velhos são do periodo ~ambriano. ~odavia , o atual vale 
amazônico é recente. Seu sistema de drenagem foi formado por 

várias seçoes independentes, associadas desde o plioceno (Klammer 

1984). 

Os igawapbs com suas águas claras, £armaram-se nos sedimentos 

Terciãrios, ou tiveram sua origem nos sedimentos Cretsceos 

depositados acima do escudo do Brasil Central. Apresentam-se 

ácidos e relativamentes pobres em sais minerais, possuindo uma 

baixa concentração de C a ' b  Mg++. 9 que nascem na faixa 

carbonifera, ao norte e ao sul do baixo Amazonas, caracterizam-se 

pela neutralidade de suas águas e sua riqueza em sais minerais em 

solução, inclusive Ca++ e Mg". A variação do pH das águas dos 

igarapes localizados nestas áreas pode estar entre 4,5 e mais que 

7'6 e a condutividade elétrica entre 6 pS e mais que 50 pS .Cm-' A 

20°c (Junk 1983). 

Geralmente o regime hidrológico dos igarapéç. é regido pelas 

condições pluviom6tricas da região.- Em períodos de chuva, 

apresentam-se com Um volume de água relativamente grande, enquanto 

que no periodo de seca, muitos chegam, inclusive, a desaparecer. 

Os igarapés são corpos d'água que, de uma maneira ou de outra, 

mantém relação com o meio terrestre. Inúmeros animais aquáticos, 

como por exemplo alguns peixes, alimentam-se de frutos e sementes 



da floresta (Junk 1983). A grande quantidade de folhas, frutos, 

flores que caem na ggua, podem ser diretamente consumidos e 

digeridos por animais superiores ou podem ser atacadas por fungos 

decompositores e bact&rias, que por sua vez, servem de alimento 

para animais pequenos, os quais são consumidos por predadores 

(Walker, 1987; 1990). Por outro lado, o processo de desmatamento I 
nas margens de igarap&, provoca um acúmulo de sedimentos em seus ! 

\ 

leitos, levando, muitas vezes ao assoreamento ou modificações em 

seus cursos. O lançamento de esgotos e lixo de bairros 

residenciais e de favelas nos igarapes, provocam drdsticas mudanças 

nas condições químicas da água, podendo alterar as comunidades ali 

existentes. 

A cidade de Manaus, com a reestruturação da Zona Franca no ano 

de 1967, foi induzida a uin processo de expansão econômica e 

demográfica e de mudanças sociais (Bentes 1983). Com o surgimento 

de novas atividades, as populações do interior do Amazonas e de 

outros estados e territórios vizinhos, sentiram-se estimuladas a 

buscar nesta cidade a solução para os problemas de renda e emprego. 
\ 

Em 1960, o percentual da população urbana representava 33,11%, em 

1980 atingiu 60,85% (Araújo 1985). Segundo cAlculos do_lCoDEAMA 

(1986), a população total do município de Manaus em 1985 era de 

896.084 sendo 889.747 habitantes de zona urbana e 6.337 da zona 
, 

rural. Atualmente, o municipio de Manaus possui 1.010.558 

habitantes o que corresponde a 48,388 do total de habitantes no 

estado do Amazonas, além de apresentar taxa de crescimento anual de 

4,57% (IBGE 1992). A cidade de Manaus transformou-se em um dos 



centros econÔmicos mais dinâmicos da Amazônia, tornando-se alvo de 

grandes migrações e êxodo rural. Cerca de 57% da população, chegou 

à cidade ap6s o ano de 1967 (Moura & Mourão 1988). Isto aconteceu 

sem que houvesse uma estrutura capaz de absorver e integrar toda 

essa população ao processo econômico e social. No interipr ocorria 

a desagregação e o esvaziamento das atividades econômicas 

tradicionais. randes populações se uniram e invadiram terras, 

formando bairros isentos de qualquer infraestrutura. Construções 

imobiliárias surgiram sem a existência de uma politica 

habitacional, aterrando e assoreando igarap6s da cidade. Estes, 

recebem atualmente, grandes quantidades de substâncias poluentes 

sem a,possibilidade de depuração ou renovação ciclica da água. A 

fauna local, alem do homem, é a que mais sofre as consequências 

deste impacto. 

A contaminação dos sistemas aqu6ticos, pode ser evidenciada 

através de análises de água, sedimentos e organismos aquáticos. Um - 
gradiente de poluição orgânica, resulta numa depleção de oxigênio, 

o que 6 prejudicial ou letal aos peixes. Estes são os que mai.s 

recebem os efeitos negativos de poluentes, devido, geralmente 

ocuparem o ultimo nivel da cadeia trófica no meio aquático. Uma 

vez que determinadas substâncias poluentes entram na cadeia 

alimentar, ocorre o fenômeno de concentração biológica. O alimento 

é digerido, metabolizado e excretado, porbm muitas substâncias 

tóxicas ficam retidas e acabam por se acumularem nas celulas. 

Segundo ~ssanai, (1979), os peixes podem apresentar concentrações 

de metais pesados em seus corpos, três vezes mais elevadas que a da 
L 



1 6gua em que vivem. Em alguns casos, a contaminação ocorre tanto 

1 através da cadeia alimentar ou atrav6s do simples contato direto e 

1 permanente com o meio aquzltico poluido, o que ocorre muitas vezes 

1 através das brânquias. 
I 
/ Ate o presente momento poucos estudos têm sido realizado em 

I dreas de igarapés da região amazônica. A maioria deles tende a uma 

I caracterização limnol6gica das águas, sem a existência de uma 

! relação entre estas caracteristicaç encontradas e a influência 

exercida sobre a fauna e flora local (Fittkau 1967; Brinkmann & 
-r _ 

Santos 1973; Schimidt 1972 e outros). Outros autores como Soares 

? (1979), Lowe-MacConnell (1964), Knoppel (1970) e Saul (1975) 

realizaram estudos ictiológicos nas áreas de ecologia, reprodução 

e alimentação. Viana (1989), Garrutti (1988) e Uieda (1984), 

caracterizaram a estrutura das comunidades de peixes ao longo de um 

gradiente ambiental. Outros trabalhos, tais como o de Cummins, 

(1974) ,, Boujard & Beltran, (1988), Sheldon, (1968), Gorman & Karr, 

(1978), Minshall, (1978), Minshall et al., (1983), Geisxer et al., 

(1979) e Angemeier & Karr, (1984) evidenciam o crescente interesse 

de pesquisadores, em relação á ecologia dos igarapés. A maioria 

desses trabalhos foram realizados em ambientes naturais não 

alterados.'Em outras partes do mundo, em áreas onde a poluição já 

atingem níveis alarmantes, surgiu a necessi,dade de estudos onde 6 

nítida a preocupação de grupos científicos com os efeitos danosos 

que os poluentes causam natureza (Warren 1971; Jones 1964; Hart 

& Fuller 1974; Schindler 1987 Clements et al. 1988; ~ndersoh & Borg 

1988; Wood et al. 1988; Goossenaerts et al. 1988) e ao Homem 



(Orosco & Herazo 1989, Kemper & Bertram 1990). 

Vários trabalhos vem sendo realizados no INPA na área de 

ecologia aquática, nas bacias dos rios Tarumã-Mirim e ~uieiras 

(Walker, 1978; 1985; 1987; 1990; Henderson & Walker, 1986; 1990). 

Estes trabalhos visam o conhecimento e o entendimento da biologia 

e da estrutura ecol6gica da fauna de igarapés. 

Gondim, (1986), trabalhando no igarap6 Santo Agostinho, 

distinguiu duas zonas neste igarape: a zona de floresta e a zona 

de pas.to, a qual sofreu desmatamento nas áreas adjacentes e 

comparou a estrutura da microfauna dessas áreas. 

Fonseca et al., (1982), realizaram estudos na região amazônica - 
no qual foi feito um levantamento sobre a qualidade da água do rio 

Negro, utilizando padrões físico-quimicos e microbiol6gicos. Os 

resultados revelaram uma parte do problema de poluição dos cursos 

de água em Manaus, avaliando apenas algumas alterações da qualidade -- ------- 
da água sobre a população humana. H&kambém um relat6rio técnico -- - - -  

realizado por B~inge sobre o nível de poluiçjlo nas 

principais bacias dos igarapds da cidade de Manaus. Análises 

fisico-químicas de amostras d'água, foram feitas tentanto apenas 

caracterizar os niveis de poluentes encontrados, sem levar em 

consideração os prováveis efeitos da poluição sobre os organismos 

aquáticos. 

fi necessário a realização de trabalhos que visem a obtenção de 

informações consistentes, sobre provziveis relações existentes entre 

os diferentes graus de poluição em ecossistemas ciquáticos e seus 

efeitos sobre a ictiofauna. O conhecimento dos diversos tipos e 



graus de poluição, bem como a influência sobre a ictiofauna local, 

são pré-requisitos indispensáveis para que, de uma forma ou de 

outra, tenhamos a oportunidade de apontar soluções coerentes que 

possam vir a minimizar ou até niesriio niodificar o atuuJ c?stado de 

degradação em que muitos ecossistemas se encontram. 

Desta forma, o presente trabalho tem como objeti.vo geral, 

determinar a influência da poluição (modificações ambientais) sobre 

a comunidade de peixes de um igarapé na área de Manaus. 0s 

objetivos específicos deste* trabalho são: 

- conhecer a ictiofauna de igarapés naturais da região amazônica; 
-identificar o tipo de poluição que ocorre no igarap8 estudado; 

-relacionar a ocorrência ou não de determinadas espécies de peixes 

com a poluição; 

-determinar as concentrações de alguns metais pesados nos 

tecidos dos peixes capturados; 

-determinar como essas alterações ambientais, influenciam a 

estrutura das comunidades de peixes de igarapes. 



O estudo foi realizado no igarapé do Quarenta cujo local de 

coleta situou-se a 3°7t15w Sul e 59'58'48" Oeste e no igarapé 

candirú, onde as coletas foram realizadas a 2' 45' 25" Sul e 59' 52' 

Oeste, dentro da drea de treinamento do Centro de Instrução de 

Guerra na Selva (CIGS) pertencente ao Exercito (~ig. 1). Ambos 

estão localizados nos sedimentos terciárias da ~mazônia Central, 

mais precisamente, sobre os baixos platôs sedimentares denominados 
, 

nFormação Barreirasm. Apresentam cobertura pedológica com 

predominância do Latossolo Amarelo.Distrófico de textura argilosa 

sendo sua origem derivada de antigas lateritas, elaboradas no 

decorrer do Terciário e constituído principalmente de minerais 

resistentes alterações tais como caolinita, quartzo, óxidos e 

hidróxidos de ferro e aluminio (Chauvel, 1981). 

Segundo dados do projeto RADAMBRASIL (1978), quanto à divisão - 
bioclimzitica, os dois igarapés situam-se na região de clima 

subtermaxérico (1 a 20 dias biologicamente secos). A teinper~tura 
/ 

'"1 

média d m r ,  durante o periodo seco, é de 27,g°C e no perfodo 
_CC___ 

p1.y r 

chuvoso é de 25,8OC (Junk & F 
\ 

- 
Em relação a cobertura fitoecolõgica da região, podemos dizer 



ambiental,  apresenta atualmente v e g ~ t n ç á o  secundária  (RADAMRRASIL 
C 

C 

1978). 

O s  igarapés  estudados podem ser c- lassif  icados como i q n r n p 6 s  d e  

tamanho iii6di.o (de  3'* a  4" ortlein) , baseando-se n o  s is tema de 

.hierarquização de drenagens d e  Hortoli (Apud. Vannote et R I . .  1 9 8 0 ) .  

A c a r a c t e r í s t i c a  d e s t e s  é a  reduç5o da in f luêno ia  ria vagntação 

r i p i c o l a  a  q u a l  é gradativainente s i ~ k i t i t u f d a  por. um aiiirianto nos 

processos autot . róf icos a t r aves  d e  a lga s  e plan tas  vnsculares  

enraizadas.  

0s igarapés  aprcisentani tariiarihos semelhantes ( i?m m4rJ i a, 7 de 

extensão) e  e s t ão  s i tuados  e m  rirea coiri ca rqc t e r i s t i . c a s  g rn lóy jcas ,  

pedológicas e cl imii t icas  comuns. I s t o  indica  que a n t e s  das 

in f luênc ias  antropoqi.iiicas, provavel men te  ambos n~ir~sclntovam 

k c a r a c t e r í s t i c a s  dc f aiiria e vegctaqão senielhantes. 
I 

Igarapé do Quarenta (Foto 1 )  - Poss i i i  aproximadaolinerite 8 K m  de 

extensão, uma largura  11iéd.ia de h metros e profundidade média de  60 

- 4 

centimetros (no periodo de cli~ivns) . Sllas águas correni i10 serit ido 
- 
l e s te -oes te ,  sendo del.i.mitado R leste p e l a  Escala hyrot6cirica e à 

oes t e  pelo igarapé do Educandos, onde (loságqa. , - 
A área  em quase toda  a  extensão do igarap6,  apresenta-se com 

as  margens desniatatlar, cober tas  at)oil:\s por vegetac;?~ sc~c-triic1,7i-ia. 

1 
Alguns t rechos  da margcm d i r e i t a  apresentam a s e m  - 
j -nf raes t ru tura ,  aclv i iicqas CIP i n v n s õ ~ ~ s ,  a16m de tloi r; ~ O I I  j u n t o s  

- 
cscluerdo h-i ;i Aif r . i i  i $1.1 I i i i i  i t- i , 1 + 9 t  ;I I + - I  t 4 0  j f j : ~ r z j > A  f l ~ : ~ c l , ~  ~ 3 r - r  <-, 0 5s - 
c'lernais v ia s  I : I i d.c\rrp)ldo-.-p 1 1 ,  i C ~ Q  

-, 



igarapé, 6 possivel ver grandes tubulapões pertencentes às redes de [ 
L 

efluentes industriais e esgotos sanitários das fábricas, que são 
J 

ali lançados. 
/ 

A água é de cor barrenta, com grande quantidade de partículas 

em suspensão, condutividade média de 80 pS.cm-l, pH de 6,O e \ 
/--- 

i 

temperatura média de 25,0°C . No periodo de estiagem, a 

profundidade atinge não mais que 20 centímetros; as margens secam - - 
quase que completamente e apenas um canal estreito permanece. 
1 

O local de coleta foi estabelecido levando-se em consideração 

as condições de acesso e principalmente sua representatividade. 
t 

Escolh2u- h - então, uma área situada abaixo dos conjuntos 

habitacionais e do local onde são lançados os efluentes 

industriais%esta área são presentes grandes bancos de gramineas - 
semi-aquáticas representadas quase exclusivamente por Hymenachne 

amplexicaule e alguns poucos exemplares de Buton~aceae da espi?cie 

Limnocharis cf. f l a v a  cujas folhas e infloresc6!ncias permanecem 

constantemente fora d'água. Suas raizes apresentam-se presas ao 

fundo, o qual possui consistência argilosa e cor cinza escuro. 

- - -  _ -  
Igarapé do Candirú (Foto 2) - Possui aproximéidamente 7 Km de 

extensão, com largura e profundidade média de 9,O e 1,5 metros 

respectivamente. As águas correm no sentido leste-oeste indo 

desaguar no rio Puraquequara. 

A vegetação marginal é tipicaniente de floresta primgria sendo 

qua a palmeira, M a u r - l t i a  flexuosa, está presente na beira do 

igarapé. 



A água é de cor clara a amarelada apresentatido-se levemente 

marrom na Qpoca de chuvas, devido a entrada de substâncias húmicas 

oriundas da decomposição da serapilheira da floresta circundante. 

A condutividade média é de 8 pS.cm-l, o pH de 4,5 e temperatura de . 

24,5OC. O fundo é de consistência arenosa. 

O igarapé do Candirú, próximo ao local de col.eta, sofreu uma 

pequena alteração nas 6reas adjacentes às suas margens, quando da 

abertura de uma estrada ,em 1967, a qual liga a AM 010 (rodovia 

Torquato Tapa jós) at4 o lago Puraquequara, e da construção da Base 

de Instrução utilizada pelo ~xército em época de treinamento. No 

entanto, o local apresenta-se aparentemente estável com o dossel 

mais aberto e boa luminasidade, o que permite o de~:envolvirnento de 

algas ~iatomáceas, e algumas algas filamentosas coro S p i r o g y r a  sp. 

e U l o t r i x  sp. (Chlorophytas) e Batrachospermum sp. (Rhodopk~yta) . 
Estas algas são encontradas sobre o leito, pr6ximos Bs margens e/ou 

sobre folhas de macrdfitas aquáticas, servindo de fonte de 

alimentos para alguns peixes herbívoros. Cyperaceas ::emi-aquáticas, 

enraizadas no fundo com folhas e inflorescência aéreas fazem-se 

presentes nas margens do igarapé, além da Tonina sp. 

(Eriocaulaceae). A margem direita é colonizada por uma graminea 

enraizada (não identificada), de caule fino, com altura msxima de 

20 centimetros. Durante o ano, as margens permanecem invadidas 

pelas águas, proporcioriando local para o escondeirijo, entre as 

raizes, de peixes de pequeno porte e de alevinos. Nos meses de 

estiagem, h6 uma diminuição da área niarginal alagada, porém não 

secam completamente. 



Os problemas de ordem econômica e estrutural impediram que 

outros igarapes, com caracteristicas semelhantes ao do Candirú e do , 

Quarenta, fossem explorados para servirem como rdplicas destes. 

Este procedimento, auxiliaria na análise dos dados, conferiria . 

padronização,segura de determinadas caracteristicas, além de prover 

uma melhor interpretação das variações nas comunidades de peixes 

frente Bs alterações ambientais. Assim teríamos melhor compreensão 

da integridade ecol6gica desses sistemas. Contudo, na interpretação 

dos dados deste trabalho levou-se sempre em consideração a 

existência de diferenças naturais mesmo entre igarapés com 

habitats estruturalmente similares. Procurou-se ter sempre em mente 

que as divergências observadas entre os dois sistemas estudados, 

não foram exclusivamente por causa da pressão exercida pelos 

processos poluentes sobre as comunidades piscicolas. As oscilações 

naturais foram tanbám responsfiveis por uma pequena porção das 

diferenças encontradas entre eles. 



FIGURA 1 - LocalPzaqHo da S r e u  de es tuda .  PWs rnnpaa ast50 
a s s i n a l a d o s  as locais de coleta. 



FOTO 1 - Vista do local de coleta no iaarap8 40 Quarenta. 

k5 



PII - MATERIAL E MTODO 

3.1 - Periodicidade das coletas 

O periodo das coletas foi estabelecido, preliminarmente, 

baseando-se na pluviometria da região (Ribeiro & Adis, 1984), 

contudo, dados pluviom4tricos da estaçãa meteorol6gica da Reserva 

,- Ducke e da estação de Ponta Pelada (Fig. 2 ) ,  foram levados em 

consideração devido B proximidade com a estaçgo de coleta do 
> 

igarapé Candirú e do igarap8 do Quarenta respectivamente. 

Entretanto, algumas dificuldades impediram que fossem realizadas 
c 

- coletas mensais durante todo o periodo de estudo. No igarapé do 

1 Quarenta foram realizadas quatro coletas na época de chuva (abril- 

maio-dezembro/l390 e fevereiro/l991) e três na 6l)oca de estiagem 
. 

(junho-agosto-setembro/13990) sendo que no mês tfe dezembro foi - 
t 

i coletado apenas amostra de água. No igarape &r Camli-rít, foram 

realizadas quatro coletas no período de chuva (março-maio- 

dezembro/1990 e feverei.r0/1991) e três no periado de estiagem 

(julho-agosto-outubro/1990). 

Todas as coletas foram realizadas no periodo da manhã, além de 

que em fevereiro de 1.991, no igarapé do Candirú, foi realizada 

pesca noturna com malhadeira de 40 mm entre nhs opostos. 0s 

individuos coletados com este apare.lho, não foram considerados nos 

c8lculos dos índice ecológicos, apenas na composic$io de especies. 



PLUVIOMETRIA 
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FIGURA 2 - ~recipitaçáo mensal na estação meteorológica da reserva 
Ducke ( -  e na estação do aeroporto de Ponta Pelada 
( ) no perfodo de março de 1990 a fevereiro de 1991. 
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3.2 - Coleta de peixes 

A coleta de peixes é uma atividade que apresenta elevado grau 

de dificuldade devido B seletividade na captura (Gorman & Karr, 

1978). 

Uma das maiores dificuldades neste trabalho, foi a unificação 

no método de pesca para ambos igarapes, devido as características 

singulares de cada um. Durante a fase preliminar desse estudo, 

vários métodos de coleta foram testados: rotenona, tarrafa, rede de 

arrasto (redinha) e pesca elbtrica. A rotenona, apesar de ser a 

opção mais eficaz e menos seletiva, tanto para a espécie quanto 

. para o tamanho dos individuos, não foi utilizada no igarapé do 

Quarenta devido a impossibilidade de cercar a área com redes de 

bloqueio. A grande quantidade de lixo (residuos s6lidos) e 

material em suspensão transportados pela tigua, impediram a fixação 

da rede em lugar desejado. 

No Igarapé do Candirú, o uso da rotenona não teria 

impedimentos práticos, entretanto resolveu-se não considerá-la 

devido ãs seguintes Considerações: l)a possibilidade de danos à 

fauna jusante da área de estudo; 2) a operacionalidade da coleta 

de todos os peixes não e realizada na prática, segundo Geisler et 

al., (1979); 3) a utilização constante da rotenona em intervalos de 

tempo relativamente cilirtos poderia levar a uma alteração na. 

comunidade de peixes seni que esta tivesse tempo de restabelecer-se, 

induzindo, deste modo, a erros na interpretação dos dados. A 

tarrafa, foi considerado como um dos aparelhos niacis seletivos, 



impossibilitando a captura de peixes perto das margens, entre 

raizes, pedras e troncos. 

Levando-se em consideração as caracteristicas físico-químicas 

da água, a facilidade de acesso ao local e de transporte do 

material, e principalmente a representatividade do método de 

captura para cada igarap6, assumiu-se utilizar apai:elhos diferentes 

j6 que o objetivo deste trabalho não era comparar metodologias, e 

sim ambientes diferentes. 

No igarapé do Candirú, a redinha foi o aparelho mais adequado 

às características PL-6prias. locais, apesar de ser considerado 

bastante seletivo (FAO, 1980). Procurou-se, no entanto, explorar 

ao máximo todos os biótopos ali presentes cercando-os com uma 

redinha de 3 metros de comprimento por 1,5 metros de largura, e 

realizando o "kickingtt, isto é, enquanto duas pessoas cercavam o 

local com a redinha, uma terceira ia na frente fazendo batimentos 

na água, a fim de desalojar espécies que ficavam escondidas sob 

folhas, raizes e/ou troncos de árvores. Cada biótopo foi explorado 

duas ou mais vezes dependendo da extensão deste. As capturas foram 
\ 

realizadas sempre com três pessoas por coleta. Nas poças 

marginais, utilizou-se como método auxiliar o pus:&. Desta forma 

todos os biótopos foram explorados numa área de 400 ma. 

Não foi possível utilizar a redinha no igai:apé do Quarenta 

devido aos problemas operacionais anteriormente citados. Utilizou- 

I se, então, a pesca elBtrica a qual foi o que melhor se adequou às 
\ 

L características do local. Este aparelho é considerado menos 

seletivo do que a rodinha (FAO, 1980). Proc~arou-se, também, 



I . 
padronizar em três pessoas por coleta e a intensidade do choque em 

2000 Volts numa Area tle 500 m2. Para minimizar problemas como 

variação na intensidade do estímulo e o comportamento de repulsão 

pelos peixes (FAO, 1980; Cross & Scott, 1975), procurou-se, em 

todas as coletas, liberar a descarga elétrica em curtos periodos, 

o que foi conseguido retirando-se o catodo da água em intervalos de 

tempo de 1 a 3 minutos. 

A pesca el4trica tem sido usada para coleção de populações 

inteiras em pequenos igarapés sem causar efeito negativo ao 

ambiente, segundo Geisler et al., (1979). Entretanto, alguns 

autores contestam sua seletividade em relação à seleção de tamanho 

do peixe (Funk 1947). Neste último, o autor cita uma eficiência de 

95% de captura para peixes de 21,4 a 41,2 cm e de 50% para peixes 

de 5,2 a 10,5 cm mostrando que aparentemente, para peixes menores 

há uma diminuição da eficiência de captura. Entretanto, Penczak & 

Rodriguez, (1990) utilizaram a pesca el6trica para estimar 

densidade e "standing cropff de camarão de água doce num pequeno rio 

da Venezuela e a eficiência na captura foi satisfatória não havendo 

influência dos tamanhos dos indivíduos. No presente estudo, 

algumas espécies como jovens de Cataphractops sp., c:om comprimento 

médio total de 2,5 cm foram facilmente coletadas com pesca elétrica 

no igarape do Quarenta. No igarapé do ~andirú a pesca elétrica não 

foi utilizada devido ã baixa condutividade da ggua, já que, segundo 

Geisler et al., (1979), a condutividade deve exceder 50-70 pS.crnm1 

para uma pesca satisfatbria. 
I 

C 

E A duração minima das coletas foi estipulada at.ravés da curva 



3A) e s t e  tempo f o i  de 60 minutos enquanto que no Quarenta (Fig.  3 B )  

f o i  de 45  minutos, embora e m  todas a s  co le t a s  e s t e  tempo tenha s ido  

superior a 60 minutos. 

Todos os indivíduos foram colocados em sacos p lá s t i cos ,  

fixados com formol-a 10% e levados para o laboratrjrio. 

FIGURA 3 - Curva de capturabilidade: A )  igarap4 do Candirú; B)  
A _ a-.- -_ -.. igarape -___ *_ do -.- Quarenta. - 



3.3 - Triagem e identificação dos peixes 

Os peixes fixados, foram lavados em água corrente e 

posteriormente conservados em solução alcoólica a 70%. Todos os 

individuos foram contados e pesados em balança MARTE-TRIPLICE com 

precisão de 1,O grama. A identificação foi realknada com auxílio 

de microscópio estereoscópio ZEISS e baseou-se em Géry, (1977), 

Kullander, (1986), Costa, (1990a;b) e chaves mimeografadas para 

Siluriformes e Gimnotifarmes feitas por Britski. Os peixes foram 

identificados em nivel taxonômico mais restrito possivel, seguindo 

a classificação taxonbmica proposta por Géry, (ap. cit) para os 

Characiformes, e por Lauder & Liem, (1983) para os Siluriformes, 

Perciformes, Ciprinodontiformes e Synbranchiformes. As espécies de 

Rivulidae foram identificadas pelo Dr. Wilson Costa da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

3.4 - Conteúdo estomacal 

A observação do conteúdo estomacal foi realizada a fim de se 

obter urnazvisão global da disponibilidade e origem dos alimentos. 

Para isso separou-se aleatoriamente 10 individuos de cada espécie 

para cada data de coleta. Quando ocorreu menos de 10 individuos, 

o -total disponível foi observado. 

Os peixes foram seccionados ventralmente e o conteúdo 

estomacal colocado em placa de ~ e t r i  para observaç2io em microscçjpio 



estereosc6pio. A an6lise foi feita apenas para presença ou 

ausência dos itens alimentares. 

A identificação d9 conteúdo ali,mentar baseou-se em Chu, (1949) 

e Macan, (1959). As algas e alguns insetos aquáticos foram 
4 

separados e identificados por especialistas do INPA. 

0s insetos foram identificados em nível de Ordem e os demais 

grupos foram identificados até os mais restritos níveis 
r 

taxon6micos. 

- 5  - análises de metais pesados --- 
As an8lises dos metais pesados, nos tecidos de algumas 

espbcies de peixes do igarap6 do Quarenta, foram realizadas com o 

intuito de saber se há ou não contaniinação por elenientos metálicos * 

tbxicos, já que no igarapé, despejam-se ef1uent.e~ oriundos de 

indústrias. Estas, segundo o Cadastro das Indústrias do Estado do 

Amazonas, fazem uso de metais pesados na elabc'ração dos seus- 

produtos. S6 foi possível a realização de andlises de alguns . 
'. 

metais (Cu, Zn, Pb, Cr e Cd) devido ao alto custo das análises. 

Também a ,falta de reagentes para outros elementos tais como 

mercúrio e níquel impossibilitaram suas análises. Pretende-se 

futuramente, a realização dessas anblises, além de ampliá-las 

tamb4m nos sedimentos, macrófitas e água do local. 

Para as análises tie metais pesados (zinco-, cobre, cromo, 

chumbo e cádmio), foram 'tomadas amostras de fígado e músculo de 



peixes do igarapé do Quarenta, e rio igarapé do ~iandirú optou-se 

pelas amostras de peixes inteiros devido ao pequeno tamanho dos 

mesmos. Os peixes dest,inados essas análises foram medidos no seu 

comprimento padrão e pesados ainda frescos. As amostras foram 

então retiradas com auxilio de bisturi cirúrgico, colocadas em 

sacos plásticos, etiquetadas e acondicionadas em freezer. As 

an8lises foram realizadas sob orientação de técnicos, durante a 

realização de um estágio no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, em 

novembro de 1990. metodologia empregada, nas antilises de metais E 
pesados baseou-se nos métodos oficiais de an6lises, publicados pela 

llAssociation of ~fficial ~nalytica.1 chemistrytl (1990). A amostra 

Soi colocada em cApsulas de porcelana e queimada em mufla a 450°C 

até destruição completa da matéria orgânica. 0s sais inorgânicos 

foram destruidos com solução diluida de HC1 ou HIJO, e em seguida 

fez-se leitura direta por espectrofotometria. Os elementos zinco 

e cromo foram determinados através do Espectrofotônietro acoplado ao 

Plasma, enquanto na determinaçtio de cobre, chumbo e cádmio 

utilizou-se um Espect.rofotÔmetro de Absorção Atômica. Ambos 

aparelhos apresentaram limite de detecção de 0,01 ppm. Devido ao 
\ 

alto custo desta metodologia, não foi possível processar as 60 

amostras inicialmente propostas, por isso, os individuos foram 

concentrados em wpoolçn contendo cada um cerca de 5 a 10 amostras 

coletadas na mesma data e local e pertencentes à mesma espécie , 

totalizando 10 llpoolsm pesando cerca de 5 a 10 gramas cada. 

As análises, foram realizadas na maioria das vezes em 

Hoplosternum 1ittorai.e por ser a espécie mais abundante 



numericamente oferecendo maior disponibilidade de material para 

análise e também por ser consumida por moradores da região segundo 

o próprio relato destes. 

3.6 - Coleta de- 
-I 

As coletas e análises de água foram padronizadas para ambos 

igarapés, procurando-se, sempre que possivel, realizá-las em 

réplicas. Os parâmetros analisados foram oxigênio dissolvido (O,), 

demanda bioquímica do oxigênio (DBO,), demanda quimica de oxigênio 

(DQO), alcalinidade, sólidos totais em suspensão (ÇTS), compostos 

nitrogenados (NH,', NO, e NO,) temperatura, pH e condutividade. 

Para a análise de oxigênio dissolvido, foram tomadas amostras 

superficiais diretamente nos frascos de Winkler, os quais foram 

primeiramente lavados com água destilada e enxaguados com água do 

pi6prio local. Tomou-.si? cuidado para evitar-se a formação de 

bolhas de ar dentro das frascos. Foram coletadas três amostras 

para cada data e local de coleta efetuadas semp:ce na parte da 

manhã, entre 9:00 e 1 0 : O O h .  O oxigênio foi meciido através do 

método titulométrico de Winkler modificado segundo Golterman & 

Clymo, (1971). 

A s  análises de DEO, seguiram a mesma padronização, havendo 

apenas a incubação da amostra por cinco dias em frascos escuros. 

Entretanto, no igarap6 do Quarenta, devido a velocidade de consumo 

total do oxigênio por bact6riaç ser muito rápida (menos de cinco 



dias), realiiou-se a aeração das amostras em laboratório com bomba 

de ar METAFRAME-HUSH I1 por um periodo de 10 minutos e s6 então, 

dava-se inicio a incubação. 

As amostras para DQO foram coletadas em frascos de polietileno 

e levadas ao laboratório refrigeradas em caixa de isopor contendo 

gêlo. As análises foram realizadas segundo Golterman & Clymo, (op. 

cit.) modificado. 

A alcalinidade foi determinada segundo Golterman 61 Clymo 

(1971), utilizando-se 50 mililitros de amostra, a qual foi titulada 

com HC1 a 0,OlN até pH 4,4 e o resultado expresso em miligramas de 

carbonato de cálcio e depois titulado co NaOH a 0,OlN até pH 8,3 

obtendo-se a concentração de CO, livre. 

Sólidos totais em suspensão (STS) foram determinados através 

da filtração de 100 mililitros da amostras (para cada réplica) 

através de papel de filtro de fibra de vidro WHATMAN GF/C de 45 pm 
/ 

de porosidade previamente secos em estufa por 2 horas e pes'ados em 

balança analitica. Ap6s a filtração, o filtro e o reslduo foram 

secos e pesados novamente, até peso constante. Atraves da relação 

entre a diferença do pesÓ final menos o inicial e o volume 

filtrado, calculou-se a concentração de STS em mg/l (APHA-AWWA-WPCF 

1975). 

Para as análises de compostos nitrogenados (atnônia, nitrito e 

nitrato) foi coletado I litro de água em frascos de polietileno e 

no laboratbrio filtradas através de papel de filtro de acetato de 

celulose de 0,45 pm de porosidade. As amostras foram congeladas 

para posterior análise. O congelamento foi necessário devido a 



dificuldade de disponibilidade de reagentes, o 'que em algumas 

vezes, ocasionou atraso de até um mês na realizaçao das análises. 

AmGnia, nitrito e .nitrato foram determinados pelo método 
I 

espectofotométrico, havendo necessidade da redução de nitrato em 

nitrito em coluna de CBdmio amalgamado. As an8lises foram 

determinadas segundo Strickland & Parson, (1972). 

Os parâmetros temperatura e p H  foram ~edidos "in situw com 

auxilio de um termômetro com escala de -10 a 52OC enquanto que o pH 

foi determinado, usando-se um peagâmetro da SCHOTT-MAINZ, modelo CG 

718 acoplado a um eletrodo de vidro. 

Não foi possivel medir a condutividade "in situw, por falta de 

disponibilidade de condutivímetro de campo. Coletou-se, então, 

amostra de água em frascos de polietileno com o cuidado para que 

não houvesse formação de bolhas de ar e as determinações foram 

realizadas imediatamente após a chegada no 1aborat.brio através do 

condutivimetro WTW LF 191 com conversor de temperatura para 20°C, 

e eletrodo de platina negra com 1 cm2 de área. 

3.7 - Análise dos dados das comunidades de peixes 

Devido as di£erenças entre os m4tados de captura empregados 

nos igarapés, procurou-se caracterizar a comunidade de peixes de 

cada local separadamente, através de indices ecol6gicos tais como: 

indice de diversidade de Shannon-Weaver, o qual Q utilizado para 

caracterizar comunidades, 4 a relação entre o número de individuos 

25 / 



e o número de esp6cies capturados, e a Equitabilidade, que Q a 

relação entre a diversidade esperada e a observada (Pielou 1966; 

1975). 

Indice de diversidade de Shannon-Weaver (Hf) : 

H'= -Z p, log, p, 

onde : 

p, = proporção entre o número de individuos de cada espécie em 

relação ao número de indivíduos total na amostra. 

~quitabilidade (E): 

E= H1/H max 

onde : 

H' = diversidade estimada pelo indice de Shannon-Weaver. 

Hmax = diversidade de espécie sob condições de máxima 

equitabilidade, a qual 4 calculada tornando-se o logaritimo 

na base 2 do número de espbcies na amostra. 

Indices de riqueza de espt-cies, tais como os indice de Gleason, de 

Margalef ou de Menhenick poderiam ser utilizado:; neste estudo, 

entretanto optou-se pelo uso exato do número cle espt-cies (S) 

capturadas nos meses de estudo, pois segundo Wa~:hington (1984), 

estes indices possuem algumas restrinções em relaç5.o ao tamanho das 



amostras e/ou pela sua incapacidade de ser usado para estudos em 

comunidades aquáticas. 

O coeficiente de concordância de Kendall ( W )  ou coeficiente de 

correlação múltipla foi calculado p,ara cada igarap6, em relação ao 

se determinar a persistência das comunidades. Isto permite 

verificar se a composição das comunidades permaneceu constante ao 

longo do tempo. O cálculo baseou-se em Siegel (1975), testando-se . 

a significância de W para cada S calculado. 

Coeficiente de concordância de Kendall (W): 

W= S 
J+ K2 (N3 - N) 

. 12 
onde : 

S = soma dos quadrados dos desvios das méTiias dos Rj. 

Rj = soma dos valores (postos)* atribuidos, em ordem crescente, para 

cada esp6cie em cada mês. 

K = número de esp6cies observadas, a que se atribuem valores 

(postos) 

N = nbmero de entidades (meses) observadas. 
r 

'1/12 = constante 



XV - RESULTADOS 

4.1 - Fatores fisico-químicos da água 

Nas tabelas I e II são apresentados os valores mbdios das 

variAveis físico-quimicas do igarap6 do Candirú e do igarap6 do 

Quarenta respectivamente. São apresentados tambem os respectivos 
t 

--C 

desvios-padrões (DP). 

Para alguns parâmetros, tais como temperatura, pH, 

alcalinidade, íons amôriio, nitrato e nitrito, e para alguns 

valores de DQO, foram apresentados apenas os valores médios já que 

os desvios-padroes foram iguais a zero. 

4.1.1 - Oxigênio dissolvido 

A concentrdção de oxigênio na água de superfície do igarap6 do _ 
Candirú ( ~ i ~ u r h  4A e Tabela I) apresentou-se constante mente^ 

\ 
elevada, enquanto que no igarap6 do Quarenta (Figura 4B ) ,  o teor 

de 0,tendeu a uma variação sazonal. 

No Quarenta ('kabela 11), os valores mais baixos de O,, foram 

medidos no periodo de estiagem (agosto-setembro) e no mês de 

! dezembro. Os valores mais altos foram observados; nos meses de 

chuva. Em abril, a concentração atingiu 7,2 mg/l, em maio atingiu 

5,3 mg/l e em junho foi de 6,3 mg/l. No mês de agosto, os valores 



de 0, diminuiu para 2,2 mg/l na água superficial, permanecendo 

baixa no mês seguinte, com 2,7 mg/l. O mês de dezembro, apesar de 

ser mês de alta pluyiometria, apresentou a concentração de O, 

tambem baixa (2,6 mg/l) : isto porque, a coleta foi realizada no - L 
J. 

i inicio do mês, sofremdo ,então, maior influência das chuvas 

cumulativas do mês de novembro, quando choveu relativamente pouco 

(164,7 mm na estação de Ponta pelada - Fig. 2). Em fevereiro de 
I 

1991, os valores de 0, tornaram novamente a subir durante o período 

de chuvas, atingindo, então, valor de 7,3 mg/l. 

4.1.2 - Sólidos totais em suspensão 

As concentrações de s6lidos totais em suspensão, em ambos 

igarapés (Figuras 4C e .4D), não apresentaram variação sazonal. ' 

Apesar dos valores mais baixos, serem observados em mês seco e 

valores maiores em mês chuvoso, entretanto a diferença entre um 

valor e outro j! pequena, No igarapé do Candirú (Tabela I), as 

concentrações estiveram sempre em niveis baixos. O maior valor " 
i' 

(3,3 mg/l) foi observado em fevereiro, enquanto a mais baixa 

concentração - .  ocorreu em outubro (estiagem). No igarapé do Quarenta 

(Tabela 11), as concent:rações mostraram-se relativamente altas, 

durante todo o período de estudo, cerca de 17 vezes a concentração 
i - encontrada no igarapé do Candirú. A maior concentração foi t 

observada em maio (chuva) e a menor em junho (finill de chuvas). 



4.1.3 - Demanda quimica de oxigênio (DQO) 

0s valores de DQO no igarapé do Candirú (Tabela I e ~igura 

4E), apresentaram-se relativamente baixos, entretanto no mês de 

maio (chuva) atingiu o máximo de 43,2 mg KMnO,/l. Em dezembro, 

apesar de ser também período de chuva, foi o mês de menor 

concentração ( 6 , 5  mg KMnO,/l) , isto, provavelmente, porque as 
coletas foram realizadas no inicio do mês de dezembro, sofrendo, 

também maior in£luêncl.n das chuvas cuniulativas do mês de novembro, 

quando* choveu pouco (97,4 mm na estação da Reserva Ducke - Fig. 2). 
No igarapé do Quarenta, os valores foram superiores aqueles 

encontrados no igarap& do ~andirú (Figuras 4E e 4 .F) .   aio foi o 

mês de menor concentração (13,5 mg KMnO,/l) enquanto que em 

fevereiro atingiu o valor máximo de 44,7 mg KMnO.,/l (Tabela 11). 

Os valores de DQO no igarap4 do Quarenta são influenciados pela . 
entrada de efluentes industriais, o que impede que uma variação 

natural ocorra. 

4.1.4 - Temperatura 

A temperatura da dyua de superfície não apresentou variação 

sazonal em ambos igarapés (Figuras 4G e 4H). Os valores tenderam 

a uma isotermia ao longo do periodo estudado (Tabelas I e 11). O , 

valor médio observado no igarapé do ~andirb foi de 25,0°C enquanto 

que no igarap4 do Quarenta, a temperatura apreseritou-se um pouco 



mais elevada, dada a maior abertura do dossel e consequentemente, 

maior aquecimento atrav6s dos raios solares, atingindo, assim, 

valor m6dio de 27,5"C,. 

- -- 

4.1.5 - Medidas de p H  

O pH, assim como a temperatura, não mostrou variação sazonal 

em nenhum dos igarapés estudados (Figuras 41 E! 4,J). Os valores 

obtidos no igarapé do Candirú (Tabela I) foram em média de 5,0, o 

que 4 característico de igarapés de terra firme em estado natural. 

No igarape do Quarenta (Tabela 11), entretanto, foram obtidos 

valores tendendo a neutro, ou seja, o valor médio neste igarapé foi 

de 6,2. 

4.1.6 - Condutividade 
I 

A concentração de eletrdlitos no igarapé do C 

apresentou-se relativamente baixa durante o período de estudo. O 

valor máximo foi observado no mês de outubro e o mínimo em 

fevereiro de 1991. No igarapé do Quarenta, i condutividade 

apresentou-se muito superior àquela medida no ~anclirú (~iguras 4L 

e 4K),  com um aumento crescente desde o mês de abril (56,5 pS.cm-l) + 

até fevereiro (99,O /sS .cm-l) (Tabela 11). A concentração de 

eletrólitos depende do pH do sistema. 

31 
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4-1.7 - Demanda bioqu.ímica d é  oxig6ri.i o (DBO,) 

As determinações tle DB0, r~presciit-nrani-se constantemente baixas 

no igarap6 do Candirú, não ocorrendo variação sazonal (Figura 4M). 

Na maioria dos meses o consumo foi j riferior a 1,5 mg 0,/1 (Tabela 

I). Em fevereiro de 1-991 foi observado o valor máximo de 2,2 mg 

O .  No igarap6 do Quarenta, tamhéin não ocorreu variação sazonal 

(Figura 4N) ,  entretanto, a valocidnrle de consumo de 0, foi muito 

alta (~igura 5). Grande quniitidade de 0, foi necc?ssãrio para que 

todos os processos de oxidação da niatdria orgânicza ocorresse. O 

valor mais baixo foi observntlo eni ninio (chuva) coni 7,2  mq 02/1 e o 

mais alto em setembro (estiagem) com 16,9 mg 0,/1 (Tabela 11). 

4.1.8 - Alcalinidade 

A alcalinidade no igarape do Cnndirú (Tabe1.a I), variou de 

13 ,I7 mg Caco,/]. em dezembro A 30,5 rng CaCO,/l em maio. Em março 

- não houve deterininação de alcaliriidatle no igarapé do Candirú. No 

Igarapk do Quarenta (Tabela TJ), o valor mais baixo foi verificado 

em abril, com 44,65 mg CaCO,/l e o ~nais alto em dezembro com 82,96 

mg CaCO,/l. A alcalinidade, assim como os valores de pH, no 

igarap6 do Quarenta most:rou-se sempre mais alta do que no igarapé 

do ~andirú ( F i g u r a s  4 P  e 4 0 ) .  T s t o - p o r r ~ u e  em 8guas mais áci.(lar; (pH 

baixo) de igarapé de terra f i rine, o poder de tamponamento e menor. 



4 -1.9 - Nitrogenados (NH,*, NO, e NO,) 

No igarapé do Candirú (Tabela I), os valores de NO, (nitrato), 

mantiveram-se superiores aos de NH,' ( íon amonio) e, principalmente 

de NO, (nitrito), o qual apresentou valor máximo de 2 pg/l em 

outubro e dezembro. As concentrações dos nitrogenados em março de 

1990 e fevereiro de 1991 não foram possíveis de serem determinadas 
i 

devido. a problemas técnicos. No igarapd do Quarenta (Tabela 11), 
I 

os valores de nitrato apresentaram-se mais altos em abril e maio 

(386,6 mg/l e 460,6 mg/l respectivamente). Entretanto, o 

nitrogênio em forma de íon amônio foi o que apresentou sempre 

maiores concentrações, sendo que o valor m8ximo de 1443 pg/l foi 

observado em dezembro. O nitrito variou de O B um valor mbximo de 

54 pg/l observado tamb8m em 
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FIGURA 4 - Variação temporal dos parâmetros fisico-quimicos nos 
locais de estudo. 
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TABELA I - Média ,dos parâmetros físico-qu.í~icos do igarapé do Candirú e respectivos desvios-padrões (X f DP). 
STS=sdlidos totais em suspensão, iQO=demanda quíisica do oxigênio, TEMP=teip~ratura, CONDUT=condutivi- 
dade, DB05=demanda hioquínica do oxigênio, ALC=alcalinidade, NE4=lon aaônio, NOL=nitrito, N03=nitratoI 
ND=não deteruinado. 

DATAS OXIG~NIO STS NO TW PH CONDUT ~ ~ 0 5  ALC NH4 NO2 NO3 

W / l  mg/l ~qKMn04/1 *C aS/b a@lwl risli @/I 1ig11 

War 6.3I0 .O9 1lD 18.3 
Wai 8.810.03 2.1'2.40 43.2'0.08 
Jul 9.5f0.04 1.1f0.98 10.3i0.09 
Set 10.4f0.05 1.8'0.70 7.250.22 
Out 11.4f0.40 0.3i0.14 7.4'0.17 
Dez 11.9f0.05 3.2'0.36 6.5 
Fev 14.6f0.30 3.3'0.98 7.310.37 

a. v3 

- Haia d6s parâmetros físico-quíaicos do igarapé do Quarenta e respectivos desvios-padrões (X f DP), 
~T~=sÓlidos totais em suspeiiSão, DQO=demanda químtica do oxigênio, TEtiP=temperatura, CONDUT. 
condutividadè, DBO=denanda bioquímica do oxigênio, ALC=alcalinidade, HE4=íon aaÔnio, NOZ=nitrito, 
N03=nitrato, ND=não determinado 

4 

DATAS OXIGFIHIO STS &fl TW Pfl CONDüT DB05 AM NH4 NO2 NO3 
~ ~ 1 1  ng/l ngKiln04/1 *C  1iS/m 1p90211 iigCaW1 ~ 9 1 1  19/l 1~11 

bbr 
Mai 
Jun 
Age 
Set 
Dez 
Pev 



TEMPO 

FIGURA 5 -Velocidade de consumo de oxigênio no igarape do Quarenta. 



4.2 - Concentração de metais pesados 
L 

AS espécies de peixes analisadas para a determinação dos 

metais pesados estão apresentadas na tabela I11 com seus 

respectivos hábitos alimentares, as concentrações dos metais nos 

tecidos dos peixes (em pg/g), bem como a parte do tecido analisado. 

$ dado também, o número de indivíduos que foram utilizados para 
I 

compor cada "pooltl de amostra. 0s dados evidenciam contaminação de 

zinco e cobre. 

' As concentrações de Zn observadas nos peixes do igarapé do 

Quarenta, mostraram-se superiores àquela permitida pela SNVS (50 

pg/g). Altos valores foram encontrados em Hoplosternum littorale 

(detritivoro) principalmente no músculo dessa espécie (81,46 pg/g). 

Alta Concentração foi tamb6m detectada em Hoplias malabaricus 

(carnivoro) (80,63 pg/g) no mesmo igarapé. A concentração deste ' 

mesmo elemento, nos peixes do igarapé do Candirú, mantiveram-se 

dentro dos limites permitidos pela SNVS, entrekanto, em maio, 

Aequidens pallidus apresentou valor de 50,21 pg/g. . 

As concentrações Qe cromo nas espécies observadas de ambos 

igarap&s, mantiveram-se relativamente dentro dos valores permitidos 

0s valores de chdniio mantiveram-se também todos dentro do 

padrão mãximo permitido pela SNVS. Apenas no mês de setembro, no 

igarapé do Quarenta, amostra de fígado de H. littorale apresentou 

valor de 1,34 pg/g. Os valores observados para os peixes do 



igarapd do Candirti todos mantiveram-se abaixo do erstabelecido pela 

SNVS . 
As anhlises de cobre evidenciaram alta contaminaç8o em 

exemplares de Hoplosternum littorale provenientes do igarapd do 

Quarenta. A concentração mais alta foi observada no fígado dessa 
- 

espdcie em agosto de 1990. As espécies H. malabaricus (carnívoro) 

e Cichlasoaia sp. (omnivoro) não apresentaram contaminação. As 

espécies do igarapé do ~andird mantiveram-se sempre abaixo do valor - 

mdxiiao estabelecido pela SNVS. 

Em ambos igarapbs não houveram evidências de contaminação por 

chumbo. w 

Alguns exemplares de H. littorale apresentaram tumores nos 

raios das nadadeiras anal e adiposa (Foto 3). 

Na figura 6, 6 apresentado o gráfico da concentração de Zn e 

Cu em H. littorale do igarap6 do Quarenta, e% comparação da 

concentração de Zn em Hoplias malabaricus em ambos igarapés. 

a 
A"-FOTO 3 - Hoplosternum littorale, as setas ndicam os tumores 
-7 
E observados nas nadadeiras. 



TABELA 111 - Concentração de aietais pesados (pgJg) en fígado (F), músculo (M) ou peixe inteiro (T) de algumas. 
espécies dos igarapés estudados. (~)detritívoro, (0) omnívoro, (C) carnívoro e (I) insetfvoro. 

- 
Espécie Local Mes Niímerode 0ábito Tecido Zinco Crono Cddnio Cobre ChW ' *  

indivíduos alimentar 

Hoplosternum 
littorale Quarenta ~aiJ90 10 D F 20.5 0.11 O 1.06 0.17 

Hoplosternum f 

5 D F 77.71 O 0.75 68.34 1.58 littorale Quarenta junJ90 2 

Cichlasoma sp. Quarenta junJ90 3 O M 21.92 O O 7.19 0.26 

iioplias 
ialabaricus Quarenta jun/90 1 C T 80.63 0.06 O 1.37 0.56 

Hoplosternum 
littorale Quarenta ago/90 10 D F 53.23 O 0.56 79.48 0.7 

Hoplosternun 
littorale Quarenta setJ90 10 D F 63.01 O 1.34 76.13 3.65 

Hoplosternun 
littorale Quarenta setJ90 5 D W 81.46 O 0.86 54.78 1.44 

hequidens 
pallidus Candiru aaiJ90 3 O T 50.21 0.07 0.Q4 1.5 1.52 

Hoplias a 

malabaricus Candiru julJ90 2 C 3.52 0.02 O 1.05 0.19 - 
G yanotus 
0 Candiru ju1/90 2 I T 34.03 0.07 0.05 1.69 1.05 \, 

Valores iáxinos 
penitidos pela SNVS* 

--v 

*Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária 
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4.3 - Composição das comunidades 

Apesar das dif icul'dades e impossibilidade da utilização de um 

método dnico de captura dos peixes em ambos igarapés, os métodos 

empregados para cada local de coleta foram representativos para 

cada igarapé. A precisão das coletas de peixes foi medida plotando 

o qdmero cumulativo de espécies contra o número de amostras tomadas 

(Figura 7). As curvas traçadas para cada igarapé aproxi,ma-se de 

uma assimptota, o que indica que a intensidade de amostragem foi 

suficiente para capturar a maioria das espécies em cada igarapé 

estudado. 

Foram capturados ao total, 3735 peixes no igarapé do Candir~ 

e 271 no igarap6 do Quarenta. A fauna do ~andirú foi composta de 

44 espécies pertencentes à 34 gêneros e 17 i amilias e no igarape do 

Quarenta a ictiofauna foi composta de 12 espécies, cada uma 

pertencente a gêneros diferentes e 21 8 iamilias. 

A tabela IV, mostra a lista das espécies capturadas em cada 

ecossistema. 

Não foi possivel determinar a espécie da familia Belonidae, 

nem da familia Poeciliidade, pois o exemplar era uma fêmea e as 

chaves de identificações existentes são todas baseadas nas 

caracteristicas da nadadeira anal dos machos. 

Na Figura 8 é apresentado a distribuição percentual das Ordens 

para ambos ecossistemas. Os Characiformes contrikjuiram com quase 

a metade do total de espc5cies presentes no igarapé do Candirú 

(47,7%), seguido pelos Siluriformes (22,7%) e pelos Perciformes 



(20., 5%) , as demais ordens agrupadas contribui ram com 9,1% No 

I igarapé do Quarenta, houve predominância de Siluriformes (33,3%), 
t 

seguido pelos Characiformes (25%) e Perciformes (25%) e as demais 

ordens agrupadas constituiram 16,7%. 

Apenas as esp6cies Hoplias c$. malabaricus, Gymnotus carapo, 

Meçonauta insignis e Synbranchus marmoratus foram comuns aos dois 

ambientes. Os gêneros Ancistrus e Crenicichla apareceram em ambos 

igarapés, porem de esp6cies diferentes. Ancistrus spl, Crenicichla 

johana e Crenicichla saxatilis, ocorreram no igarapé do ~andird, 

enquanto Ancistrus sp2 e Crenicichla sp. ocorreram no igarap4 do 

Quarenta. 

Nas tabelas V e VI são apresentados o número de individuos de 

cada espécie capturados ao longo do periodo de estudo, bem como o 

n&ero total das esp0cies presentes em cada mês. No igarapé do 

Candirú (Tabela V), o m6s de maio (chuva) apresentou o maior número , 

de individuos (876 individuos), enquanto que em julho e agosto 

(estiagem) foram capturados os menores ntímeros de individuos (299 
L 

e 316 respectivamente). Houve tendência de uma maior aparição-dss 

individuos no periodo seco do que no periodo chuvoso, entretanto, '-1 
\ '. 

em outubro (estiagem) foi capturado Aequidens pallidus adulto junto 

com inúmeros filhotes perfazendo o total de 665 individuos . Esta 
espécie contribuiu com 53,4% do total de individuos neste mês. 

Em março (chuva), Hyphessobrycon sp, contribuiu com o máximo 

1 de 7 6 , 6 %  do total de individuos (577 individuos), enquanto que em , 

maio (chuva) a esp6cie Hemigrammus sp2 foi a mais abundante, 



correspondendo a 83,8% do total capturado (876 individuos). Ambas 

espécies foram coletadas em cardumes. 

No mês de julho (estiagem), apesar da pequena quantidade de 

individuos, o número de especies foi grande. Neste mês, o número 

de individuos por espécie foi equilibrado, sendo Characidium 

pteroides a espécie que mais contribuiu para o total de individuos 

(16,4%). Em dezembro (chuva), Hyphessobrycon sp, novamente foi a 

espdcie mais abundante (38%) seguida de Aequidens pitllidus (28,1%). 

No mês de fevereiro de 1991 (chuva) Aequidens pallidus foi, 

novapente, a espkcie que mais contribuiu para o total de 

individuos, representando 19% dos individuos. 

Em relação ao número de espécies, no igarap4 do Candirú, os 

meses de julho de 1990 e fevereiro de 1991 foram os que 

apresentaram maior número de ocorrência de espécies (30 espécies) 

e nos meses de março e dezembro de 1990 ocorreu o menor número de 

espécie (19 espécies). As espécies Characidium pteroides, 

Nannostomus marginatus, Hyphessobrycon sp., Iguanoclectes geisleri, 
I 

Aequidens pal lidus , Apistogramma regani , Farl owell a sp . , e. 

Rineloricaria sp. fizeram-se presentes em todos os meses de coleta. 

No igarapé do Quarenta (Tabela VI), nos meses de abril, maio 

e junho (periodo de chuva), o número de individuos aumentou 

gradativamente. Nos meses de agosto e setembro (periodo de 

estiagem) ocorreu dimiriuição. Setembro foi o mês de menor número 

de individuos, coincidindo também com o mês de menor número de 

espécies e menor pluviometria (~igura 2). H8, tambcim, tendência de 

um maior número de indiví.duos no periodo chuvoso qiiie no periodo de 



estiagem, entretanto, em fevereiro era esperado um número maior de 

individuos, o que não foi observado.. 
43 

Hoplosternum littorale foi a espécie mais abundante em todos 

os meses correspondendo a 80% em abril, 43,6% em maio, 70% em + 

junho, 64,1% em agosto, 70% em setembro e 67,7% em fevereiro de 

0s- maiores números de espécies ocorreram nos meses de maio, 
t 

agosto e junho, com 8, 7 e 6 espécies respectivamente. Os meses de 

setembro de 1990 e fevereiro de 1991 apresentaram os menores 

números de espécies (3 e 4 respectivamente). As esp6cles H. 

littorale e Cichlasoma sp. apareceram em todos os meses de coleta. 



i IGARAPE DO CANDIRÚ 
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FIGURA 7 - Curva cumulativa das esp6cies capturadas no igarapé do 
Candirti (A) e igarapé do Quarenta (B). 
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Tabela IV - Lista das espécies capturadas e seus respectivos locais 
de aparecimento. 

ESPECIE IG.. DO CANDIR~ IG. DO QUARENTA 

Ordem: CHAR.AC I?~?ORMES 
Fam,: CHARACIDIIDAE 
SubFam.: CHARACIDIINAE 
Characidium pteroides 
Characidium fasciatunt 
Klausewitzia sp. 

SubFam.: ELACHOCHARACINAE 
Elachocharax sp. 

Fam.: LEBIASINIDAE 
SubFam.: PYRRHULININAE 
' Copella nattereri 
Pyrrhulina gr. laeta 
Pyrrhulina gr. brevis 
Nannostomus marginatus 

Fam.: CRENUCHIDAE 
Crenuchus spilurus 

Fam.: GASTEROPELECIDAE 
Carnegiella strigata 

Fam. : CHARACIDAE 
SubFam.: CHARACINAE 
Gnathocharax steindachneri 
Acestrorhynchus cf. falcatus 

SU~F~~.:TETRAGONOPTERINAE 
Hyphessobrycon sp. 
Hemigrammus spl 
Hemigramrnus sp2 
Hemigrammus sp3 
Hemigrammus sp4 
Iguanodectes geisl eri. 
Bryconops Creatochanes melanurus 
Bryconops Bryconops caudomaculatus 
Ctenobrycon spilurus hauxwellianus 
Astyanax sp, 

Fam.: WYTHRINIDAE 
Hoplias malabaricus 



Ordem: PERCIFOEQMES 
Fam.: CICHLIDAE 
Aequidens pallidus 
Apistogramma sp. 
Apistogramma regan-i 
Apistogramma agassizi. 
Crenicichla sp 
Crenicichla johanna 
Crenicichla gr. saxatilis 
Mesonauta insignis 
Hypselecara coryphaenoides 
Cichl asoma sp. 

Fam.: NAPIDIDAE 
Monocirrhus pol iacliantus 

Ordem: SILURIFORPiES 
Sub.Ordem: S I L U R O I D E I  
Fam.: LORICARIIDAE 
SubFam.: LORICARIINAE 
Farl owell a sp . 
Rineloricaria sp. 

SubFam.: ANCISTRINAE 
Ancistrus spl 
Ancistrus sp2 

Fam.: CALLICHTHYIDAE 
Callichthys sp.  
Hoplosternum littorale 
Cataphractops sp. 

Fam.: PIMELODIDAE 
Brachyglanis sp. 

Sub.Ordem: GYMNOTOIDEI 
Fam.: RHAlrlPHICHTHYDAE 
Rhamphichthys cf. marmoratus x 

F~~.:GYNN~IDAE 
Gymnotus carapo 

Fam.: HYWPOHIDAE 
Hypopomus sp. 
Steatogenys sp. 

Fam.: STERNOPYGIDAE 
Eigenmannia sp . 



Ordem: CYPRTNODC>NTIFOmES 
Fam.: RIVULIDAE 
Rivulus urophthalmus X 
Rivulus ornatus X 

Fam,: POECILIIDAE X 

Ordem: SYNBRANCI3IFO'IRNES 
Fam.: SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus marmoratus X 

Ordem: -BELONI FC>X;UUILES 
Fam.: BELONIDAE 

r 
X J 



IG. CANDIRÚ IG. QUARENTA 

FIGURA 8 - Abundância relativa das ordens de peixes capturadas no 
-- -i _- * igarapé do Candirú e igarap6 do Quarenta. 



TABELA V - Número de individuos por.esp4cie capturados no igarapé 
do Candirú nos meses de estudo. 

Espécie mar mai jul ago out dez fev total 

Fami: CJIARACIDIIDAE 
Characidium pteroides 12 
Characidium fasciatum 7 
Klausewitzia sp. 
Elachocharax sp. 
Fam: LEBIASINIDAE 
Copella nattereri 16 
Pyrrhulina gr. laeta 2 
Pyrrhulina gr. brevis 
Nannostomus marginatus 5 
Fam: CREWUCHIDAE 
Crenuchus spilurus 
Fam: GASTEROPELECIDAE 
Carnegiella strigata 
Fani: CHARACIDAE 
G. steindachneri 10 
A. cf. falcatus 
Hyphessobrycon spl 442 
Hemigrammus spl 1 
Hemigrammus sp2 28 
Hemigrammus sp3 
Hemigrammus sp4 
Iguanodectes geisleri 6 
Bryconops C. melanurus 
B. B. caudomaculatus 
F-: ERYTHRINIDAE 
Hoplias malabaricus 1 
Fam: CICHLIDAE 
Aequidens pallidus 9 
Apistogramma sp. 2 
Apistogramma regani 1 
Apistogramma agassizi 1 
Crenicichla johanna 
~renicichla gr saxatilis 
Mesonauta insignis 
Hypselecara coryphaenoides 
Faai: NANDIDAE 
Monocirrhus poliachantus 
F-: LORICARIDAE 
Farl owell a sp . 13 
Rineloricaria sp. 5 
Ancistrus spl 2 
Fam: CALLICHTHYIDAE 
Callichthys sp. 
Fam: PIMELODIDAE 
Brachyglanis sp. 
Fam: RHAllaPHICHTHYDAE 



Continuação mar m a i  j u l  ago out 

2 1 I 

dez fev total 

R. cf.marmoratus 
Fam: GY#PSOTIDAE 
Gymnotus carapo 
Fam: HYPOPOMIDAE 
Hypopomus sp. 
Steatogenys sp. 
Fam: STERNOPYGIDAE 
Eigenmannia sp. 
Pam: RIWLIDAE 
Rivulus urophthalmus 
Rivulus ornatus 
Fim: SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus marmoratus 

TOTAL DE INDIV~DUOS 

TOTAL 



TABELA VI - Ntímero de individuos por. espécie capturados no igarapb 
do Quarenta nos meses de estudo 

EspBcie . .  abr mai jun ago set fev total 

Farri: CHARACIDAE- 
Ctenobrycon S. hauxellianus 6 19 3 28 .- 
Astyanax sp. 2 2 <  
Fam: ERYTHRINIDAE 
Hoplias mal abaricus 1 1 1 3 
Fam: CICHLIDAE 
~ichlasoma sp. 1 5 13 12 2 4 37 
Mesonauta insignis 1 1 
Crenicichla sp. 1 1 : 
Fam: WRICARIDAE 
Ancistrus sp2 1 1 
Fam: CALLICHTHYIDAE 
Hoplosternum littorale 37 24 46 34 14 21 176 
Cataphractops sp. 1 1 4 6 
Fam: GYMUOTIDAE 
Gymnotus carapo 1 2 3 6 
Fan: SYNBRANCHIDAE 
Synbranchus marmoratus 2 1 4 2 9 



4.4 - Alimentação 

As Tabelas VI1 e, VI11 apresentam a ocorr6ncj.a de indivíduos 

alimentando-se de cada item alimentar e respectivas porcentagens 
, 

num total de indivíduos observados. 

No igarapb do Candirú (Tab.VI1) a ocorrência de itens 

alimentares apresenta-se mais diversificada do que no igarap*é do 
f 

Quarenta (Tab.VII1). DecBpodas, Odonatas, Colembolas e 

microcrustáceos não foram observados no conteúdo estomacal dos 

peixes do igarapé do Quarenta. Em ambos igarapés, Diptera, 

representado principalmente pelos chironomideos, mostrou maior . 

frequência em relação aos outros itens alimentares consumidos. 

Das 28 espécies, que tiveram o conteúdo alimentar, observado 

no igarape do Candirú, apenas Pyrrhulina gr. laeta, Carnegiella 

strigata, Rivulus urophthalmus e Rivulus ornatus alimentaram-se 

exclusivamente de alimentos de origem alóctone, perfazendo um total 

de 14,3% das espécies. Characidium pteroides, Klausewitzia sp., 

Nannostomus marginatus, Copella nattereri, Iguanodectes geisleri; 

Aequidens pallidus, Hypselecara 'coryphaenoides, Bryconops B .  

caudomaculatus, Bryconops C. melanurus, Hyphessobrycon sp. 

Hemigrammus sp2 e Hemigrammus sp3, alimentaram-se de itens tanto de 

origem autóctone quanta alóctone, correspondendo à 42,9% das 

espbcies observadas. Apistogramma.sp1, Ancistrus spl, Farlowella 

sp. Rineloricaria sp. e lioplias malabaricus estavam se alimentando 

apenas de itens de origem autóctone; o que corresponde a 17,9% das 

esp6cies totais observadas. 



Das esp6cies que comeram apenas itens de origem albctone, 
. '  

todas comeram s6 insetos, principalmente Himenoqtera. A -* 

Farlowella sp, e Riileloricaria sp. alimentaram-se somente de 
i 

algas,.filamentosas e são cansideradas consumidores priin8rios. 

As esp0cies observadas que estavam alimentando-se de itens" 

tanto de origem alóctone quanto autbctone, são consideradas 

omnivoxas -pois alimentaram-se de diversos itens: insetos, algas, 

I microcrust~ceos, Decapoda, são ta&& consideradas consumidores 

t 
I Jloplias malabaricus, 6 a espécie carnivora representante dos 
C 
B 
i consumidores terciários. 

No igarap0 do Quarenta, é possivel observar que das 11 

esp6cies as quais foram observados os conteúdos estomacais, nenhuma 
b - 

delas egtava alimentando-se exclusivamente ce itens al6ctone. As 

esp6cies Ctenobrycon S. hauxellianus, Astyanax sp. Gymnotus carapo 
.< 

e Synbranchus marmoratus são esp6cies omnivoras e alimentaram-se de 

itens .de ambas origens, correspondendo a 36,4% das espécies 

observadas. 

Hoplias malabaricus, Hoplosternum littorale, Cataphactops sp. 

e Ancístnis sp2 alimentaram-se exclusivamente da itens de origem 

autóctone, perfazendo tamb4m 36,4% do total de espdcies observadas. 

Hoplias malabaricus apresentou apenas peixe no estbmago dos 2 
1 

exemplares observados. As espécies H. littorale, Cataphactops sp. . 1 

e Ancistrus sp2 foram observadas alimentando-se apenas de detritos. 

As espécies Cichlasona sp., Mesonauta insign.ls e Crenicichla 

sp. sgo consideradas, também omnivoras, pois alimentaram-se de 



insetos, bem como restos vegetais e detritos, entretanto, a 

interpretação quanto a origem dos 'itens alimentares consumidos, 

torna-se difícil devido a ingestão de restos de insetos e restos 

vegetais não identificados. 



VI1 - ocorrêhcia dos itens aliicntares nos estômagos de alguias espécies de peixe do Igarap.6 ~b Candid OnMWrtoptera, -8iwmptera 
COLCO.Coleoptera, DEWDecapoda, ODON=Odonata, DIPT=Diptera, COLM=Coleibola, TRICOIWicoptera, WICaOC=Wicrocrustaoeo, DmDetrito, 
R.IHS=Resto de insetos, R.VWResto de vegetais 

i. 

&cra 

FAH: CWACIDIIDAE 1. 

Characidiui pteroides 4 1 1 7 4 1  4 13 3 2 3 4 8 2 7 i  
Ilausedtzla sp. 1 1 2 9 5  2 6 4 1 18 
IAM: LEBIASIHIDAE 
Pgnhulina gr. laeta 7 7 
laanotonis iarqinatus 2 1 1 0 3  4 1 2  2 26 
Oopella nattereri 12 2 1 5 4 4 27 
IAK: CíiAiUCiDAE 

i; Iguanodectes geisleri 2 3 1 1 6 3  2 2 1 3 3 4  1 
Biathocharax steindacnerl 2 
Bcyconops B. caudoiacuiatw 1  8 3 1 2  5 8 2 

1 a 
? 15 

byconops heatochanes aelannrus 3 1 2 20 5 5 20 
Rypbessobrycon sp.1 4 16 5 1 5 3  6 2 4 1 1 41 
Bctigraomus sp.2 . 5  3 2 8 1  3 8 7 2 32 
PeiIqaMus sp.3 3 1 2 4 1  1 1 9 
FAH: CICHLIDAE 
Apistograua agassirii 1 4  2 1 3 8  
~ i s t o g r a u i a  regani 1 2  5 2  1 2  2 1  1 1 13 
Apistograna sp. 1 2  2 .  
Qcnlcicbla pr. saxatllis 1 2  1 1 4 
Rypsllwara corif enoides 2 47 45 47 . 
Isguidens pallidus 8 2 2 3 9 1  U 9 3 2 1 3  9 1 6 a  
r1111 : CREIIIICBIDAE 
Cremichus spilurus 1 1 4 1 1 6 
FUI: GASTEROPELECIDAE 
Carnegialla strigata 3 3 
PAII: LORICARIDAE 
Ancistrus spl 2 14 15 
Sarlouella sp. 47 4% 
Rineloricaria sp. . 39 39 , 

FM: BYFUPOHIDAE 
Sttatogenys sp. 1 3  3 9 
BYPPoiw SP. 1 3  3 1 4 
FAH! ERYTHRIIIIDAE 
b p l i a s  cf. ialabarinis 4 4 
TU: RIWLIDAE 
Rivulus urophthalius 4 

; . 4 
Pivulus ornatus 2 2 

-----v - --- - *........ ---v .A-- \.; 

Mdcroiia 

m 

ORIGEM nb IDE#I~IICADA ~ $ ~ c 0 9  

R.IUS x.m m~uvm HIHEIW) 

 mimi ir 

PEIXE COLEOP DECAP ODOH D I ~  COLM ACAKO TRICO RICRN um DRR 



TABELA VI11 - Ocorrência dos itens alinentares nos estôiiiagos de alguiaas espécies de peixe do igarapé do Quarenta. ORTO-=optera, HMENO= 
Hinenoptera, COLEOP=Coleoptera, DIPT=Diptera, TRICO=Tricoptera, DETRI=Detrito, R.IHS=Resto de insetos, R.VEG=Resto de vegetais 

AUK~TQHE I ORIGW NÃ0 IDEHTIFICADA I EST~MAGOS 
ESPECIES I 1 

ORTO HIHEWD PEIXE I COLEOP DIPT I TRIO 1 ACA!! ALGAS ( DETR I R. INS I R.VEG . , OBSERVADOS 

Fbn: CHARACIDAE 
Ctenobrycon spilunis hauxellianus 3 1 4  1 1 2 
.Istyanax sp. 1 1 2 
FIH: CICHLIDAE 
Cichlaso~a sp. 3 11 
Hesonauta insignis 
Crenicichla sp. 
F!H: ERYTJIRINIDAE 
Eoplias cf. sialabarias 
FIA: CALLICHTBYIDAE 
Hoplostem littorale 
Cataphradops sp. 
PAH: U I R I O A X  
bncistrus sp. 
FIA: GYMOTIDAE 
b̂ yuiotus cE. map 2 1 
Fbn: SrnRAHCHIDAE 
Synbranchus mmoratus 1 1 1 1 3 



4.5 - Distribuição das espécies em diferentes habitats 

Nas Figuras 9 e 10 n 5 o  aE>re!sc:iitados os esquemas visuais, 

baseados nos locais exclusivos de captura de determinadas esp4cies. 

No igarapé do CandirÚ (Figura 9), observou-se maior riqueza de 

bi6topos, os quais foram explorados por inúmeras espécies, enquanto 

que no igarapé do Quarenta (Figura 10), a diversidade de habitats 

para serem explorados foi menor. Nas tabelas IX e X, são 

apresentados os diversos hrit~i tnts dir:poniveis e os, locais onde as 

especies foram capturadas em cada igarap4. Algumas esp6cies, foram 

coletadas em vários bibtopos, não apresentando preferência por 

algum em especifico. 

No igarapé do candirú, as moitas de Cyperaceas aquática foram 

colonizadas por Rineloricaria sp. e Farlowella sp. e que s6 foram 

coletadas ali. Outras espécies como Klausewitzia sp., Ancistrus 

spl, e as especies de ~ymnotoidei em gerais, foram t:ambém coletadas 

entre, as folhas de Cyperaceae, porem tiveram aparição em outros 

biótopos. O fundo arenoso foi habitado exclusivamente pelas 

espbcies Characidium pteroides e ~haracidium fasciatum. Essas 

espbcies possuem as nadadeiras peitorais desenvolvidas, o que 

permite que elas se apoem e permaneçam paradas sobre o substrato. 

Algumas espécies de Tetragonopterinae tais como : 

Hyphessobrycon sp, Iíemigranitnus spl , Iicmiqramnius sp2 ,  Hemigrammus 
I 

sp3 e Hemigrammus sp4 foram coletadas sempre em dgua livre; essas 

espécies permanecem nadando geralmente formando cardumes 

multiespecif icos . As espécies Iguanodectes qeislel-i , Bryconops C. 



'melanurus, Bryconops R. caudomaculatus e Aeqilidens pallidus 

(adulto) também mostraram-se típicas de água livre. 

As margens alagadas, corn profundidade média de 30cm, foram 

colonizada preferencialmente por indivíduos de pequeno porte. As 

espécies Copell a natterer i ,  Nannost:omus marginatus, Crenuchus 

spilurus, Rivulus urophthal r i f ~ i s ,  ~ivulus ornatus, Pyrrhiilina gr . 
laeta e exemplares jovens de Aequidens pallidu:; e ~ynbranchus 

marmoratus foram coletados exclusivamente neste local. 

As espécies Hoplias mal abaricus, Hypsel ecara coryphaenoides 

elonocirrhus poliachantus foram coletadas próximo às margens, em 

moitas de Gramineae, estes locais apresentaram-se sombreados, com 

pouca correnteza e mais profundo. 

As moitas de Tonina sp. (Eriocaulaceae) foram colonizadas por 

Synbranchus marmoratus adultos. Esta macrófita, desenvolve-se em 

áreas marginais, permanecendo parte da planta submersa e outra 

parte a&rea, entretanto, alguns bancos foram observados no leito do 

igarape, onde em algurnas t5pocas, apresentam-se completamente 

submersos. Os exemplares de Synbrar~chus marmoratus foram coletados 

nos bancos 1ocali.zados no leito do igarapé. 

No igarapé do Quarenta, não foi observado preferência 

exclusiva das espécies em relação aos habitats existentes. Apenas 

os espécimes de Synbrancllus marrnoratus foram coletados 

preferencialmente entre os caules de Hymenachne ar~plexicaule. As 
4 

espécies Ctenobrycon s e  hauxel.lianus, Astyanax sp. . os poecilídeos 
e os ciclideos em gerais foram coletados em Bgua livre, próximos 

aos bancos de macr6fitas e algumas vezes pr6ximos ao fundo lodoso. 



. ----- . VISTA TRANSVERSAL ( -- - - 
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V'STA -'-RANS.VEEP 3AL_ - -- -.- - -- .- J 
FIGURA 9 - Eçqilerrias d a  j qarapb rio Canrl  i ri1 onde estão assirialados os 

diferentes locais ( 1 ~  c o l c t , ? ~ :  A) moita cle Cyperaceae 
aquatlca; B) f u n d o  axerloso;  C )  água livre; D) alagado 
marginal; E) margeni sombreada, com f o l h i ~ o  e Gramineae; 
.F) moita de Tonfna sp.; G )  tronco submerso. 



-- r VISTA TRANSVERSAL I 

FIGURA 10 - E~;quc~riiqs rio i ga rap r !  c 3 0  Ouarcinta onde e s t ã o  assinalados 
OS difexentes loc- ; i i s  rlc! coletas: A )  Agna livre; B )  
banco de Hj~rnen~chne amplexicaule; C )  fu i ido  l o d o s o .  



TABELA IX - Local de captura das espécies de peixes do igarape 
do ~atldird. 1 ittoi ta de Cyperaceae aquática, 2-fundo 
arenoso, 3=6gun l.jvre, 4 alagado marginal, 5-margem 
sombreada, coin Eolhiço e Gramineae, 6=moita de 
Tonina sp., 7=tronco subnierso. 

Characidium pteroides 
Characidium fasciatum 
Klausewitzia sp 
Elachocharax sp 
Copella nattereri 
Pyrrhulina gr. laeta 
Pyrrhulina gr. brevis 
MannoÇtomus marginatus 
Crenuchus spilurus 
Carnegiella strigata 
Gnathocharax steindachneri 
Acestrorhynchus cf. Ealcatus 
Hyphessobrycon sp 
Hemigrammus spl 
Hemigrammus sp2 
Hemigrammus sp3 
Hemigrammus sp4 
Iguanodectes geisleri 
Bryconops C. melanurus 
Bryconops B. caudomaculatus 
Hoplias malabaricus 
Aequidens pallidus 
Apistogramma sp 
Apistogramma regani 
Apistogramma agassizi 
Crenicicha johana 
Crenicichla gr. saxatilis 
Mesonauta insignis 
Hypselecara coryphaenoides 
Monocirrhus po1iachant:uç 
Farlowella ,sp 
Rineloricaria sp 
Ancistrus spl 
Callichthys sp 
Brachiglanys sp 
Rhamphichys cf. marmoratus 
Gymnotus carapo 
Hypopomus sp 
Steatogenys sp 
Eigenmannia sp 
Rivulus urophthalmus 
Rivulus ornatus 
~ynbranchus marmoratus 
Belonidae 

--------e * Indivíduo jovem 
** ~ndivíduo adulto 

A- 



TABELA.X - Local de captura das espécies de peixes do igarapé 
do Quarenta. l=água livre, 2=bancos de Hymenachne 
amplexicaule, 3=fundo lodoso. 

- --v -- 
1 2 3 

-------. 
Ctenobrycon S. hauxellianus I C 
Axtyaiiax sp. I -I 
Hoplias malabaricus .I-  f 

Cichlasoma sp. C + 
Mesonauta insignis C + 
Crenicichla sp + 
Anci.strus sp2 + 
Hoplosternum littorale C + 
Cataphractops sp. + + 
Gymnotus carapo + + 
Synbranchus marmoratus + 
Poecilidae + 

------- -- ----e. 



4.6 - Estrutura de comunidades 

A Figura 11, apresenta a variação do número total de espécies 

(S), do índice de diversidade de Shannon-Weaver (Hr), do índice de 

máxima diversidade (HrmCix) e da equitabilidade (E) ao longo do 

periodo estudado de ambos os igarapés. 

No igarapé do Candirú, o número total de espdcies apresentou 

um crescimento durante o final do perfodo de chuvas-início do 

periodo de estiageni, com um pico no mês de julho. Em seguida, 

ocorreu uma pequena diminuição o que manteve-&e estável e novamente 

aumentou durante o periodo de chuvas seguintes. Os índices 

ecológicos calculados variaram senielhantemente. Entretanto em 

março, o número de esp6cies contiriuou crescendo e o índice de 

Shannon-Weaver apresentou-se baixo o que levou a uma baixa na 

equitabilidade . Em dezembro, o mesmo quadro foi ap~~esentado , pordm 

o número de espécies e a diversidade máxima (Hrniáx) diminuiram. 

Isto levou a um aumento na equitabilidade. 

No igarapé do Quarenta, o número de especie:~ também variou 

durante o periodo de estudo, aprest!ntando o menor niimero de espécie 

no mês de setembro (mês de menor pluviometria - Figura 2). As 

curvas de variações temporais dos demais indices mostraram-se 

semeíhantes, entretanto, como no Candirú, a variação da 

equitabilidade mostrou aumento no mês de setembro enquanto o número 

de especies, Hr e H'máx diminuiram. 

De modo geral, o número de especies e os índices calculados 

neste estudo, apresentaram-se superiores na comunidade do igarap6 



do Candirú, exceto nos periodos de chuva (março/abril/maio), quando 

a equitabilidade no iyarapé do Quarenta apresentou-se mais alta. 

Observando o gráfico de equitabilidade (E) de ambos igarap6s nota- 

se que em setembro, o valor observado para o igarap6 do Quarenta, 

foi mais alto que do igarapé do Candirú. Contirdo não se pode 

afirmar que no período de estiagem a equitabilidade mostrou-se 

tamb8m mais alta que no igarap6 do ~andirú, pois foi observado 

apenas em um mês neste período, alem de que as coletas não foram 

realizadas no mesmo mês em ambos igarapés. Isto dificulta parte da 

análise. 



FIGURA 11 - Variação da equitabilidade (E); da diversidade máxima 
(H'max); do indice de diversidade de Shannon-Weaver 
(H') e do numero de espbcies (S) em ambos igarapes, 
durante o período de estudo. 



. 4.7 - Persistênci a (ias cornt~l~j dades 

A s  . persis tGiic i.ua t l i ~ : . ;  c : o i n i 1 1 1  i (I:itles dos igarí lp6s foram 

determinadas através do c:oeficiente de concordância de Kendall (W), 

calculados em relação ao riúmero de indivíduos e biomassa. 

Utilizou-se as 10 espécies 1nai.s aburicliantes no igairape do Candirú, 

as quais representaram 86% do total de individuos e no igarape do 

Quarenta o ctilculo foi realizado para as 7 espécies mais abundantes 

(97% do total de indivíduos). As tabelas XI e XI:I apresentam as 

porcentagens em relação ao número de individuos e biomassa do 

igarapé do Candirú respectjvamente e as tabelas XITI e XIV 

apresentam as. porcentagens do número de indivitluos e biomassa 

correspondentes ao igarapé do Quarenta respectivamente. Na tabela 

XV são apresentados os resultados dos testes de concordância. 

A comunidade do igarapé do Candirú, apresentou persistência . 

tanto para número de indivlduos (P<O,01) quanto para biomassa 
, 

(P<0,05) enquanto que para o Igarapé do Quarenta, a comunidade não 

apresentou persistência em relação ao número de i~idivíduos nem em 
I 

relação B biomassa. 

Os cálcu1,os foram realizados segundo Siegel (:L975) , testando- 

se a significância de W para cada S calculado. 



TABELA XI - Composição da comunidade (em número) no igarapé 
~andirú. Os valores estão expressos em porcentagem. 

Espécies mar mai jul ago out dez fev 
-- 

Hyphessobrycon s p l  7 G , 6  
Hemigrariinius sp2 4 , O  
Copella nattereri 2,Q 
Farl owell a sp. 2,3 
Characidium p t e r o i d e s  2,l 
Aequidens pallidus 1,6 
Iguanodectes qeisleri 1, 0 
Rineloricaria sp. 019 
Nannostomus marginatus0,9 
Apistogramma regani 0,2 

TABELA XII- Composição da comunidade (em biomaçsa) no igarap4 
Candirú. Os valores estão expressos em porcentagem. 

Espécies mar mai. jul ago out dez fev 
--. -- 

Hyphessobrycon spl 26,5 0,7 0,9 6,3 3,2 7,7 1,4 
Hemigrammus sp2 3,6 40,l 0,6 0,8 0,2 O 1,1 
Copella nattereri 1 12 O 2,4 0,2 0,1 0,1 1,2 . 
Farlowella sp. 11,7 8,8 11,2 8,8 16,O 15,2 7, 3  
Characidium Pteroides 2,l 1,3 5,5 5,8 6,4 6,l 6 , 3  
Aequidens pallidus 8,l 0,8 8,7 41,9 S3,9 35,4 29,O 
Iguanodectesgeisleri 2,0 0,3 1,5 14,9 8,5 3,6 2,O 
Rineloricaria sp. 5,5 4,9 13,7 6,5 8,5 23,O 7,3 
Nannostonius ntarginatusO,3 O ,  1 0,4 1,0 0,9 0,3 0,4 
Apistogramma regarli 0,2 0,3 1,5 4,4 1,7 0,5 1,6 



TABELA XIII - Composição da comunidade (em número) no igarapé do 
Quarenta. Os valores estão expressos em porcentagem. 

Espécie abr. mai jun ago set fev 
--- 

C. S. hauxwellianus 13 ,O  3 4 , 5  4 , 5  O O O 
Cichl asoma sp. 2 , 2  9 , l  1 9 , 7  1 9 , 7  2 2 , 6  10,O 
Hoplosternum 1 ittorale 8 0 , 4  43,6 6 9 , 7  6 4 , 2  70,O 6 7 , 6  . 
Synbranchus marmoratus O 3 , s  1;5 O 20,O 6 , 5  
Cataphractopç sp. O 1 , 8  O 119 O 12,9 
Hoplias malabaricus 2 , 2  1 , 8  1 ,5  O O O 
Gymnotus carapo O 1 , 8  3,O 5 , 7  O O 

TABELA XIV - Composição da comunidade (em biomassa) no igarapé do 
Quarenta. Os valores estão em porcentagem. 

Espécie abr mai jun ago set fev 

C. S. hauxwellianus 0 , 9  3 , 9  0 , 2  O O O 
Cichlasoma sp. 0 , 3  1 , 7  6,7 4 , 7  0 , 7  0 , 4  
Hoplosternum littorale 8 9 , 4  72,O 8 5 , 2  9 1 , 4  58,O 8 4 , 4  
Synbranchus marmoratus O 2 0 , 5  5 , O  O 4 1 , 4  1 4 , 9  
Cataphractops sp. O O t l  O 0  11 O 0 , 3  
Hoplias malabaricus 8 , l  1 , 5  0 , 2  O O O 
~ymnotus carapo O 0 , 2  0 , 8  3 , 2  O O 

TABELA XV - Resultados dos coeficientes de concorcãância de 
Kendall (W), da soma dos quadrados dos desvios (S) e 
respectivas probabilidades (P). 

---- 
Numero Biomassa 

Local ' -- .- --- 
W s V W s P 

Ig. Candirú 0 , 2 3 8 8  8 0 8 , 5  < 0 , 0 1  0 ,2484  6 9 5 , 4  < 0 , 0 5  

Ig. Quarenta 0 , 0 2 5 7  20,O * 0 ,1454  113 ,O * 
* Não significante 



E,N~ história do desenvolvimeri$o da cidade de Manaus, uma 

sequência de eventos ocorreram levarldo à transformações, inúmeros 

ecossistemas. O igarapé do Quarentfl foi alvo de mudanças oriundas 

desse desenvolvimento. Em princípio, as modificaçóes ocorreram com 
1 

o desmatamento de suas margens, o que levou a um aumento na 

quantidade de matéria orgânica e a uma maior sedimentação no leito 

do igarapé. Segundo Cuiiiniinç, ( 1974 ) transformações i3 estes níveis, 

levam à módificações à longo prazo, as quaiç sucedem-se no local, 

levando à diminuição a densidatlt? m6dia de indivíduos, à 

inexistência de condições de sobrevivência para uma parte da 

comunidade e provavelmente dominância e restriçao ecológica em 

determinadas áreas. 

De uma maneira geral, as atividades humanas têm desempenhado . 

pressões negativas sobre comunidades de peixes de pequenos igarap4s 

e at6 mesmo grandes rios. Esses efeitos negativos são devido à 

contaminação ou Cis mudanqas nas características abióticas das quais 

a biota aquzitica depende. As comunidades biol6gicas refletem as 

condições do meio, visto que, são sensíveis hs mudanças dos fatores 

ambientais (Karr 1981). Muitos grupos de organismos tem sido 

propostos como indicadores da quaJ idade ambieiital, tais como 

diatomAceas (Patrick, 1975)  e Invrsrtet~rados bentônicos (Cosser, 

1988; Clements et al., 19883. Os peixes são btilizados geralmente 

em testes de bioensaios, e oferecem vantagens sobre os 

invertebrados, nos estudos de monitoramento, pois geralmente 



aumento na proporção de oninivoros ; diminuição de peixes carnf voros; 

I 

aumento na frequência de híbridos e aumento na frequência de peixes 

possuem representantes em vários níveis tróficos, dentro de uma 

comunidade aquática. Karr, (1981) citou vdrios parâmetros que 

poderiam ser observados no estudo de monitoramento com peixes, tais 

com tumores e deformidades nas nadadeiras. Segundo o autor o 

número de peixes com anomalias, observados num rio de Illinois, nos 

r como: diminuição na presença de espécies de peixes intolerantes; 

Estados Unidos, estava associado com a variedade de poluentes e a 

frequência de peixes com Trematoda aumentava drasticamente em 

sistemas contaminados. 

Em nossos estudos, a ocorrência de peixes com tumores foi 

observada, como citado anteriormente, entretanto, quanto ao 

aparecimento de parasita:;,,'l'hatcher, (1991) mostrou que na região 

amazônica, a fauna de parasitas em geral é muito grande em sistemas 

naturais, não indicando correlação entre o aumento na ocorrência de 

infestação e o grau de poluição do ambiente. Ao contrário, a 

ausência dos ectoparasitas (especialmente monogêneos e crustáceos) 

poderia ser considerado como um indicador de poluição, já que além 

de estarem intimamente relacionados com os hospedeiros, eles são 

também influenciados pe1.o meio externo e necessitam de condições 

favorAveis para sobreviver. 

No igarape do Candirú constatou-se a presença de uma espécie 

de Nematoda Procaniallanus ciclil i d i ~ p l ~ i l l u s  (Familia Camallanidae) 

parasitando várias e!sp8cies da Família Cichlidae (F'erraz et al. , no 
prelo). Este Nematoda possui como hospedeiro intermediário, 



microcrustaceos. No igarapé do Can,diru foi constatado a presença 

de microcrustáceo (Copépoda; Harparcti.coidea) no conteúdo estomacal 

de alguns peixes. Este fato sugere que a ausência de Nematoda nas 

esp&cies de ciclídeos do igarap8 do Quarenta está sendo 

indiretamente influericiado pclo yr-nii t l e  tlegradação que se encontra 

o ambiente, já que sem a presença dos microcrustáceos, o ciclo 

reprodutivo do parasita não pode ser completado. IChan, (1991) fez 

uma revisão de trabalhos concernentes a influência da poluição 

sobre os parasitas de animais aquáticos. Alguns ELesses trabalhos 

mostraram que os poluentes poderiam promover aumento no 

parasitismo, pelo fato de enfraquecer a resposta imune do 

hospedeiro ou favorecer a sobrevivêricia e reprodução de hospedeiros 

intermedidrios. Outros trabalhos afirmam que a diminuição do 

parasitismo poderia ocorrer devido a toxidade para os estCtgios 

livre-natantes das larvas, para os hospedeiros irttermedi8rios ou . 

através das alterações na fisiologia dos hospedeiros. Dados deste 

trabalho concordam com essas últimas observações. 

5.1 - Relação entre a ictiofauna e os dados fisica-químicos - 
- - - 

VBrios estudos limnológicos têm sido realizados nos complexos 

sistemas aquáticos da região amazônica, onde propriedades 

morfológicas, físicas e quimicas podem diferir grandemente. Essas 

propriedades são deterri~iriadaç pela história geológica, a litologia, 

o clima, a geomorfologla, a pedo1oqi.a e a cobertura vegetal. da área 



de captação. Grandes rios drenam grandes áreas nas quais as 

características acima são muito diversas. Córregos e igarapés, 

entretanto, drenam terrenos menores e mais uniformes conferindo 

características da água mais representativas das condições vizinhas 

(Sioli 1984) .# Segundo Fittkau, (1967), a classificação dos rios 

amazônicos empregada por Sioli, poderia ser vdlida para igarapés, 

assim teríamos os igarapés de água branca, os quais são raros na 

região amazônica. São encontrados na faixa do Carbonifero, 

principaImente durante o período de chuva, no Acre, sudeste da 

Amazônia e região pr6-andiria. Atualmente, este tipo de água é 

observado também, em igarapés alterados, principalmente na cidade 

de Manaus. Igarapés de água clara, são os mais abundantes na . E- 
floresta amazônica e igarapés de bgua preta, os yuais ocorrem em 

áreas de Formação Barreiras, em regiões planas do rio Negro e do 

Amazonas. 

Os igarapés estudados são classificados como igarapés de água 

clara, baseando-se nas características onde são encontrados. 

VBrios estudos limnol6gicos vem sendo desenvolvido em sistemas 

naturais de igarapés apresentando valores pacironizados para 

determinados parâmetros físicos e químicos. Furch, (1984), 

estudando diversos sistenias aquáticos na Amazônia central, 
b4 

encontrou que para igarap6s de florestas os valores médios de 

alguns parâmetros quimicos variaram de 4 ( 5  a 5,l para pH, 8,9 a 

10pS. cm-l para a condutividade . Fittkau, (1967) entre muitos 

trabalhos pioneiros, analisando 12 igarapés, observou que a água 

dos igarapés da região da Amazônia central era ext:raordinariamente 



pobre em minerais solúveis , o pH ácido em torno de 4,5, 

temperatura média de 24,5"C com unia oscilação diBria e anual de 

+ l ° C ,  condutividade de 8,52pS.cm-', saturação de O, em torno de 75% 

e concentração de nitrato j y u a l  a 5 / ~ y / l . .  Furch, (1986), analisou 

a composição químj-ca de EIO .iqarapés e rios entre Altamira e Humaitá 

e tamb6m encontrou valores extreman~ente baixos de cátions ( ~ á ' ,  Kf 
I 

~g e Ca) e ânions (HCO,, C1 e SO,) comparados com valores médios 

mundiais. 

Apesar das dificuldades existentes na determinação de alguns 

parâmetros químicos, as concentrações médias dos parâmetros 

observados no igarap6 do Candir/ú são similares aquelas encontradas 
_C_I 

por esses autores nos igarapés naturais da Amazônia Central. 

etketanto para o igarapé do Quarenta, isto não é verdadeiro. Os 

resultados fisicos e quírni.cos sugerem que este igai.-apé encontra-se 

em avançado estado de degradação.) A concentração de oxigênio 

dissolvido neste igarapé apresentou-se em niveis baixos comparados 

aos do igarapé do Candirú (principalmente nos meses de estiagem, 

atingindo valores médios de 2.2 mgO,/l). (Âlém disc:o, a quantidade 

de matéria orgânica presente no igarapé do Quarenta, oriunda dos 

ef luentes industriais, esgotos domésticos e grande bancos de 

macrófitas que periodicamelite morrem e decompõem-se, são uns dos 

fatores responsáveis pelo rápido cotisumo de oxigsnio através de 

processos de oxidação. Segundo Kramer et al., (1978), a Amazônia 

Central é uma área muito extensa e variada em relação 8s 

caracteriçticas ambientais. As condições físiczo-químicas dos 

diversos tipos de habitats, com particular ênfase aos fatores 



relacionados respiraçiio, levam inúmeras esp6cies a utilizarem 

estratrSgias adaptativas, o que permite que elas sobrevivam em 

ambientes hip6xicos. Junlc et al., (1983), estudartdo a ictiofauna 

do Lago Camaleão, lago de várzea do rio Amazonas, encontraram 

valores de O,, durante o dia de 0,5 mgO,/l na superfície. Os 

autores constataram que das 132 espécies capturadas, 40 foram 

capazes de viver em condições deficientes em oxigênio. 

De uma maneira geral, a resposta dos indivíduos frente aos . 

distúrbios ambientais seguem uma "hierarquiam de processos, isto é, 

primeiramente ocorre o comportamento de fuga, indivíduos procuram 

fugir de locais onde as condições do meio encontram-se 

desfavoráveis. Quando este comportamento de fuga, por algum 

motiv.0, torna-se impossível, o quadro a seguir 6 uma tendência das 

espécies a lançarem mão das adaptações em níveis morfol6gicos e 

anatômicos e, em Último instante, em nível bioquímica (Hochachka & 

Somero, 1973). Na região amazônica, os peixes desenvolveram 

diferentes padrões respiratórios o que permitem quc: eles cresçam e 

procriem em ambientes com condições adversas, pr:incipalmente em 

relação ao oxigênio dissolvido (Kramer et al., 1978; Junk et al,. 

1983; Liem et al., 1984; Val & Almeida-Val, 1988; Saint-Paul, 1984; 

Affonso, 1990). 

Das espécies presentes no igarapb do Quarenta, praticamente 

todas possuem órgãos acess6rios para respiração arSrea, 6 o caso de 

Hoplias malabaricus, Synbranchus marrrioratus, H. littorale, Gymnotus 

carapo e Ancistrus sp2 (Kramer et a1, . 1978). As espécies de 

Tetragonopterinae, Poeciliidae e ~ichlidae, ainda foram pouco 



estudadas mas há relato de pesquisadores que associaram essas 

espécies a locais com problemas de desoxigenação da água. Lowe- 

McConnell, (1969) cita a presença de várias espécies da familia 

Cichlidae em charcos da Guiaria, onde as concentrações de 0, eram 

adversas. A autora observando exetitplares de Crc!nicich.Za sp. e 

Cichlasoma bimaculatum, notou que estas epecies tinham o estômago 

distendido com ar e as paredes bem vascularizadas suspeitando que 

o estômago poderia ser usado como órgão acessório da respiração, 

porém confirmações ainda são necessárias. 

Quanto aos valores de pH, no igarap6 do Candirú, apresentou-se 

semelhante aos vaiores obtidos em igarapés de dreas naturais, 

entretanto, no igarap6 do Quarenta, os valores tenderam a ser 

levemente ácidos, devido a entrada de substâncias alcalinas, o que 

promove aumento nos valores de pH. Sioli, (1957), chamou a atenção 

para a influência do pII na ocorrêricia de certas espécies em 

determinados locais; o autor postula que as águas ácidas são, em 

geral, pobres em sais inorgânicos e, por isso, muito pouco 

tamponada, quase como água destilada. 

As concentrações de nitrogenados sugerem também grandes 

evidências do elevado estado de degradação do igarapé do Quarenta. 

Apesar das dificuldades já mencionadas quanto a realização das 

anzllises, os valores de íon amônio, entretanto, atingiram 

concentrações sempre acima de 500 pg/l, o que, segundo Esteves, 

(1988), torna-se letal para os peixes. Mesmo assim, algumas 

espécies foram capturadas no local, quando a concentração atingiu 

valores superiores Si 1000 pq/l. Isto indica a alta rusticidade das 



esp6cies viventes no igarapé do Quarenta. No m&s de dezembro, 

encontrou-se alguns exemplares de H. littorale mortos, quando a 

concentração média de ion amônio atingiu 1443 pg/l e o oxigênio 

dissolvido foi 2,3 mg/l. Esteves, (1988) afirmou que altas 

concentrações desses ions podem também influenciar fortemente a 

dinâmica do oxigênio dissolvido, uma vez que para oxidar l,O mg do 

ion amônio são necessárj-os cerca de 4,3 mg de O,, Isto explica 

parcialmente a baixa concentração de 0, encontrada neste período. 

O nitrito (NO,) é o composto intermediário nos processos de 

oxidação do ion amonio (NH,') em nitrato (NO,). Em dguas bem 

oxigenadas as concentrações de NO, geralmente atingem menos de 

0,005 mg/l (Lewis & Morris, 1986). As bactérias que atuam nos 

processos de conversão do ion amônio em nitrato podem ser afetadas 

por fatores químicos do meio ambiente. Nitrobacter sp. por 

exemplo, que atua na conversão de nitrito para nitrato, é muito 

sensi.ve1 B amônia não ionizável. Uma mudança na acidez pode levar 

a um aumento na quantidade de iori amônio, isto pode inibir a 

formação de nitrato e causar um acúmulo de nitrito no meio. Este. 

nitrito atingindo as células vermelhas do sangue, oxidam e 

tranformam-as em metahemoglobina ou ferrihemoglobima a qual perde 

a capacidade de carrear o oxiyêriio reversivelmr~nte ( Lewis 61 

Morris, op. cit) . Scarano & Sarogl j.a, (1984) pastularam que um 

sintoma do alto nível de metahemog3ohiila E! a colc~ração marrom no 

sangue e brgnquias dos peixes. 

Quanto aos sólidos totais em suspensão (STS), o igarapé do 

Quarenta apresentou concentrações acima daquelas encontradas por 



outros autores em igarapes naturais iia região amazonica. Essa alta 

concentração é devido aos processos erosivos instalados em toda a 

bacia de drenagem Ci montante do ponto de coleta, mesmo estando 

parte das margens deste igarapé invadidas por vegetação secundária, 

o que poderia se esperar uma iriaior sustentação do solo. 

Entretanto, essa cobertura 11.50 é tão extensa e a construção de 

conjuntos habitacionais, de fdbricas e terrenos invadidos, 

provocaram a derrubada da vegetaçao deixando grande parte do solo 

desprotegido, vulner6vel à erosão. Peixes do igarapé do Quarenta 

que tiveram suas brâncluias observadas, apresentaram dep6sitos de 

sedimentos entre os filamentos branyuiais. Jones, (1964) chamou a 

atenção para o perigo do sistema - branquial sei? obstruido por 

quantidades excessivas de partículas em suspensão, enquanto Bruton, 

(1985) citou alem desse, outros efeitos dos STS rios peixes, tais 

como: redução da visibilidade na procura de alimentos; diminuição a 

na colonização de invertebrados bentônicos, os quais servem de 

alimento para algumas espécies de peixes; e diminuição na 

disponibilidade de algas e macrbfitas para peixes herbívoros, 

devido a redução na penetração de luz. No igarap6 do Quarenta não 

foi notada a presença de algas no ambiente. conclui-se que a 

penetração de luz seja um dos fatores limitantes para o crescimento 

da algas no igarap4 do Quarenta. 

Quanto à influência da poluição sobre as especies migradoras, 

algumas considerações podem ser levantadas: segundo Ribeiro, (1983) 

diversos fatores ambientais parecem influenciar a s  migrações. O 

autor afirmou que os cardumes de peixes de regiões tropicais 
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apresentam padrões semelhantes de migração. Na Amazônia, após a 

reprodução de determinadas espkcies no encontro das águas (àgua 

preta com água branca), machos e fênieas migram para os tributários 

e para áreas inundáveis, afim de se alimentarem. Segundo Goulding 

et al., (1988), as' principais esp6cies migrndoras que são 

observadas em grandes cardumes pertencem aos gêneros 

Semaprochilodus (Prochilodontidae), Brycon, ~riportheus, Chalceus, 

Myleus e Metynnis (Characidae), Hemiodus e Argonectes . 

(Hemiodontidae), Psectrogaster e Curirnata (~urimatidae) e Pimelodus 

(Pimelodidae). A proximidade do igarap6 do Quarenta com o 

encontro das dguas do rio Negro com o rio Solimóes leva a crer que 

este igarap4 pudesse ser utilizado por algumas espacies migradoras 

como local para aliment.ação. Entretanto as condições adversas 

presentes no Q u a r e n t ~ .  , provavelnietite estejam at.uando como uma 

barreira, impedindo que essas esp8cies entrem no igarapé e . 
permaneçam ali por um certo periodo. 

5.2 - Composição e estrutura das comunidades 

As comunidades tropicais caracterizam-se por serem diversas, 

,I com um grande número de espécies e InteVrelações complexas quando 

comparadas às comunidades da zona temperada, na qual poucas 

I espécies são representadas por grande número de individuos (Lowe- 

t McConnell, 1977a; b). . 



A fauna dos igarapés amazônicos é composta de muitas espkcies, 

geralmente de indivíduos de pequeno porte (Fittkau, 1967). Lowe- 

McConnell, (1964)) estudando uni igarapé afluente do Rio Rupununi, 

capturou cerca de 200 peixes pertencentes B 17 espécies. Henderson 

& Walker, (1986; 1990), tra11al.harido rio rio de 6gua preta Tarumã- 

Mirim, encontraram cerca de 20 espécies apenas nas áreas de bancos 

de liteira. 

No igarapé do Candirú, foram capturados 44 espécies 

diferentes , sendo a ordem Characif orines a mais importante, seguida 
pelos Siluriformes. No igarapé do Quarenta, ao contrário do 

Candirii, os Characiformes apenas contribuiram com 2 esp6cies 

pertencentes à subf amilia Tetragonopterinae enquanto que a ordem 
. . 

Siluriformes apresentou-se com 4 espécies. Dados de Soares, (1979) 

trabalhando com peixes de igarapés na região de Aripuanã, concordam 

com os dados do igarap4 do ~andiru, onde os Characi£ormes são 

apontados como o grupo predominante seguido pelos Silur+iformes. 

Knoppel, (1970) estudando a alimentação dos peixes da Amazônia 

Central, indicou a predominância também dos ~haraç:iformes. Saul, 

(1975), trabalhando na Bacia do Alto Amazonas em Santa Cecilia, no 

Equador, indicou os Characiformes como grupo dominante. Trabalhos 

desenvolvidos na região do Distrito Federal como o de Viana, 

(1989), constataram também a importância dos Characiformes, em 

especial da Subfamília T'etragonopterinae. 

Em relação ao nuniero de indivíduos, neste trabalho, houve uma 

tendência de maior apariqão de individuos nos meses chuvosos do que 

nos meses de estiagem. Esta observação vem de encontro ao que é 



demonstrado por outros autores que trabalharam em sistemas de 

grandes rios, onde foi notado maior concentração de individuos na 

seca e menor numero de iiidivíduos na cheia, tfevido a grande 

dispersão destes. O que pode ser explicado, é que, em sistemas de . 

igarapés, por serem estrilturalmente menores, a diminuição do nível 

dfágua, em periodo de seca, leva a uma redução na disponibilidade 

de habitats e diminuição da profundidade, os indivíduos, então, 

procuram locais mais apropriados para viverem. No periodo chuvoso, 

entretanto, o número de biótopos 8 disposição para serem explorados 

aumenta, aumentando, assim, o número de individuos. Outro fato 

importante é que algumas espécies comuns de igarapés, como por 

exemplo espécies de Rivulus, são especies anuais, permanecendo 

apenas os ovos resistentes durante o periodo seco, os quais eclodem 

e desenvolvem-se no período de chuvas. Apesar desta tendência ser 

observada, 8 necessário o conhecimento da biologia das espécies 

presentes nesses igarapés, afim de saber se existe realmente um 

periodo do ano quando a abundância é maior. No igarapé do 

Quarenta, o estabelecimento de um padrão de abundância de 

indivíduos é ainda mais dificil, pois não s6 os fatores naturais 

estão influenciando a comunidade, mas também fatores extrinsicos, 

como a entrada de poluentes. 

Embora comparações em nível de gênero não sejam precisas, a 

fauna do igarap8 Caridi.rú apresentou afinidade com a fauna dos 

igarap8s naturais. No igarapé do Quarenta, a maioria dos gêneros 
d 

capturados, foram também encontrados em igarapes de sistemas 

naturais, entretanto o inverso não é verdadeiro. 
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Apesar de não ter sido possivel calcular o indice de 

similaridade entre as duas comunidades, através dos resultados, é 

possivel notar que há poucas espécies comuns aos dois igarap8s: 

Hoplias nalabaricus, Synbranchus marmoratus, Mesollauta insignis e 

Gymnotus carapo. Todas elas apresentam estrat8gia.s adaptativas o 

que conferem-lhes seguridade para viverem no igarapé do Quarenta. 

Neste igarapb, a espécie Hoplosternuni littorale contribuiu com 93% 

do total dos Siluriformes e 65% do total de indivi<luos capturados, 

indicando ser a esp8ci.e dominante neste ecossistema. No Candirú 

sua presença não foi observada, nem em trabalhos realizados em 

igarap6s naturais da Amazônia, apenas em dreas de vsrzea do rio 

Solimões. Henderson & Walker (1990), citaram que o 0, dissolvido 

poderia ser um dos fatores determinantes na distribuição de 

espécies de peixes. Qs autores eiicontraram que! a maioria das 

esp8cies que viviam entocadas nas zonas mais profuridas das zlreas de 

liteira, tinham uma adaptação especial para viverem em ambientes 

com baixa concentração de oxigênio, contudo, a esp6cie H. littorale 

tamb6m não foi capturada. Isto leva a crer que H. littorale 

poderia ser considerado como espécie colonizadora no igarap8 do 

Quarenta. Os fatores propícios tais como: abundância de alimento 

(detrito), habitat disponível, ausência de espécies competidoras, 

presença de respiração aérea acesshria e a alta rusticidade da 

espcScie, facilitou para que a mesma se desenvolvesse e reproduzisse 

satisfatoriamente, colonizando predominantemente o sistema. 

Em relação diversidade e ao número de esp8cies, os valores 

obtidos no igarap6 do Quarenta foram baixos comparando-os com os do 



igarapé do candirú. Segundo o princípio de Thiei~emamm, sistemas 

extremos, ou seja, aqueles que sofr,em grandes pressões de 

modificações ambientais, são habitados, geralmente, por comunidades 

pobres em esp0cies com, alta .curva de dominância, ao contrário, nos 

habitats com condições equilibradas, ocorre uma biocenose rica em 

esp8cies e com distribuição mais uniforme dos indivíduos entre as 

espkcies. Dados deste trabalho, portanto, concordam com este 

principio, pois no igarape do Candirú, o número de espdcies foi . 

relativamente alto, não havendo esp6cies dominantes, enquanto que 

no igarape do Quarenta, a comunidade foi composta por menos 

espécies, ocorrendo predominio de Hoplosternum littorale. 

5.3 - Concentrações dos metais pesados 

Devido as dif i(~u1dades f inariceiras enf rontadas para a' 

realização das análises de metais pesados em tecido de peixes, 

fomos impedidos de extender as análises 8 s  plantas, sedimentos e 

água, o que impossibilitou o cAlcu1.0 de fatores de concentração 

pelo qual poder-se-ia ter uma análise mais profunda sobre a 

bioacumulação desses elementos na biota local. A realização das 

análises de outros metais tambem não foi possive:l nesta etapa, o 

que talvez em trabalhos futuros poderão ser realizadas, 

principalmente mercúrio, A que este elemento é usado como 

catalizador nos processos de síntese de manufaturados plásticos. 

A fonte poluidora da maioria desses metais, provavelmente, seja 



proveniente dos processos de galvanoplastia utilizados pela maioria 

das indústrias, as quais lançam os subprodutos nos igarapés sem 

nenhum prévio tratamento. 

Das analises dos cinco elementos realizadas, as concentrações . 

de cobre e zinco apresentarnm n í v e i s  ctipori ores Aquel a s  pcrrni tidas 

pala Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) (1984). 

Segundo EPA (1972), certos metais em quantidades traços, fazem 

parte dos elementos indispensáveis a vida, mas em taxas elevadas 

podem ser prejudiciais. 

Os metais pesados podem estar presentes no ambiente sob a 

forma de íons livres, complexos inorgânicos ou orgânicos, 

adsorvidos ou ligados ao material particulado em suspensão. A 

maneira como os elementos são distribuidos entre essas várias 

formas está em função do tipo de elemento em questão e em que 

concentração ele se encontra nos rios (Lacerda, apud. Esteves, 

1988). 

0s processos atrav4s dos quais aumenta-se a solubilidade e a 

mobilidade dos elementos quimicos unidos A materia em suspensão, 

aumentam em geral a disponibilidade biológica e a toxidade 

(Forsters & Salomons, apud. Campos, 1990). 

Para os peixes, a incorporação dos metais pesados pode ocorrer 

ao longo de três vi-as: absorção atrav6s da superficie das 

brânquias, pele ou atrav6s das paredes do trato digestivo (Murphy 

et al., 1978). A relação entre a concentração de metais nos peixes 

e o nivel tr6fico ao qual eles pertencem tem sido sugerido, 

indicando a importância do habito aljnientar. Apesar do processo de 
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bioacumulação ocorrer para certos elementos dentro da cadeia 

alimentar, alguns autores ericontraram maiores concentrações de 

cádmio e zinco em planctivoros do que em carnivoros (Windom et al., 

1973). Murphy et al., (1978) encontrou maior concentração desses 

elementos (cddmio e zinco) em omnívoros do que em carnivoros. 

Neste trabalho, os dados das concentrações de zinco não 

indicam grandes diferenças entre os carnivoros (Hoplias 

malabaricus) e detritivoros (Hoplosternum littorale). Entretanto, 

em relação a parte do corpo onde o metal se faz mais presente, foi 

observado maiores concentrações fio músculo do que no figado. Ao 

contrário, Boldrini & Pereira, (1987), encontraram maior 

concentração de zinco iio figado do que na 'musculatura quando 

estudavam a contaminação da Bala de Santos por metais pesados. No 

entanto, o número de amostras de musculo analisado no igarap4 do 

Quarenta, foi muito pouco para poder assegurar com certeza essas 

diferenças. 

Observando os teores de zinco em esp4cimes de Hoplias 

malabaricus capturados em ambos igarapes, é nftida a evidência de . 

contaminação deste metal no igarapé do Quarenta, onde atingiu cerca 

de 23 vezes a concentração de zinco encontrada nessa espécie 

capturada no igarapé do Candirú. 

Poucos trabalhos tem sido realizados sobre a toxidade e o 

processo de bioacumulação de zinco. Nermerow, (1977), por exemplo, 

indicou que em altas concentrações de zinco, os peixes podem ter 

sua produção de ovos diminuida podendo tamb6m ocasionar alterações 

no desenvolvimento larva1 com inibição de algumas etapas da divisão 



celular. A concentração prejudicial para um organismo varia de 

esp6cie para especie. Segundo Boldrini & Pereira, (1987) 

concentrações tóxicas de compostos de zinco causam mudanças 

adversas na mor£ologi.a e fisiologia do peixe. Concentrações 

agudamente tóxicas, induzem a colapso celular das brânquias e, 

possivelmente, a sua obstrução com muco. 

O aparecimento cla concentração de 50,21pg,/g em Aeguidens 

pallidus capturado no igarapé do candirú 4 surpreendente e 

intrigante. Embora poucos dados sejam disponiveis sobre os efeitos 

de zinco no ambiente aqi~ático, este metal é acumulado por algumas 

espécies: os animais contém zinco em quantidades que vão de 6 a 

1500 mg/kg (EPA 1972). H& uma aprecidvel quantidade de zinco nos 

tecidos dos peixes. 

As concentrações de cobre no igarapé do Quarenta chegaram a 

atingir valores duas vezes o limite admissivel., sendo que os .. 

maiores valores foram encontrados no figado de Hoplosternum 

littorale. Segundo o National Research Council Canada, (1979), 
<. 

este órgão pode ser cansiderado como ttsitiotl de ac~imulação de cobre 

nos teleósteos. Outro fato importante que deve-se chamar a atenção 
' 

é em relação à toxidade deste elemento sobre a biota aquática, 

Vfirias Eoqmas químicas deste metal são conhecidas como causa direta 

do efeito t6xico para algumas esp6cies  aquática^; enquanto outras 

espécies são afetadas indiretamente por mudanças nas interações das 

comunidades. Segundo Esteves,  (1988) o cobre é extremamente t6xico 

às algas em geral. Fato tamb6m corroborado por Nor, (1987) e pelo 

National Research Council Canada, (1979). Isto provavelmente 



explique a falta de algas no igarapé do Quarenta que pode ser 

devido a concentração de cobre na água, pois apesar de não ter sido 

aferido na água, as concentrações deste elemento nos tecidos dos 

peixes evidenciam contaminação, provavelmente este fato seja um dos 

motivos que levam a redução a biomassa de algas no local, al6m do 

fator limitante STS como discutido anteriormente. Entretanto, faz- 

se necessário análise deste elemento na água juntamente ccfm testes 

de bioensaios para se detectar a concentração limite para o 

desaparecimento de certas esp6cies de algas. 

A dispersão de zinco e cobre é devido em qrande parte ao 

transporte do material e r n  suspensão pelas correntes de água 

(Campos, 1990). Isto leva-se a crer que no igarapé do Quarenta 6 

grande o potencial de contaminação devido a grande carga de 

sedimento e material suspenso que ocorre nesse sistema. Segundo o 

autor os detritos, sedimentos e o material em susp6:nsão apresentam 

metais pesados em concentrações muito mais altas que a Bgua 

circundante, e eles constituem a fonte principal de alimentos para 

espkcies detritívoras e f iltradoras . Das espécies analisadas 

Hoplosternum littorale, foi a que atingiu maiores concentrações 

desses elementos, por causa, principalmente do seu hábito 

alimentar. Alguns exemplares dessa espécie apresentaram tumores C 
nos raios das nadadeiras, o que provavelmente foi devido a 

poluentes químicos (Thatcher, comunicação pessoal). Isto sugere a 

possibilidade dessa especie ser utilizada em estudos de 

biomonitoramento, em 6reas onde e suspeito de c!ontaminação por 



zinco e cobre principalmente, já que essa espécie apresentou 

melhores medidas desses elementos. 

5.4 - Alimentação 

De uma maneira geral, as espécies de peixes de zonas tropicais 

apresentam-se mais generalistas quanto ao tipo de alimento ingerido 

e segundo a classificação de Nikolski (1978), poderiam ser 

consideradas eurifágicas (alimentam-se. de diversos ítens). 

Knoppell (1970), estudando a alimentação de 44 espécies de peixes 

de igarapés e lagos amazônicos, constatou que %poucas esp(3cies 

mostraram especialização em relaçiio ZI dieta. Leite (1987), sugere 

que as espécies de peixes de ariibientes tropicais, possuem um 

espectro alimentar níio muito restrito, com um baixo grau de 

especialização e consequentemente, pouca exc:lusividade por 

determinado tipo de aliniento. 

Os dados presentes neste trabalho, concordam parcialmerite com 

o exposto acima., pois apesar da maioria das espc5cies observadas 

serem generalistas, algumas espécies de ambos igarapés mostraram 

certa preferência por um determinado item alimentar. No igarapé do 

Candirú, os insetívoros, por exemplo, foram representados pelas 

espkies Pirrhulina gr. laeta, Carnegiella strigata, Rivulus 

urophthalmus e Rivulus ornatus, para as quais, houve contribuição 

dos insetos de origeni exclusivamente alóctone. Os herbívoros, 

representados pelas esp6cies Farlowella sp. e Rineloricaria sp. 
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alimentaram-se apenas de algas filamentosas. No igarapé do 

Candirú, portanto, apesar da existência de muitas espécies 

generalistas, variedade e disponibilidade de alimentos, 

proporcionam o sustento de algumas espécies de peixes 

especialistas. Henderson & Walker (1986), desenvolvendo estudo 

sobre a comunidade de liteira do igarapé Tarumãzinho, afluente do 

rio Negro, encontraram espécimes de ~yrrhulina sp. alimentando-se 
I 

preferencialmente de folhas de liteira, além de fungos, poriferas - 

e alguns artrópodas, o que descorda, parcialmente dos dados do 

presente trabalho, alem do que os autores não enccintraram espécie's 

especialistas em rela~ão ao hábito alimentar, provavelmente pelo 
L 

fato deste trabalho ter sido desknvolvido apenas em áreas de 

liteira, ou seja, apenas em um determinado biótopo e não em vários 

biótopos do igarapé Tarumãzinho. 

No igarapé do Quarenta, as espécies H. littorale, 

Cataphractops sp. e Ancistrus sp2, alimentaram-se exclusivamente de 

detritos. Esta sustentação de esp4cies detritivoras, é devido a 

grande disponibilidade deste item neste igarapé. 

-Comparando a variedade de alimentos de origem autóctone, entre 

os 2 igarapés, nota-se que o igarapé do Candirú é muito mais 

diverso qualitativamente do que o igarap4 do Quarenta. A causa 

desta redução na variedade de itens alimentares autóctones no 

igarapé do Quarenta foi a modificação do substrato provocando 

diminuição da diversidade da fauria bentônica e a escassez da , 

produção primária. Estes fatos contribuiram para a redução na 

possibilidade de susten1:ação de uma cadeia alimentar mais complexa. 
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Quanto à origem dos itens alimentares, no Candirú, os 

alimentos provenientes da floresta, como os inseto:; terrestres por 

exemplo, desempenham importante papel dentro da cadeia alimentar, 

visto que as espécies insetivoras tiveram sua fonte alimentar de 

origem exclusivamente alóctone. Outro fato importante, é que a 

liteira, que é a base essencial de entrada de nuterientes para os 

igarapés, é originária t.ambém da floresta (Walker, 1987). Alguns 

autores associam a aloctonia 8 limitação dos recursos autóctone, 

principalmente pela pobreza de nutrientes na Bgua (Fittkau, 1967; 

Saul, 1975; Soares, 1379; Goulding, 1980). Esta afirmação, 

entretanto, não Q aplicada ao nosso estudo, pois, a produção de 

alimentos de origem autóctone no ,igarapé do Canilirú é grande e 

capaz de sustentar esplbcies que se alimentam de invertebrados 

bentônicos e de algas a1.i existentes. No igarap4 do Quarenta, no 

entanto, a produção autóctone Q grande apenas em detrito; em 

relação à variedade de itens disponíveis, é realmente baixa devido 

as alteração citadas ariteriormente. Contudo a procura por alimento 

de origem alóctone no igarapé do Quarenta, não Q tão grande assim,. 

pois a oferta desses itens é limitada devido ti ausencia da floresta 

marginal, com isso, a entrada de alimentos alóctones que poderiam 

contribuir para o sustento de uma cadeia alimentar mais complexa, 

é escassa. . 

Conclui-se, portanto, que as comunidades de peixes de igarapbs 

naturais, são sustentadas por alimentos de origem tanto autcSctone, 

quanto alóctone. A fauna de invertebrados bentônicos, a produção 

primária, bem como a f 1-oresta marginal, provém alimentos capazes de 



sustentar uma cadeia alimentar mais complexa. A fi3lta da floresta 

marginal, assim como a homogeneização do substrato atrav4s dos 

processos de assoreamento no leito do igarap6, implicam numa 

diminuição da produção alimentar e consequentemente o sustento de . 

uma cadeia alimentar mais simples. 

5.5 - Distribuição das epécies em relação ao habilzat 

Algumas espécies presentes no igarapé do Candirú, não 

apresentaram preferências em relação ao habitat, provavelmente 

devido as exigências quanto a alimentação, reprodução e outros 

aspectos da história de vida de determinadas esp&cies, levando a 

existência de espécies euritópicas. Entretanto, grande número 

delas ocorreram sempre em microhabitats distintos. Esta - 
preferência por determinado ti-po de habitat ou substrato, de certa 

forma, est8 relacionado com o h8bito alimentar da esp4cie. 

Connell, (1975), afirmou que a oferta de alimento era um dos 

fatores que atuava na distribuição de animais entre habitats 

disponíveis. 

Grande número de espkies capturadas na margem alagada 

(Copella nattereri, Pyrrhulina gr. laeta, Rivulus urophthalmus e 

~ivulus ornatus) alimentaram-se de insetos provenientes da 

floresta, onde alí se acumulam. Outro exemplo são as espQcies , 

Characidium pteroides e ~haracidium fasciatum que s6 foram 

capturadas junto ao substrato arenoso (fundo do igarapé), e, apesar 



de apresentarem a dieta alimentar variada, os itens consumidos 

estavam quase todos concentrados nessa zona bentôi~ica. 

Farlowella sp. e Rineloricaria sp. foram sempre coletadas 

sobre folhas de Cyperaceae aquática submersa. Neste local a 

velocidade da água era grande. Segundo Patrick, (1975), muitas 

espécies de peixes de igarapés tropicais possuem adaptações 

morfológicas, tais como ventosas para permiti-los viverem em locais 
t 

de alta correnteza. As espécies em questão possuem a boca inferior . 

em forma de ventosas o que permite que os indivíduos mantenham-se 

atados às folhas das macrófitas sem serem levados pela correnteza. 

Outro fator importante, é a forma do corpo comprida e estreita, o 

que não oferece atrito sob a Agua. Essas espécies alimentam-se de 

algas filamentosas que encontram-se constantemente presas sobre as 

folhas das macr6fitas. 

Algumas espécies apresentaram muaanças ontogênicas no padrão 

de utilização de recursos, ou seja, variação na preferência do 

substrato em relação ao estdgio de desenvo1.vimento como 6 o caso de 

Aequidens pallidus e Synbranchus ~r~arrnoratus jovens que foram 

capturados na maioria das vezes na margem direita, entre raizes e 
I 

caule de gramineas e os exemplares adultos foram coletados 

geralmente nadando livremente na coluna d'água e entre moitas de 

Tonina sp. respectivamente. As zonas marginais oferecem bons 

esconderijos e proteção para peixes adultos de pequeno porte e 

alevinos, al4m de oferecer disponibilidade maior de alimento, já 

que os insetos terrestres que caem na dgua não são levados pela 

correnteza (Lowe-McConnell, 1975). 



Nota-se, portanto, que a exploração de habitats distintos 

requer certo grau de especialização por parte das espdcies e este 

fato propicia maior diversidade da espécies. 
s 

Vianna, (1989) estudando a composição e estrutura da . 

comunidade de peixes do Ribeirão SanttAna, no ~istrito ~eder'al 

constatou um aumento na diversidade de espécies em resposta ao 

aumento da estabilidade e complexidade do ambiente ao longo dos 

gradientes. 

Comparando ambos igarapés, nota-se que a diversidade de 

microhabitats no igarapé do Quarenta é pequena. Este fato foi 

prejudicado por uma série de eventAs anteriormente citados. O 

Candirú, ao contrário, apresenta heterogeneidade de habitats que 

são explorados por um nílmero maior de espécies. 

A heterogeneidade ambienta1 é indicada como um dos principios 

explicativos de uma maior diversidade animal (Gormari & Karr, 1978; 

Schlosser, 1982; Lowe-McConnell, 1975; Reice, 1985; Moyle & 

Vondracek, 1985; Vianna, 1989; Jacob,:1975: Diamond, 1975; Kikkawa, 
I\ 

1986; Wooton, 1990). 

Connell, (1975) afirmou que a distribuição de animais entre 

habitats disponiveis é geralmente regulado por três fatores: a 

disponibilidade de alimentos, a intensidade de predação e a 

tolerância 8s condições fisico-químicas. 

0 s  parâmetros físico.-químicos da água do igarap8 do Quarenta 

apresentam condições extremas, como citado anteriormente, e afetam 

a presença e distribuição das espécies. Wooton, (1990) afirmou que 

a diminuição na diversidade é também correlacionada com um aumento 

94 



na severidade ou na imprevisibilidade das condições abióticas. No 

Candirú, os parâmetros apresentam valores semelhantes aos 

encontrados por autores que trabalharam em igarapés naturais, não 

impondo condições limitantes para a distribuição das espécies. 

Durante as coletas não foi observado em nenhum igarapé, a 

presença de predadores externos tais como aves e mamiferos, 

provavelmente eles existam mas não exerçam efeitos marcantes sobre 

as comunidades. Peixes tipicamente predadores foram coletados em 

ambos igarapés (Hoplias cf. malabaricus). Segundo Patrick, (1975), 

dependendo do grau da pressão exercida pelo predador e se ocorre ou 

não predação seletiva, a predação pode afetar não apenas a biomassa 

e a diversidade de esp6cies mas também a estrutura inteira da 

comunidade. Em ambos igarapés, entretanto, apenas os dados de 

frequência de H. malaharicus são insuficientes para podermos 

inferir idéias a respeito do papel da pretiação sobre as 

comunidades. 

5.6 - Estabilidade das comunidades 

Quanto aos testes de persistência das comunidades estudadas, 

no igarapé do Candirú, a comunidade apresentou persistência tanto 

para número quanto para biomassa de individuos, conclui-se com isso 

que a comunidade nesse igarapé, no período estudado apresentou-se 

estAvel enquanto que para o igarapé do Quarenta, a comunidade não 

mostrou persistência para nuinero de individuos nem para biomassa, . 



o que leva a conc1ui.r que a comunidade mostrc~u-se instável. 

Grossman, (1982) afirma que uma comunidade regulada por interações 

entre as esp6cies deve apresentar um certo grau de persistência em 

sua composição. Estudos em grupos de invertebrados 16ticos 

(Peckarsky, 1983), bem como em peixes (Kushlan, 1976), em geral 

sugerem que a estabilidade e/ou persistência das comunidades é 

maior em ambientes naturais do que em perturbados. 

Segundo Grossman, (1982) as comunidades deterministicas são I 

caracterizadas pela limitada similaridade morfológica entre as 

espécies, pela ocorrência de segregação em habitats, microhabitats 

e/ou dieta, e pela persistência da comunidade através de muitas 

gerações. As comunidades, as quais são reguladas por processos 

estocásticos possuem espécies morfológicamente similares, pouca 

segregação ecológica e falta de persistência em face às 

perturbações ambientais. Grossman et al., (1982) utilizaram-se .. 

destes conceitos para examinar a comunidade dt? peixes em um 

igarapé, por um periodo de 12 ahos. Através das medidas do 
4 

coeficiente de concordância de Kendall, concluiram que a comunidade 

estudada era regida por processs estocásticos, por não apresentarem 

persistência. Yant et al., (1984) entretanto, doscordaram desta 

conclusão, inferindo que a variabilidade na abundância relativa não 

era uma evidência suficiente para tal afirmação, pois a escolha do 
I 

i local de estudo e a metodologia da amostragem poderiam estar 

,. levando os autores a erros de interpretação. 

I Em nossos estudos, o fato da não unificação das metodologias 

poderia-nos levar a pensar que estariamos incorrendo em erros na 



interpretação de dados sobre a falta de persistência na comunidade 

do Quarenta, quando esta, na realidade poderia estar ocorrendo. 

Entretanto, o método da redinha utilizado no Candi:rú é considerado 

mais seletivo do que a pesca elétrica, isto leva-110s a pensar que 

se a metodologia empregada estivesse influenciando erroneamente a 

interpretação dos dados como Yant et al., (1984) sugeriram estar 

ocorrendo no trabalho proposto por Grossman et al., (1982) esperar- 

se-ia falta de persistência na comunidade do Candirú, pois neste, 

foi empregado um aparelho de pesca mais seletivo que o empregado no 

igarape do Quarenta. Este fato, mais uma vez indica que as 

metodologias de coletas em cada igarapé foram as mais adequadas às 

características singulares de cada local e que estas não estão 

influenciando a interpretação dos dados sobre a persistência. 

O conceito de estabilidade, segundo Lewontin, (1969) é a 

tendência de um sistema permanecer próximo do ponto de equilíbrio 

ou a ele retornar ap6s um perfodo de distúrbio. Moyle & Vondracek, 

(1985)~ explicaram que em locais, onde as mudanças das variáveis 

ambientais eram extremas e imprevisiveis, as espécies locais 

apresentavam o periodo reprodutivo indefinido. Poderia ocorrer, 

então, que enchentes súbitas estivessem coincidir com a época 

reprodutiva de a.1gumas espécies de peixes, destruindo ovos, larvas 

e jovens de tal maneira, levando a uma variação na composição da 

comunidade. Enquarito que em locais onde apesar de ocorrerem 

variações extremas das condições físico-quimicas ambientais, estas 

ocorrem de maneira previsivel, num determinado periodo do ano. As 



espécies presentes poderiam sincronizar sua época reprodutiva 

resultando em uma estrutura de comunidade estável. 

No Candirú, apesar da variação natural dos fatores ambientais 

ocorrer, esta acontece de maneira moderada e ciclica, fazendo com 

que as espécies estejam adaptadas 21 essas oscilaçõe:;. Ross et al., 

(1985) afirmaram que a estabilidade tamb6m pode ocorrer através da 

resistência, ou seja, a habilidade de um sistema suportar 

distdrbios ambientais. A variação dos fatores físico-químicos no f 

igarapé do Candirú ocorre de maneira regular e previsível 

promovendo equilibrio da comunidade. Estes resilltados indicam 

haver um efeito relativo das variações ambientais e das comunidades 

de peixes, correspondendo ao modelo proposto por Shlosser, (1987). 

No Quarenta, apesar dessas oscilações naturais tambem 

ocorrerem através da periodicidade chuva-estiagem, a 

imprevisibilidade das condições físico-químicas, oriundas dos .. 

despejos de efluentes industriais e de esgôtos don~sticos, exerce 

pressão muito maior, levando B ins.tabilidade toda a comunidade. 
I' 

Deve-se considerar cont.utlo, que os trabalhos que visam detectar se- 

há ou não persistência na comunidade de peixes foram realizados num 

espaço de tempo relativamente, longo, cobrindo mais que uma geração 

das espécies envolvidadas (Grossman et al., 1982; Moyle & 
I 

Vondracek, 1985). Conncll & Sousa, (1983) chamaram a atenção para 

este detalhe afirmando que esta necessidade 6 b6sic:a para permitir 

a reciclagem completa das esp6cies. 

Baseando-se nos conceitos de Grossman, (1982) conclui-se que 

a comunidade de peixes do igarap6 do ~andirii tende a ser 



influenciada por processos determinísticos (iriterações entre 

esp6cies), enquanto que no igarap6 do Quarenta, há uma tendência da 

estrutura da comunidade ser influenciada por processos 

estocAsticos (variações ambientais). Contudo 6 prematuro 

inferirmos que os fatores estocásticos são a força que domina e 

regula a comunidade de peixes do Quarenta. Para testar esta 

hipbtese, deve-se comparar várias comunidades que sejam 
I 

influenciadas por fatores semelhantes em sistemas aquáticos tamb6m 

semelhantes e prorrogar o tempo de observação o suficiente para que 

várias gerações ocorram. 



- As alterações físico-quimicas ocorridas no igarapé do Quarenta, . 

principalmente o 0, foram um dos fatores que influenciaram a 

presença de determinadas espécies de peixes, visto que a maioria 

das espécies encontradas nesse igarap8 possuem adaptações 

especiais para respiração a6rea. 

- 0s igarapbs, apesar de estarem ligados aos grandes rios, são 
sistemas distintos que apresentam caracteristica:; peculiares, as 

quais influenciam a comunidade aquática de maneira diferente 

daquelas observadas em rios maiores. 

- No igarap6 do Quarenta, Hoplosternum littorale foi a esp4cie . . 

dominante e poderia ser considerada esp4cie colonizadora deste 

tipo de ambiente, já que não existem registros de sua ocorrência 

em igarapés naturais. A abundância de detritos, disponibilidade 

de habitat, presença de respiração aérea acessória e a alta 
I '. 

rusticidade da espkcie, possibilitaram que a mesma se 

desenvolvesse satisfatoriamente neste ambiente. 

- A espkcie Hoplosternum littorale, poderia ser utilizada em estudo 
I 

de biomonitoramento, onde se pretende investigar contaminação do , 

ambiente aquático por metais pesados, principalmente zinco e 



cobre, já que foi detectado altas concentra~ões desses elemento 

nos tecidos dessa esp6cie. 

- Comunidades de peixes de igarapes naturais são sustentadas por 
alimentos de origem alóctone e autóctone, o que possibilita o 

sustento de cadeias alimentares mais complexas. Entretanto, em 

sistemas alterados, a falta de floresta marginal., o processo de 

assoreamento no leito dos igarapes, além de outros fatores, levam . 

a um comprometimento na disponibilidade de alimentos. 

- A homogeneização de habitats, observada no igarap6 do Quarenta, 
foi um dos fatores que influenciou a riqueza de espécies neste 

igarapé. 

I 

L *  - A variação dos fatores ambientais, tendem a ocorrer de maneira 
moderada e ciclica em ambientes de igarapes naturais, fazendo'com 

que as esp6cies estejam adaptadas a essas oscilações 

proporcionando estabilidade B comunidade. Entretanto, em 

igarap6s perturbados, a imprevisibilidade das condições físico- ' 

quimicas, leva a instabilidade toda a comunidade. 



VI1 - SUGESTÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

- Desenvolver trabalhos sobre contaminação por, metais pesados em 
peixes consumidores de 1" 2 @  e 3 Q  ordem, a fim de detectar se 

realmente ocorre bioacumulação de determinados elementos dentro 

da cadeia trófica. 

I 

%- Conhecer mais detalhatlamente a biologia e ecologia das espécies 
de peixes de igarap6s a fim de se saber mais sobre a dinâmica das 

comunidades. . 

@ -  Preservar as áreas de florestas marginais de igarapés, as quais 

desempenham papel importa,nte como interface entre os sistemas 

aqudticos e terrestres. 

a Promover ações que visem o aumento da complexidade de 

microhabitats para, consequentemente proporcionar aumento da 

diversidade biológica. 

4 - Desenvolver &rio e abrangente trabalho educativo, junto a 

população urbana no que concerne Bs práticas conservacionistas 

dos igarapbs. 
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