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RESUMO 
 

O presente trabalho “Estrutura e composição da comunidade de peixes de igarapés na 

ESEC Cuniã”, foi desenvolvido às margens da BR-319, trecho que liga Rondônia ao 

Amazonas. As amostras foram coletadas entre setembro de 2010 e maio de 2012, em oito 

igarapés na grade de coleta do Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Núcleo Rondônia 

- PPBio/RO. As mensurações foram realizadas sempre no sentido jusante-montante dos 

igarapés antes das coletas de peixes. A parcela aquática foi dividida em quatro pontos 

equidistantes que correspondiam aos seguimentos. Para cada um dos quatro seguimentos, 

primeiramente eram tomadas as medidas de largura total com o auxilio de uma trena graduada 

em centímetros, depois dividia-se o seguimento em nove pontos onde eram realizadas as 

tomadas de profundidade, a categoria do substrato para cada uma das nove medidas. Em 

seguida, a velocidade da corrente foi obtida com o auxílio de um objeto flutuante, foram 

anotadas três vezes o tempo em que o disco levava para percorrer a distância de um metro na 

superfície da coluna d’água. Os peixes foram coletados de forma ativa, com auxílio de puçás, 

peneiras e redes de cerco de 2 m de comprimento (malha 2 mm), manejada no sentido jusante-

montante. Após medir os parâmetros ambientais, o trecho de 50 m foi cercado em suas 

extremidades com redes de malha para evitar a fuga de peixes durante a coleta; outras duas 

redes foram utilizadas para subdividir o trecho do riacho e facilitar as coletas. Após coletados, 

os peixes foram transportados para o laboratório para serem identificados ao menor nível 

taxonômico com auxílio de lupas e chaves dicotômicas. Após a triagem, os exemplares foram 

acondicionados em álcool 70% e depositados na Coleção de Ictiológica da Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, sob o acrônimo UFRO-I. Para identificar se fatores ambientais 

estruturais e físico-químicas afetam a estrutura das comunidades de peixes, as amostras foram 

ordenadas e submetidas a análises multivariadas. Foi utilizado um conjunto com 5.225 

espécimes distribuídos em 107 espécies, divididos em 24 famílias e sete ordens. A 

composição e riqueza foram semelhantes entre os igarapés e nenhuma variável ambiental 

incluída no modelo teve efeito detectável sobre a estrutura da comunidade de peixes da ESEC 

Cuniã. Os resultados sugerem que a ictiofauna de terra firme da ESEC é homogênea e 

compartilha características físicas e estruturais semelhantes, ao menos nessa área de 25 km2. 

 
 
 
 
 
 



 
 
ABSTRACT 
 
This paper "Structure and composition of the fish community in streams ESEC Cuniã" was 

developed along the BR-319, a stretch linking Rondônia to Amazon. The samples were 

collected between September 2010 and May 2012, in eight streams in grid collects Program 

Biodiversity Research Center of Rondônia - PPBio / RO. The measurements were performed 

at the direction of the downstream-upstream creeks before the collections of fish. The aquatic 

portion was divided into four equidistant points that correspond to segments. For each of the 

four segments, first measurements were taken with the aid total width of a tape graduated in 

centimeters, is then divided into the following nine points where the sockets were performed 

depth, the category of the substrate for each nine measures. Then, the current velocity was 

obtained with the aid of a floating object, were recorded three times the time it took for the 

disc travels a distance of one meter in the surface of the water column. Fish were collected 

actively, with the aid of dip nets, seines and sieves of 2 m in length (2 mm mesh), managed 

towards downstream-upstream. After measuring environmental parameters, the stretch of 50 

m was surrounded at their ends with mesh nets to prevent fish escaping during collection; 

other two networks were used to subdivide the section of the creek and facilitate collections. 

Once collected, fish were transported to the laboratory to be identified to the lowest 

taxonomic level with the aid of magnifying glasses and dichotomous keys. After the 

screening, the specimens were stored in 70% ethanol and deposited in the Ichthyological 

Collection of the Federal University of Rondonia - UNITE, under the acronym UFRO-I. To 

identify whether structural and environmental factors affect the physico-chemical structure of 

fish communities, samples were sorted and subjected to multivariate analyzes. We used a set 

with 5225 specimens representing 107 species, divided into 24 families and seven orders. The 

richness and composition were similar between streams and any environmental variable 

included in the model had detectable effect on the structure of the fish community of ESEC 

Cuniã. The results suggest that the fish fauna of the land ESEC is homogeneous and shares 

similar structural and physical characteristics, at least in this area of 25 km2. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil, país com a maior diversidade biológica do planeta, abriga mais de 13% da 

biota mundial (LEWINSOHN & PRADO, 2005) cuja riqueza total está distribuída em 

diferentes biomas, dentre eles, a Amazônia.  

O bioma Amazônia é responsável pela maior biodiversidade terrestre e de água doce 

do Brasil, representando cerca de 40% das florestas tropicais remanescentes conhecidas 

(BRANDON et al., 2005). Uma boa parte dessa diversidade biológica está abrigada nos 

ecossistemas aquáticos da Amazônia que são constituídos de uma densa rede hídrica (rios, 

córregos, cachoeiras, lagos, igarapés e represas) (SANTOS & FERREIRA, 1999). A extensão 

do bioma Amazônia somado ao número desproporcional de pesquisadores que desenvolvem 

trabalhos na região, quando comparados aos grandes centros urbanos do eixo centro-sul do 

Brasil, tem contribuído para limitar o conhecimento desse patrimônio natural (COSTA, 1998, 

Paper do NAEA 86). E é provável que parte importante da biodiversidade aquática tenha sido 

e continua sendo perdida de forma irreversível, sem sequer ter sido inventariada (METZGER 

& CASATTI, 2006). 

O Brasil tem contribuído com elevadas taxas de desmatamento que, assim como outras 

atividades humanas, levam a redução de habitats que antes ocupavam grandes áreas 

(AMARAL et al., 1999), contribuindo para a fragmentação ambiental (BROWN JR. & 

HUTCHINGS, 1997). Esta redução e perda de habitat diminuem ou extinguem populações 

quando elimina definitivamente os lugares adequados para as espécies. Em caso de 

assoreamento, por exemplo, o volume de hábitat e o fluxo de água estão drasticamente 

reduzidos, macrófitas aquáticas enraizadas emersas se estabelecem, e por consequência a 

ictiofauna fica limitada por espécies acidentais, oportunistas e com habilidade para consumir 

detritos orgânicos, que se torna o item alimentar dominantes nessas circunstâncias, 

acarretando diminuição de biomassa íctica, perdas de espécies mais sensíveis e maiores 

chances de homogeneização biótica (CASATTI 2009, 2010). Além disso, o declínio 

populacional pode facilitar o acesso de predadores e doenças que causam a deterioração da 

qualidade da área. O conhecimento da composição e dos fatores ambientais que modelam sua 

distribuição é um dos primeiros passos para se propor medidas que contribuam para a 

conservação dessas áreas e permitam ordenar formas sustentáveis de uso do recurso natural, a 

fim de minimizar a perda da biodiversidade (BENSUSAN, 2006). 

Nos ecossistemas aquáticos, os aspectos limnológicos geralmente são os quais mais 

dispomos de informação (TUNDISI et al., 2006), o mesmo se dá para peixes comerciais no 

caso dos organismos de maior porte (AGOSTINHO et al., 2005), e os trabalhos são referentes 
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principalmente às regiões sul e sudeste do país. Trabalhos que reconhecem a importância dos 

igarapés de pequeno porte, a diversidade dos organismos e a dinâmica nesses ambientes são 

mais recentes e em especial na região Amazônica (MENDONÇA et al., 2005; PAZIN et al., 

2006; NISSIMIAN et al., 2008; ESPIRITO-SANTO et al., 2008; BARROS et al., 2011). A 

alta diversidade desses ecossistemas justifica uma preocupação com sua conservação, em 

especial pelo fato da rede de igarapés ser importante fonte de obtenção de água estar sendo 

utilizada como rede de esgoto nos maiores centros urbanos da Amazônia. Desta forma, 

compreender a dinâmica natural das comunidades, sua relação com variações ambientais em 

condição natural, ou seja, pretérita a qualquer tipo de impacto ambiental e os mecanismos 

envolvidos no processo de estruturação de comunidades, podem orientar o planejamento e 

elaboração de ações de manejo de recursos naturais ou de avaliação e mitigação de danos 

causados por alterações ambientais antropogênicas. O presente trabalho objetivou reconhecer 

atributos de comunidades da ictiofauna de igarapés de terra firme da Estação Ecológica do 

Cuniã, inserida na região de interflúvio Purus-Madeira, que auxiliem a implantação de 

políticas de gestão desta e de outras unidades de conservação. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
1.1. Ecologia de comunidades de peixes em igarapés de terra firme  

 
Comunidades ecológicas são conjuntos de populações que ocupam uma determinada 

área e interagem com o meio, compartilhando fatores abióticos em comum (RICKLEFS, 

2011).  Essa interação pode ser em relação a um determinado lugar e/ou tempo (ODUM et al., 

2007; BEGON et al., 2007; RICKLEFS, 2011). Em ambientes aquáticos, os organismos estão 

organizados ao longo de um gradiente longitudinal.  

O Conceito de Rio Contínuo, inicialmente proposto por Vannote et al. (1980) para 

organismos aquáticos em regiões temperadas, prediz que, a estrutura e função das 

comunidades aquáticas acompanha os gradientes abióticos, principalmente em função do 

processamento de matéria orgânica e por meio de diferentes padrões tróficos, ao longo do 

gradiente longitudinal. Essa relação, por sua vez, estabelece uma forte dependência com a 

floresta que circunda seu leito para a manutenção dos organismos aquáticos e da cadeia 

trófica (CARVALHO, 2008).  

Em geral, os estudos com comunidades, envolvem uma síntese dos fatores ambientais 

e das interações bióticas (WOOTTON, 1995). Através do uso de atributos como diversidade, 

riqueza e equitabilidade é possível analisar a estrutura de uma comunidade sobre vários 

aspectos. Dentre os padrões mais abordados em ecologia de comunidades estão aqueles 

relacionados com a diversidade de espécies (número, composição e suas características), bem 

como aqueles relativos às variações temporais e espacial de suas abundâncias. Assim como as 

importâncias relativas das espécies variam no espaço, os padrões de abundância podem mudar 

no tempo. Desvendar como as comunidades variam de um lugar para outro ou na escala de 

tempo é o primeiro passo para compreender o funcionamento dos sistemas ecológicos 

(RICKLEFS, 2011). 

Em ecossistemas aquáticos, os estudos são fortemente direcionados para organismos 

de maior porte e importância comercial (AGOSTINHO et al., 2005) e o hiato de informações 

sobre as cabeceiras que contribuem para a formação das grandes redes aquáticas precisa ser 

preenchido para compreender a ampla diversidade de peixes do bioma Amazônia 

(MENDONÇA et al., 2005). Na bacia Amazônica, os primeiros estudos com a fauna de 

peixes de pequeno porte abordavam aspectos da dieta e composição (KNÖPPEL et al., 1968; 

KNÖPPEL, 1970). Porém o enfoque ecológico tem sido ampliado em outros estudos, tais 

como: a estrutura de peixes de cabeceiras em relação a heterogeneidade ambiental 
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(BÜHRNHEIM & COX-FERNANDES, 2003); a composição de peixes em relação aos 

aspectos físicos dos igarapés, substratos e fatores físico-químicos (MENDONÇA et al, 2005); 

efeito de variações sazonais sobre as comunidades de peixes de igarapés na Amazônia Central 

(ESPÍRITO-SANTO et al., 2008); padrões de comportamento e reprodução de peixes de 

igarapés (RODRIGUES et al, 2009; CATARINO & ZUANON, 2010; RODRIGUES et al., 

2011); impactos de manejo florestal sobre a ictiofauna de igarapés (DIAS et al., 2010); 

impactos sobre a remoção de peixes e o possível uso de captura e devolução nas coletas 

cientificas (ESPÍRITO-SANTO et al., 2011) e; estrutura e composição de peixes de poças 

adjacentes aos igarapés de terra firme (PAZIN et al., 2006). Esses estudos demonstram a 

importância dessss nascentes e os pequenos riachos conhecidos regionalmente com igarapés. 

Esses pequenos corpos d’água representam grande parte da área de todo o sistema fluvial 

amazônico e contribuem de maneira expressiva para a diversidade de peixes (JUNK, 1983, 

VAZZOLER, 1999).  

A ictiofauna da terra firme está representada por peixes de pequeno porte que 

correspondem aproximadamente 50% do total de espécies de peixes de água doce descritas da 

América do Sul (BÖHLKE et al., 1978), geralmente apresentam pequenas taxas de 

deslocamento espacial ao longo da vida (HENDERSON & WALKER, 1986) e grau elevado 

de endemismo (MENEZES et al., 1990; SABINO & CASTRO, 1990; ARAÚJO-LIMA et al., 

1999; REIS, et al., 2003). Mudanças ao longo do curso d'água são importantes para 

determinar a estrutura e a composição da comunidade (e.g. CARVALHO, 2008) e a 

heterogeneidade pode ser gerada pelas características de cada ambiente como diferentes tipos 

de solos, vegetação ou composição de outros grupos animais (METZGER, 2001), em especial 

pelo efeito de predadores (PAINE, 1980). Os mecanismos que atuam sobre os padrões de 

distribuição das espécies no espaço e no tempo têm sido investigado a fim de compreender a 

dinâmica de interação dos organismos (PALMER & POFF, 1997). Os padrões de variação 

temporal podem atuar intrinsecamente nos sistemas ecológicos ou por variação de fatores 

externos. Segundo Ricklefs (2011), a medida mais simples e reveladora da estrutura de 

comunidades é o numero de espécies. Características físicas do ambiente como largura do 

canal, profundidade e, vazão, contribuíram para a determinação da riqueza e composição de 

espécies de peixes em ambiente temperado (OBERDORFF et al., 1993) e, recentemente, 

heterogeneidade tem se revelado um fator estruturante da ictiofauna (HUGUENY et al, 2010). 

Esses estudos ressaltam a importância da heterogeneidade dos habitats nos padrões de 

composição, riqueza e abundância de espécies nos cursos de água de terra firme 

(WOOTTON, 1995; BÜHRNHEIM, 1999). 
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A ictiofauna é um importante componente na riqueza local de espécies de vertebrados 

em regiões de baixio (KNÖPPEL, 1970; SILVA, 1993; MENDONÇA, 2002). A floresta 

adjacente determina habitats específicos dos igarapés de terra firme (WALKER, 1995), de 

modo que a composição e estrutura da fauna são resultado da elevada complexidade estrutural 

e conectividade, associada às interações ecológicas e à variedade de itens alimentares 

alóctones disponíveis no sistema (WALKER, 1995; LOWE-McCONNELL, 1999). Os peixes 

de igarapés dependem fortemente do material orgânico alóctone importado da vegetação 

marginal para manutenção dos sistemas ecológicos (VANNOTE et al., 1980). Em sistemas 

aquáticos de terra firme, o comportamento hidrológico de pequenos riachos é fortemente 

influenciado por chuvas locais (JUNK &WANTZEN, 2004) que aumentam a área do corpo 

d’água (relação espécie-área; WATSON, 2002). A dinâmica que ocorre durante esse processo 

é a inundação da porção marginal dos igarapés por um curto período de tempo, ou por 

algumas horas ou dias. De forma análoga aos peixes dos grandes rios que dependem da 

floresta inundável, as várzeas (GOULDING, 1980; JUNK et al., 1989). Assim como para a 

biota terrestre, a floresta marginal exerce fundamental importância para a manutenção da 

diversidade dos organismos. Dessa maneira, a alteração ou remoção da floresta que circunda 

esses igarapés comprometeria diretamente os ecossistemas aquáticos (TUNDISI & 

MATSUMURA-TUNDISI, 2010), da mesma forma que a retirada da várzea afeta a ictiofauna 

dos grandes rios (CLARO-JR et al., 2004). 

A maior ameaça à diversidade biológica, abundância e densidade das espécies é a 

perda da qualidade da água e a fragmentação do habitat, destruições positivamente 

correlacionadas como aumento da densidade humana (FEARNSIDE, 1986). Ações que levam 

ao desenvolvimento de infraestrutura em grande escala; mineração; pecuária, agricultura, 

desmatamento, entre outros, são os principais fatores de impactos ambientais diretos que 

resultam na perda da biodiversidade ao longo de toda a região tropical (BRANDON et al., 

2005; AGOSTINHO et al., 2005), um patrimônio natural muitas vezes inédito para a ciência. 

. 

. 

. 

. 
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. 
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1.2. O processo de colonização na região Amazônica e a relação com a perda e a 

proteção da biodiversidade 

 
 O avanço da fronteira do desenvolvimento na Amazônia, assim como na região sul e 

sudeste do país, levou a descaracterização de grandes áreas e consequentemente a perda de 

parte da riqueza local. A pressão antrópica que os rios e igarapés brasileiros vêm sofrendo 

atualmente é decorrente da ocupação e da utilização desorganizada das bacias hidrográficas 

(CASTRO 1997, PRIMACK & RODRIGUES, 1999, AGOSTINHO et al., 2005). A 

fragilidade dos ecossistemas amazônicos exigia, no mínimo, um planejamento nos processo 

de ocupação dessa região. Entretanto, a colonização da Amazônia a partir do final da década 

de 1960, foi marcada pelo processo violento de ocupação e degradação ambiental 

característica das "economias de fronteira", nas quais o progresso é entendido como 

crescimento econômico de prosperidade infinita, baseados na exploração de recursos naturais, 

tratando esses como igualmente infinitos (BECKER, 2001). 

A ocupação de Rondônia teve como elemento motivador a vontade política de 

incorporar a região ao processo produtivo nacional. A aceleração dos processos de 

mecanização da agricultura nos estados da região sul, principalmente Paraná e Rio Grande do 

Sul, ocasionou um contingente significativo de trabalhadores rurais e pequenos proprietários, 

que passaram a ocupar o trecho asfaltado da rodovia BR-364 implantando e originando os 

núcleos urbanos às margens da rodovia (MATIAS-PEREIRA, 1997). 

Os incentivos para estabelecer projetos de colonização, associados com o asfaltamento 

da BR-364, impulsionaram a ocupação rural do Estado. A atividade agropecuária realizada 

intensivamente durante esse movimento de desenvolvimento produziu alterações na paisagem 

em um ritmo acelerado (DALE et al., 1993; RONDÔNIA, 1998) com grandes áreas 

desmatadas, consequente perda de corpos d’água e de biodiversidade de valor inestimável 

(FEARNSIDE, 1989; ALVES et al., 1999). 

A partir do fim da década de 1970 até meados da década de 1990, o Estado de 

Rondônia teve uma média de 273.442 hectares desmatados anualmente (FIERO, 1997), 

dentro de uma faixa de 100 km de largura ao longo das rodovias (NEPSTAD et al., 2000). 

Dez anos depois, cerca de um terço da área total do estado já estava desmatada ‒ 

aproximadamente nove milhões de hectares (BERNINI et al., 2009). Esses dados colocaram 

Rondônia como líder de taxas de desmatamento da Amazônia legal, seguido por Pará, Mato 

Grosso e Acre (LAURENCE et al., 2004). 
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Entre as principais causas do desmatamento em Rondônia, além do histórico aumento 

da população em função da migração estimulada pelo governo, e o crescimento da indústria 

madeireira, está à ampliação do número de estradas e rodovias (MARGULIS, 2003). Em 

geral, decisões para construir ou pavimentar rodovias trazem grandes consequências para as 

florestas vizinhas condenando-as ao desmatamento (FERREIRA et al., 2005; SOARES-

FILHO et al., 2004).  

Nos últimos anos, as novas demandas de pavimentação de estradas e rodovias tem 

gerado preocupação ambiental quanto à intensificação de impactos antrópicos em decorrência 

da intensificação do processo de uso e ocupação da terra, facilitado pela reabertura de 

estradas. Uma projeção do impacto da pavimentação das estradas, previstas no programa 

Avança Brasil (iniciativa do governo para investimentos na região Amazônica), calculou que 

o desmatamento associado às futuras rodovias previstas no programa seria de 120 a 270 mil 

km² nos próximos 20 ou 30 anos (NEPSTAD et al., 2000). Isso se a relação entre a 

pavimentação e o desmatamento seguir o padrão observado no passado. 

De fato, as estradas conduzem ao desmatamento, e em geral, deflagram uma série de 

forças e eventos sem relação com quaisquer planos anunciados para promover o 

desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente (FEARNSIDE, 2010). Essas 

alterações locais e regionais podem ter influência direta sobre os ecossistemas aquáticos e, 

particularmente, sobre as comunidades de peixes (COOPETEC, 2011). Sendo assim, esse 

cenário é bastante previsível para as futuras obras de infraestrutura e desenvolvimento da 

região, ao longo da BR-319, trecho que liga as cidades de Porto Velho a Manaus 

(FEARNSIDE, 2006a).  

A reabertura e/ou repavimentação da BR-319 já vem sendo discutida por parte do 

governo desde 1996. A discussão está centrada na sua importância para o desenvolvimento 

econômico regional (PERZ et al., 2007). A obra foi incluída inicialmente no “Projeto Brasil 

em Ação”, em seguida no “Avança Brasil” (2000-2003) e depois no PPA (Plano Plurianual) 

do Governo Lula (2004-2007), com previsão da implantação das obras a partir de 2008 e 

conclusão em 2013 (COSTA et al., 2011). No entanto, até o momento, apenas obras de 

restauração e recuperação emergencial foram executadas pelo 5º e 6º Batalhão de Engenharia 

e Construção (http://www.dec.eb.mil.br/index.php/noticias?id=19). 

A área de entorno da BR-319 é de interesse para criação de reservas por ser um 

interflúvio com diversidade biológica particularmente alta para diversos grupos animais 

(FEARNSIDE, 2006b), também esperada para peixes dos rios e igarapés da região, embora 

pouco estudados. Uma alternativa de conter essa devastação foi a criação de novas áreas 
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protegidas, nesse trecho, como medida mitigatória (NELSON, 2006), contudo ainda 

necessitam ser implementados estudos da biodiversidade para que estas UCs possam 

funcionar efetivamente como barreiras ao desmatamento e à degradação. 

Em geral, na tentativa de minimizar a perda da biodiversidade, diversos países têm 

recorrido ao estabelecimento de unidades de conservação (BRITO, 2003). Medidas de 

conservação dentro e fora de áreas protegidas, e a restauração das comunidades biológicas em 

habitats degradados (PRIMACK & RODRIGUES, 1999) são estratégias a fim de minimizar 

os impactos gerados pelo desenvolvimento. Porém, a efetividade dos sistemas de unidades de 

conservação como um todo depende de quão adequadamente possam cumprir sua missão. 

Estas áreas contemplam fragmentos de ecossistemas com representativa biodiversidade, em 

regiões ameaçadas ou muitas vezes com auto grau de antropização (BRASIL, 2000). A partir 

do estabelecimento dessas áreas, as comunidades biológicas podem ser conservadas. 

Para isso, é necessário compreender a sustentabilidade dos processos bioecológicos  

que mantém a diversidade biológica a longo prazo (HOROWITZ, 2003). Dessa forma, são 

importantes estudos que possibilitem a caracterização desses ecossistemas  antes que sejam 

comprometidos. Conhecer a ictiofauna desses ambientes é um dos primeiros passos para 

abordagens ecológicas e o gerenciamento destas áreas (ANDREATTA et al., 2002). O 

monitoramento de comunidades bióticas em sistemas aquáticos é essencial para identificar as 

respostas do ambiente aos impactos causados pela ação antrópica. Além disso, trata-se de uma 

ferramenta extremamente útil para fornecer diretrizes que possam regulamentar o uso dos 

recursos hídricos e minimizar sua degradação. 

Sendo assim, o presente trabalho visou investigar como a estrutura da comunidade de 

peixes de pequeno porte está organizada e se as características limnológicas e estruturais dos 

igarapés influenciam na composição da ictiofauna da ESEC Cuniã. E tem como hipótese: A 

estrutura da comunidade ictica é influenciada por características ambientais locais 

(limnológicas e estruturais) dos igarapés de terra firme. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a estrutura e composição da comunidade de peixes de pequeno porte em 

igarapés de terra firme da Estação Ecológica de Cuniã e sua relação com características 

ambientais. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 
1) Determinar a  composição, riqueza e  diversidade das comunidade de peixes de 

pequeno porte em igarapés da ESEC Cuniã; 

2) Analisar as relações entre a composição de espécies das comunidade de peixes e as 

características limnológicas dos igarapés de terra firme selecionados na área. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

  

A área selecionada para executar o estudo foi um sítio de amostragem que ocupa uma 

área de 25 Km² com uma única bacia de drenagem em direção ao rio Madeira, na Estação 

Ecológica de Cuniã - ESEC Cuniã (Figura 1). A estação foi criada pelo Decreto Federal de 27 

de setembro de 2001, está localizada ao norte do Estado de Rondônia, no município de Porto 

Velho. A sua área total é de 125.849,23 hectares, divididos em duas áreas distintas, 

denominadas área I e área II, as quais são adjacentes à Reserva Extrativista Cuniã. A unidade 

foi criada para proteger e preservar amostras dos ecossistemas de floresta tropical e manchas 

de cerrado, bem como propiciar o desenvolvimento de pesquisas científicas (ICMBIO, 2006). 

Ao longo do rio Madeira, a jusante do trecho de corredeiras, ocorre uma alternância 

entre planícies fluviais e flúvio lacustre e áreas aplainadas por acumulações de sedimentos. 

Contíguas a estas áreas ocorrem dois terraços fluviais (nos rios Cuniã e Aponiã), cujo patamar 

esculpido pelo rio apresenta declive. Grande parte da Estação, ao noroeste, constitui-se de 

interflúvios tabulares, com relevos de topo aplainado, de drenagem muito fraca (BRASIL, 

1978). A vegetação que recobre a unidade é classificada como Floresta Tropical Aberta, com 

as mais variadas espécies vegetais, como madeiras de lei, plantas ornamentais, medicinais e 

frutíferas. Caracteriza-se ainda, por apresentar esparsas e agrupamentos de palmeiras, bambus 

e cipós (ICMBIO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localização geográfica da Estação Ecológica de Cuniã (verde) destacando o sítio de amostragem (quadriculado), onde o trabalho foi executado. 
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3.2. Delineamento amostral 

 

A metodologia seguiu a proposta do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio 

— www.ppbio.inpa.gov.br) que tem por objetivo geral integrar informações robustas acerca 

de inventários biológicos passíveis de comparações em escala global, por utilizarem 

metodologias padronizadas para os diferentes grupos do ecossistema. Foram amostrados oito 

igarapés. Visto que os igarapés não possuem nomes, adotou-se uma nomenclatura 

alfanumérica de acordo com a ordem (numérica) e a vazão (alfabética) dos igarapés 

amostrados (Figura 2). O inventário realizado para conduzir esse trabalho foi feito em 

períodos de cheia e seca, considerando possíveis efeitos de temporalidade na composição das 

amostras locais. Assim, quatro campanhas foram conduzidas em cada um dos oito igarapés, 

sendo a primeira realizada no período seco de 2010 (Setembro e Novembro), a segunda no 

período chuvoso de 2011 (Abril e Maio), a terceira no período seco de 2011 (Setembro) e a 

quarta no período chuvoso de 2012 (Maio). A classificação dos períodos foi baseada nos 

valores médios de pluviosidade extraídos do Banco de Dados Hidrometeorológicos do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH (ANA, 2012) de 2010 e 

2011.Para amostrar os peixes de pequeno porte dos pequenos corpos d’água, foi adaptada a 

metodologia proposta por Anjos e Zuanon (2007) e instalamos parcelas aquáticas distribuídas 

sistematicamente nos 25 km² da ESEC Cuniã. Cada parcela aquática compreende um trecho 

de 50 m de comprimento a montante dos igarapés em relação as trilhas, com uma distância 

mínima de  10 m em relação a trilha para evitar alterações. A ordem de um igarapé é definida 

pela quantidade de tributários (STRAHLER, 1957). Sendo assim, igarapés de primeira ordem 

são aqueles que não têm tributários; e quando dois igarapés de primeira ordem se encontram 

eles formam um igarapé de segunda ordem; que por sua vez ao se encontrar com outro de 

segunda ordem forma um igarapé de terceira, e assim por diante. Dentro do conceito de rio 

contínuo, os riachos de primeira a terceira ordens são considerados pequenos ou nascentes 

(riachos de cabeceira), os de quarta a sexta ordens são considerados rios de tamanho médio, e 

aqueles maiores que sexta ordem são considerados grandes rios, ao menos na escala 

Neotropical (CARVALHO, 2008). 
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Figura 2. Grade da ESEC Cuniã e igarapés amostrados (círculos vermelhos). O número do ponto indica a ordem do igarapé e a letra a ordem crescente de vazão 
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3.3. Coleta dos dados 

 

Os peixes foram coletados com apetrechos, número de coletores e tempo de coleta de 

forma padronizada. As estimativas dos parâmetros ambientais foram realizadas nos mesmos 

locais e seguindo os mesmos métodos nas quatro campanhas. No período chuvoso, as 

amostragens dos parâmetros ambientais foram realizadas somente quando a vazão não estava 

acima da média para evitar interferência pontual do volume de água ou turbidez. 

3.3.1. Variáveis ambientais 
 
As mensurações foram realizadas sempre no sentido jusante-montante dos igarapés e 

antes das coletas de peixes, para evitar alterações na qualidade da água causadas pela 

movimentação dos coletores. A parcela aquática foi dividida em quatro pontos equidistantes 

que correspondiam aos seguimentos. Para cada um dos quatro seguimentos, primeiramente 

eram tomadas as medidas de largura total com o auxilio de uma trena graduada em 

centímetros, depois dividia-se o seguimento em nove pontos onde eram realizadas as tomadas 

de profundidade com uma trena de pedreiro e então anotava-se a categoria do substrato para 

cada uma das nove medidas. Em seguida, a velocidade da corrente foi obtida com o auxílio de 

um objeto flutuante, foram anotados três vezes o tempo em que o disco levava para percorrer 

a distância de um metro na superfície da coluna d’água. 

A caracterização do substrato dos igarapés foi definida em categorias pré-estabelecidas 

em dez tipos de substratos mais comuns nos igarapés: areia, argila, lama, seixo, tronco 

(madeiras com diâmetro acima de 10 cm), liteira (composta de folhas), liteira fina (material 

particulado fino), galhos, raiz (emaranhado de raízes, em maioria finas, provenientes da 

vegetação marginal) e macrófita (vegetação aquática) (Figura 3, modificado de MENDONÇA 

et al., 2005). 

As características físicas e químicas da água foram mensuradas no ponto equivalente 

ao meio do trecho, no meio do canal e no meio da coluna d’água. Para estimar o pH, a 

condutividade (µS/cm), a concentração de oxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura da água 

(ºC), foi utilizado um medidor digital multiparâmetros (marca Hanna, modelo HI 9828). 
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Figura 3. Amostragem dos parâmetros ambientais (Figura adaptada de Mendonça, 2005). 
 

 
 
 

3.3.2.  Ictiofauna 
  

Os peixes foram coletados de forma ativa, com auxílio de puçás, peneiras e redes de 

cerco de 2 m de comprimento (malha 2 mm), manejada no sentido jusante-montante. Após 

medir os parâmetros ambientais, o trecho de 50 m foi cercado em suas extremidades com 

redes de malha para evitar a fuga de peixes durante a coleta; outras duas redes foram 

utilizadas para subdividir o trecho do riacho e facilitar as coletas. Foram realizadas 44 

amostras de peixes durante o período de estudo, das quais, 34 amostras foram padronizadas e 

utilizadas no modelo. Para auxiliar no inventário foram realizadas amostragens extras (sete 

em poças temporárias e três em igarapés). Após coletados, os peixes foram transportados para 

o laboratório para serem identificados ao menor nível taxonômico com auxílio de lupas e 

chaves dicotômicas. Após a triagem, os exemplares foram acondicionados em álcool 70% e 

depositados na Coleção de Ictiológica da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, sob o 

acrônimo UFRO-I. 
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3.4. Análise dos dados 

3.4.1. Variáveis ambientais 
 

Para a realização das análises foram utilizados valores médios das variáveis 

ambientais estruturais para cada ponto. A largura média do canal (m) foi calculada a partir das 

quatro medidas equidistantes ao longo do trecho de 50 m. A profundidade média do canal 

(cm) foi calculada a partir das medidas feitas em cada transecto. A velocidade média da 

corrente (m/s) foi determinada pela média entre as três sondagens feitas em cada transecto. A 

vazão média (m3/s) foi obtida relacionando-se velocidade média, largura e profundidade, pela 

fórmula: Q = A . Vm onde, Q = vazão; Vm = velocidade média da corrente; A = área média 

na secção transversal do curso de água. Foi calculada a média da área dos quatro transectos 

em cada trecho estudado, pela fórmula: At = Σ
n iAn onde, At = área do transecto dada pela 

somatória de [(Z1+Z2)/2].l + [(Z2+Z3)/2].l + ... [(Zn+Zn+1)/2].l onde, Zn = profundidade 

medida em cada segmento; l = largura de cada segmento (neste caso, 0,1m). 

O substrato foi quantificado por frequência de ocorrência. Para descrever a diversidade 

do substrato por local amostrado foi utilizado o índice de diversidade de Simpson, 

considerando a quantidade e a proporção relativa de cada substrato de acordo com a equação: 

DS=1iNSi²; onde, Si é a proporção de cada substrato i e N é o número de tipos de substratos 

no trecho. 

Para identificar se fatores ambientais estruturais (substrato, largura, profundidade e 

vazão) e físico-químicos (oxigênio, temperatura, condutividade e pH) afetam a estrutura das 

comunidades de peixes por ponto, as amostras foram ordenadas e submetidas a análises 

multivariadas (ANOVA).Uma Análise de Componentes Principais (PCA, sigla em inglês) foi 

aplicada para minimizar efeitos de colinearidade (r2>0,6) entre as variáveis limnológicas 

(Condutividade, Oxigênio, pH e Temperatura) e estruturais (Largura, Profundidade, 

Velocidade Média e Vazão), e reduzir o número de variáveis no modelo ecológico. A PCA é 

uma técnica de ordenação multivariada que reduz as informações de um número grande de 

variáveis a um pequeno número de eixos representativo de uma ou mais variáveis 

(referência). 
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3.4.2. Riqueza e Composição da ictiofauna 

 

Foram obtidos dados qualitativos (presença/ausência) e quantitativos (abundância por 

espécie) de cada trecho estudado. Porém, a utilização do método ativo de coleta pode ser 

altamente dependente da habilidade do coletor (UIEDA & CASTRO, 1999). Desta forma, 

optou-se por utilizar dados qualitativos (presença/ausência das espécies) nas análises, 

evitando o efeito das altas abundâncias (cardumes) em decorrência da eficiência no uso dos 

equipamentos de pesca pelos diferentes coletores que auxiliaram a pesquisa ao longo do 

período estudado. 

Para observar diferença espacial na riqueza de espécies, entre os locais de coleta, foi 

realizada uma Análise de Variância (ANOVA).  

 

Posteriormente, uma ordenação multivariada por Escalonamento Multidimensional 

Não-Métrico (NMDS) com os dados qualitativos (presença e ausência) foi realizada para 

ordenar a comunidade.  O NMDS reduz a dimensionalidade das informações originando eixos 

ortogonais que auxiliam a descrever a estrutura da comunidade, captando o maior padrão que 

estrutura a composição de espécies (CLARKE, 1993). Os valores dos eixos resultantes da 

ordenação (NMDS) foram usados como variáveis dependentes nos testes inferenciais do 

efeito das variáveis ambientais. 

Os efeitos de variáveis ambientais sobre a composição de espécies de peixes foram 

testados por meio de análises de regressão múltipla, tendo os valores de composição de 

espécies (representada pelas duas dimensões da NMDS) como variáveis dependentes, e as 

variáveis ambientais (eixos 1 e 2 da PCA) como variáveis independentes, conforme o modelo: 

 

Composição = cte + PCAVAZ+PCAPROF/COND 

 

A matriz original de dados foi organizada na forma de oito linhas (igarapés 

amostrados) e 107 colunas (espécies).  

A ANOVA foi utilizada para testar se existem diferenças no número de espécies 

(riqueza), abundância e composição da ictiofauna entre os pontos de coleta.  

Todas as análises foram realizadas com o "R" estatística software (R Development 

Core Team, 2007). 
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4. RESULTADOS 

 
4.1. Características dos igarapés da Estação Ecológica de Cuniã. 

Os igarapés da ESEC apresentaram águas ácidas (pH 4,1-7,48), temperatura 

(�̅=25,4°C, DP=±0,55) e oxigênio dissolvido (�̅=4,89, DP=±1,62) homogêneos  (Tabela 

1Erro! Fonte de referência não encontrada.). A condutividade também foi homogênea para 

cursos de água de terra firme (�̅=10,2µS/cm, DP=±8,28). As variáveis estruturais não 

apresentaram diferenças espaciais e o mesmo ocorreu com o índice de diversidade de 

substrato (DS) entre os pontos de coletas (Tabela 2Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). 

 
Tabela 1. Valores médios e desvio padrão das características ambientais estruturais e valores médios do índice 
de diversidade do substrato entre os igarapés da ESEC Cuniã. 
 Estruturais 

Igarapés Larg. 
(m) Veloc. média (m/s) 

Prof. média 
(m) Vazão (m3/s) DS 

1A 2,9 ±0,9 0,2 ±0,1 0,4 ±0,1 0,003 ±0,002 3,31 

2A 4,0 ±0,70 0,2 ±0,2 0,6 ±0,2 0,005 ±0,006 3,77 

2B 5,1 ±0,8 0,2 ±0,1 0,7 ±0,2 0,008 ±0,006 4,37 

3A 4,75 ±1,5 0,6 ±0,2 0,7 ±0,3 0,018 ±0,016 4,89 

3B 4,8 ±1,0 0,3 ±0,2 0,8 ±0,3 0,013 ±0,011 2,5 

3C 7,7 ±1,5 0,2 ±0,3 1,1 ±0,1 0,014 ±0,019 3 

4A 8,5 ±0,5 0,6 ±0,2 1,0 ±0,4 0,056 ±0,024 1,32 

4B 9,2 ±1,8 0,4 ±0,3 1,4 ±0,6 0,035 ±0,031 3,5 

Anova F value 3,088 0,23 2,974 2,242 0,762 

Anova Pr(>F) 0,098. 0,638 0,104 0,154 0,396 
‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  

 
Tabela 2. Valores médios e amplitude de variação (entre parênteses) das características ambientais físico-
químicas entre os igarapés da ESEC Cuniã. 

Igarapés 
Físico-químicas 

Cond. 
(µS/cm) 

pH O2 dis. (mg/l) Temp. (º C) 

1A 15 (35-6) 5,9 (6,86-5,31) 4,76 (5,9-3,68) 25,34 (26,00-25,07) 

2A 7,9 (16,7-3) 4,7 (5,6-4,1) 4,25 (6,2-2,52) 25,27 (25,98-24,80) 

2B 8,5 (17,4-3) 5,32 (6,03-4,5) 4,125 (6,2-1,54) 25,53 (25,86-25,00) 

3A 11,9 (22,7-6) 5,47 (6,04-5,02) 5,82 (7,1-4,03) 25,39 (25,72-25,01) 

3B 8,9 (17,6-4) 5,28 (7,24-4,25) 4,7 (6,91-2,6) 25,25 (25,92-24,86) 

3C 6 (6-6) 4,45 (4,58-4,33) 4,70 (6,68-2,73) 25,17 (25,28-25,07) 

4A 6 (6-6) 5,5 (5,94-5,06) 6,93 (6,93-6,93) 25,55 (25,69-25,40) 

4B 10 (19-5) 6,2 (7,48-5,34) 5,3 (5,85-4,71) 25,89 (27,52-25,08) 

Anova F value 0,775 3,625 2,099 0,279 

Anova Pr(>F) 0,392 0,0751. 0,167 0,604 
‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  
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No primeiro eixo da PCA, vazão foi a variável que mais contribuiu para sua 

configuração, explicando 57% da variação ambiental; o segundo eixo foi influenciado por 

Condutividade e Profundidade, explicando 19% da variação dos dados (Tabela 3). Os 

igarapés com maior vazão foram separados dos demais, principalmente pela profundidade e 

condutividade (Figura 4). 

 

Tabela 3. Cargas das componentes principais indicando as percentagens de explicação da variabilidade das 
características ambientais físico-químicas entre os igarapés da ESEC Cuniã. 
 

Variáveis ambientais PCA1 PCA2 

Largura  -0.3447472 -0.41238347 

Velocidade -0.3771560 0.22081987 

Profundidade -0.3029861 -0.48975271 

Vazão -0.4250168 -0.07518794 

Condutividade -0.1162166 0.56368144 

pH -0.2174893 0.22223144 

Oxigênio dissolvido -0.3974640 0.25987289 

Oxigênio Saturado -0.4026770 0.22085823 

Temperatura -0.2924528 -0.22854244 

% Variância Explicada 0,5711 0,1926 

 

 
Figura 4.  Distribuição espacial dos pontos amostrados entre setembro de 2010 a maio 2012 nos igarapés da 
ESEC Cuniã, de acordo com as características ambientais, resumidas em dois eixos por Análise de Componentes 
Principais (PCA). 
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4.2. Caracterização da ictiofauna 

 
Foram capturados 6.088 exemplares de peixes, catalogadas em 118 espécies e 24 

famílias de sete ordens (Apêndice 1).  

Para as análises comparativas foram consideradas apenas o conjunto amostral 

padronizado, com 5.225 exemplares de peixes distribuídos em 107 espécies. Dentre as 

espécies coletadas para análises, 53 foram Characiformes, 31 foram Siluriformes, 11 

Perciformes, oito foram Gymnotiformes, duas de Cyprinodontiformes e, Synbranchiformes e 

Beloniformes tiveram apenas uma espécie coletada de cada ordem. A ordem com maior 

abundância foi Characiformes com 70,16% do total de peixes coletados, seguida de 

Siluriformes com 17.24%. 

As doze espécies mais abundantes representaram 71.6% dos peixes coletados: 

Hemigrammus belottii (16%), Tyttocharax madeirae (13%), Hemigrammus cf. geisleri 

(7.85%), Copella nigrofasciata (6.91%), Otocinclus mura (6,76%), Hemigrammus 

melanochrous (4.80%), Apistogramma resticulosa (4.31%), Iguanodectes geisleri (2,62%), 

Hyphessobrycon agulha (2,41%), Farlowella amazona (2,39%), Elachocharax junki (2,14%), 

Carnegiella strigata (2,11%) e Bryconella pallidifrons (1,68%).  

Observou-se que 24 espécies foram capturadas uma única vez. No igarapé de 1ª. 

ordem (1A) Charax sp. “cunia”, Ituglanis amazonicus, Jupiaba anteroides, Rineloricaria 

phoxocephala e Bryconops inpai, nos igarapés de 2ª ordem (2A) Iguanodectes purusii e 

Gymnotus coatesi; (2B) Rivulus obscurus e Aequidens plagiozonatus. Pimelodella howesi, 

Crenicara punctulatum; no igarapé de 3ª ordem (3A) Hoplias malabaricus, Moenkhausia aff. 

comma, Priocharax ariel e Hoplerythrinus unitaeniatus; (3B) Paracanthopoma parva e 

Characidium etheostoma; no (3C) não houve espécie exclusiva; e nos igarapés de 4ª ordem 

(4A) Pseudanos gracilis e Satanoperca jurupari; (4B)  Iguanodectes cf. spilurus, 

Hemigrammus lunatus, Crenicicchla regani, Physopyxis lyra e Hemiodontichthys 

acipenserinus. 

A ESEC Cuniã apresentou altos valores de riqueza, mas não foi observada diferença 

entre os pontos amostrados (Erro! Fonte de referência não encontrada.).  
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Tabela 4. Valores médios, desvio padrão e número de exemplares coletados (entre parênteses) dos atributos da 
comunidade de peixes por igarapés. 

 Atributos da comunidade 

Igarapés Abundância Riqueza média (�̅) 

1A 4,57±16,72 (489) 0,53±0,5 (57) 

2A 8,35±36,2 (893) 0,42±0,49 (45) 

2B 3,36±10,16 (360) 0,42±0,49 (45) 

3A 6,12±19,12 (655) 0,5±0,5 (54) 

3B 5,57±16,90 (596) 0,43±0,49 (47) 

3C 11,99±44,01 (1283) 0,61±0,79 (66) 

4A 4,11±17,99 (440) 0,37±0,48 (40) 

4B 4,76±13,81 (509) 0,44±0,49 (48) 

Total 5225 118 

ANOVA F value 0,293 0,561 

ANOVA Pr (>F) 0,592 0,465 
   

 

4.3. Influência das variáveis ambientais sobre a composição da ictiofauna 

Os dois eixos da análise de ordenação (NMDS) conseguiram capturar grande parte da 

variação, e quando efetuada com os valores da matriz de presença e ausência, o padrão de 

agrupamento associado à ordem dos igarapés (Stress=0.06; r2=0.74; p<0.05,Figura 5).  

 
Figura 5.  Disposição dos pontos amostrais nos eixos das ordenações multivariadas (NMDS) para dados de 
presença e ausência das espécies de peixes da ESEC em relação aos pontos de coletas. 
 

O modelo completo da regressão múltipla, tendo como variável dependente a 

composição de espécies e incluindo todas as variáveis ambientais não foi significativo. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 As variáveis mensuradas mostram que os igarapés da ESEC Cuniã, nessa área do sitio 

PELD, são ambientes homogêneos e que nenhuma delas explica a composição da ictiofauna 

local. Os resultados desse estudo levam a rejeitar a hipótese de que nos igarapés do sitio de 

amostragem da ESEC Cuniã as variáveis limnológicas e estruturais influenciam a composição 

da ictiofauna de pequeno porte. 

De maneira geral, a composição da ictiofauna pode ser determinada por fatores como 

oxigênio e temperatura (PEREIRA & CASATII, 2006).  No entanto, não tem sido detectado 

que essas variáveis exercem influência sobre as comunidades de peixes de riacho, fato 

preliminarmente atribuído a sua pouca variação em pequenas escalas (RINCÓN, 1999). De 

fato, nos igarapés da ESEC Cuniã não houve diferenças entre as variáveis limnológicas. Isso 

pode estar relacionado ao fato dos igarapés pertencerem a mesma bacia de drenagem. 

Situação distinta daquela avaliada por Mendonça (2002) na Reserva Ducke, onde os igarapés 

da grade amostral pertencem a duas bacias distintas: uma drenagem para o rio Negro e outra 

para o Solimões.  

Sistemas biológicos parecem ser influenciados por um grande número de fatores que 

interferem nos padrões de distribuição espacial e temporal das espécies (SHELDON, 1968). E 

variações na distribuição e na composição das comunidades de peixes também têm sido 

associadas à modificação espaço-temporal nos hábitat, incluindo características sobre 

composição do substrato, profundidade e quantidade de abrigos (ANGERMEIER & KARR, 

1983). Características estruturais dos ambientes aquáticos tropicais também podem afetar a 

composição das comunidades de peixes e têm sido reconhecidas como fatores decisivos na 

distribuição de espécies e na organização das comunidades de peixes de riachos (HYNES, 

1970; VANNOTE et al., 1980).  

Os igarapés de cabeceira, ou de primeira ordem, são caracterizados por serem 

oligotróficos, e os peixes que ocupam estes ambientes dependem principalmente de recursos 

alóctones (e.g. HENDERSON & WALKER, 1986; WALKER, 1987; SILVA, 1993; LOWE-

MAcCONNEL, 1999; MENDONÇA et al., 2005). Características únicas de certos igarapés 

podem resultar em diferenças de composição e abundância de espécies. Entre os igarapés da 

ESEC não foi possível observar diferenças na composição de espécies em relação ao 

substrato. Assim como ocorreu para as variáveis ambientais, provavelmente, isso se deve ao 

fato de todos os igarapés pertencerem a mesma bacia de drenagem, do rio Aponiã. 
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A assembléia de peixes de pequeno porte registrada nesse estudo apresentou padrões 

de riqueza semelhantes aos encontrados nos estudos em igarapés na Amazônia Central, onde 

variam de 35 a 147 espécies (SILVA, 1995; BÜHRNHEIM & COX-FERNANDES, 2001; 

MENDONÇA, 2002; ESPIRITO-SANTO, 2007; CARVALHO, 2008).  

Barros et al., (2011) destacaram a importância e necessidade de pesquisas específicas 

sobre a distribuição da fauna de peixes de água doce da Amazônia em áreas remotas quando 

registraram um total de 78 espécies de peixes em estudo comparando as bacias dos rios 

Madeira e Purus. A região do interflúvio Purus-Madeira pertence a formação Solimões 

constituída por sedimentos do Pleistoceno (BRASIL, 1978). Recentemente, Rossetti et al., 

(2005) propuseram que a região contém depósitos mais recentes e tem sofrido com 

perturbações no Neógeno (<23Ma) que resultam em mudanças climáticas e atividades 

tectônicas, eventos que podem ter alterado a paisagem da região afetando a biodiversidade. A 

presença de paleo-canais e paleo-diques marginais, visíveis na terra firme por meio de 

imagens do sensor Landsat, são evidências que reforçam essa afirmação. A Estação Ecológica 

de Cuniã faz parte da região de paleo-várzea relativamente jovem com gradientes 

topográficos sutis (BRASIL, 1978). A presença de micro-relevo com pouca variação na 

altitude favorece a formação de poças temporárias no local. Essas poças sustentam um 

conjunto de organismos aquáticos compreendendo diversas espécies de invertebrados, 

anfíbios e peixes, que utilizam temporariamente estes ambientes para alimentação, refúgio 

e/ou reprodução (COLLINSON  et al.,  1995; PAZIN et al., 2006; ESPIRITO-SANTO et al., 

2008). Além disso, as poças podem facilitar a conexão entre sistemas aquáticos (igarapé e 

área alagada), permitindo a migração da ictiofauna e contribuindo para uma alta riqueza e 

uma homogeneização da ictiofauna na região.  

Em estudos realizados em igarapés de terra firme, na Amazônia Central brasileira, não 

foram identificadas diferenças significativas entre abundância e riqueza sazonalmente 

(WALKER, 1990; SILVA, 1995; BÜHRNHEIM & COX-FERNANDES, 2001). Porém, 

Espirito-Santo (2007) demonstrou que existe diferença significativa na composição da 

ictiofauna entre períodos de seca e chuva e associou as oscilações de abundância das espécies 

mais comuns nos igarapés, por meio de migrações laterais para poças temporárias no período 

chuvoso. Na ESEC Cuniã não foi observada diferença nas abundâncias entre os eventos de 

coleta, provavelmente amortecida na análise espacial conduzida por esse trabalho, evento que 

deverá ser futuramente investigado. 

A ESEC Cuniã caracteriza-se pela sua singularidade e diversidade de ambientes, o que 

destaca seu importante papel como unidade de conservação (PANSINI, 2011). No entanto, a 
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ictiofauna de terra firme da ESEC Cuniã é homogênea e compartilha características físicas e 

estruturais semelhantes, ao menos nessa área representada pelo sitio PELD. A região da ESEC 

Cuniã abriga apenas uma parte de toda a diversidade do interflúvio Purus-Madeira. Segundo 

Castro (1999), o pequeno porte, entre outros aspectos, permite aos peixes de riacho a 

ocupação de micro-hábitats bastante específicos em um ambiente com dimensões físicas 

reduzidas, sendo assim, as espécies tendem a passar seus ciclos de vida completos em áreas 

geograficamente restritas. No entanto, a manutenção da integridade das comunidades 

ictiofaunísticas de pequenos igarapés de terra firme depende da conectividade dos sistemas 

(ANJOS, 2005). 

A construção de estradas, uma ação eminente nessa região, não sendo feita de maneira 

adequada, pode represar as águas dos canais ou quando utilizada tubulações, pode levar a 

desestruturação dos canais originais (FORMAN & DEBLINGER, 2000). Além disso,  

alterações na vazão podem formar extensas áreas de baixa ou nenhuma correnteza, 

proporcionando efeitos deletérios à fauna aquática (CELESTINO et al., 2012), modificam o 

habitat fisicamente, influenciando a composição e estabilidade da comunidade de peixes 

(GROSSMAN et al., 1998). Essas alterações podem ocorrer em áreas como impactos de 

futuros empreendimentos, como a duplicação da BR-319, por exemplo. Em geral, a 

construção de estradas que atravessam áreas de alta riqueza de espécies ao longo do continuo, 

poderiam promover a desconectividade ao longo desse sistema ou em uma seção homogênea, 

afetando a composição das espécies. 

Sugerimos que, para compreender o funcionamento do sistema da ictiofauna na ESEC 

Cuniã, sejam realizados estudos de longa duração para identificação dos micrograndientes 

ambientais que influenciam a composição da comunidade. É possível que as estações (seca e 

chuvosa) promovam variações microclimáticas que um modelo espacial de estudo não pode 

detectar. Além disso, complementar a investigação através de estudos com populações para 

entender a dinâmica dessa comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. REFERÊNCIAS 

 
AGOSTINHO, A.A., THOMAZ, S.M. & GOMES, L.C. Conservação da biodiversidade em 

águas continentais do Brasil. Megadiversidade. 1(1): 70 ‒ 78. 2005. 
 
ALVES, D. S.; PEREIRA, J. L. G.; DE SOUSA, C. L.; SOARES, J. V.; YAMAGUCHI, F. 

Characterizing landscape changes in Central Rondonia using Landsat TM imagery. 
International Journal of Remote Sensing, 20(14): 28 ‒ 77. 1999. 

 
AMARAL, Weber A. N.; BRITO, Maria Cecília Wey; ASSAD, Ana Lúcia Delgado; 

MANFIO, Gilson Paulo. Políticas Públicas em Biodiversidade: Conservação e uso 
Sustentado no País da Megadiversidade. São Paulo: Sítio Editora Mandruvá, 1999. 
Disponível em: 
<http://www.hottopos.com/harvard1/politicas_publicas_em_biodiversi.htm> Acessado 
em: 07.02.2011. 

 
ANA ‒ Agência Nacional de Águas. Disponível em 

<http://portalsnirh.ana.gov.br/Esta%C3%A7%C3%B5esdaANA/tabid/359/Default.aspx> 
Acessado em 10.04.2012 

 
ANDREATTA, V. J.; MEURER, B. C.; BAPTISTA, M. G. S.; MANZANO, F. V.; 

TEIXEIRA, D. E.; LONGO M. M.  & FRERET, N. V. Composição da assembléia de 
peixes da Baía do Ribeira, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. Revista Brasileira 
de Zoologia, Curitiba, 19(4): 1139 ‒ 1146. 2002. 

 
ANGERMEIER, P. L.; KARR, J. R. Fish communities along environmental gradients in a 

system of tropical streams.  In: Zaret, T. M. (ED.). Evolutionary Ecology of 
Neotropical Freshwater Fishes. The Hague, Netherlands: Dr W. Junk Publishers. 39 ‒ 
58. 1983. 

 
ANJOS, M. B.; ZUANON, J.. Sampling effort and fish species richness in small terra 

firme forest streams. Neotropical Ichthyology, 5: 45 ‒ 52, 2007. 
 
ANJOS, M.B.. Estrutura de comunidades de peixes de igarapés de terra firme na 

Amazônia Central: composição, distribuição e características tróficas. Dissertação de 
Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Universidade Federal do 
Amazonas. 68p. 2005. 

 
ARAÚJO-LIMA, C.A.R.M.; JIMÉNEZ, L.F.; OLIVEIRA, R.S.; ETEROVICK, P.C.; 

MENDONZA, U.; JEROZOLIMKI, A.. Relação entre o número de espécies de peixes, 
complexidade de hábitat e ordem do riacho nas cabeceiras de um tributário do rio 
Urubu, Amazônia Central. Acta Limnologica Brasiliensia, 11(2): 127 ‒ 135.1999. 

 
BARROS, D.F.; J. ZUANON; F.P. MENDONÇA; H.M.V. ESPÍRITO SANTO; A.V. 

GALUCH; A.L.M. ALBERNAZ. The fish fauna of streams in the Madeira-Purus 
interfluvial region, Brazilian Amazon. Check List 7(6):768 ‒ 773. 2011. 

 
BECKER, B. K. Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: é possível identificar 

modelos para projetar cenários? Parcerias Estratégicas, (12): 135 ‒ 159. 2001. 
 



36 
 
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 

4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 752p. 2007.  
 
BENSUSAN, Nurit. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006.  
 
BERNINI, H.; MARINI, G. B. S.; FILHO, E. P. S.; FERREIRA, M.. Monitoramento do 

Desmatamento no período de 2000 a 2007 na Floresta nacional do Bom Futuro - 
estudo de caso Linha 2 da Zona Vila do Rio Pardo. In: Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto (SBSR), 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 
2009. Artigos, p. 5641-5648. CD-ROM, on-line. ISBN  978-85-17-00044-7. Disponível 
em: <http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2009/03.02.18.19/doc/capa.htm>. 
Acesso em: 10.03.2012. 

 
BÖHLKE, J. E.; WEITZMANN. S. H.  & MENEZES, N. A. Estado atual da sistemática de 

peixes de água doce da América do Sul. Acta Amazônica. 8(4): 677 ‒ 857. 1978. 
 
BRANDON, K., FONSECA, G. A. B., RYLANDS, A. B. & SILVA, J. M. C. Conservação 

Brasileira: desafios e oportunidades. Megadiversidade 1: 7 ‒ 13. 2005. 
 
BRASIL. Projeto RADAMBRASIL . Folha SB.20 Purus; geologia, geomorfologia, 

pedologia, vegetação e uso potencial da terra. Editora Mineral, D. N. P, 17: 566. 1978. 
 
BRASIL. Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 19 
de julho de 2000. 

 
BRITO, Maria Cecília Wey de.  Unidades de conservação: intenções e resultados. São 

Paulo: Annablume/FAPESP, 2003.  
 
BROWN Jr., K.S & R.W. HUTCHINGS. 1997. Disturbance, fragmentation, and the 

dynamics of diversity in Amazonian forest butterflies. In: W.F. LAURANCE & R.O. 
BIERREGAARD Jr. (eds.). Tropical forest remnants: ecology, management, and 
conservation of fragmented communities. University of Chicago Press, Chicago. 91 ‒ 
110. 1997. 

 
BÜHRNHEIM, C. M.. Habitat abundance patterns of fish communities in three 

Amazonian rainforest streams.  In: VAL, A. L., ALMEIDA-VAL, V. M. (Eds). 
Biology of Tropical Fishes. Manaus: INPA, 63 ‒ 74. 1999. 

 
BÜHRNHEIM, C. M., & COX-FERNANDES, C.. Low seasonal variation of fish 

assemblages in Amazonian  rain forest streams.  Ichthyology Explorations 
Freshwaters, 12 (1):65 ‒ 78. 2001. 

 
BÜHRNHEIM, C. M. ; COX FERNANDES, C.. Structure of fish assemblages in 

Amazonian rain-forest streams: effects of habitats and locality. Copeia, 2003: 255 ‒ 
262, 2003. 

 



37 
 
CARVALHO, L.N. História natural de peixes de igarapés amazônicos: utilizando a 

abordagem do Conceito do Rio Contínuo. Tese de doutorado. Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia. Universidade Federal do Amazonas. 142p. 2008. 

 
CASATTI, L., FERREIRA, C.P. & CARVALHO, F.R. 2009. Grass-dominated stream sites 

exhibit low fish species diversity and dominance by guppies: an assessment of two 
tropical pasture river basins. Hydrobiologia 632:273-283. 

 
CASSATI, L. "Alterações no código florestal brasileiro: impactos potenciais sobre a 

ictiofauna." Biota Neotropica 10.4 (2010).   
 
CASTRO, A. C. L. de. Aspectos ecológicos da comunidade ictiofaunística do reservatório 

de Barra Bonita, São Paulo. Revista Brasileira de Biologia, 57(4): 665 ‒ 676. 1997. 
 
CATARINO, M.F. & ZUANON, J.. Feeding ecology of the leaf fish Monocirrhus 

polyacanthus (Perciformes: Polycentridae) in a  terra firme stream in the Brazilian 
Amazon. Neotropical Ichthyology 8(1):183 ‒ 186. 2010. 

 
CELESTINO, E.F., KASHIWAQUI, E.A.L., MARIANO, J.R., MAKRAIS, S. e MAKRAIS, 

M.C.. Métodos de coleta para avaliação longitudinal da ictiofauna em riachos 
interceptados por tubulações. 115 ‒ 136. In: BAGER, A.. Ecologia de Estradas: 
Tendências e Pesquisas. Ed. UFLA. Lavras. 314p. 2012.  

 
CLARKE, K.R.. Non-parametric multivariate analyses of changes in community 

structure. Australian Journal of Ecology. 18:117 ‒ 143. 1993. 
 
CLARO Jr., L., FERREIRA, E., ZUANON, J.A. & ARAUJO-LIMA, C.. O efeito da floresta 

alagada na alimentação de três espécies de peixes onívoros em lagos de várzea da 
Amazônia central, Brasil. Acta Amazonica. 34(1):133 ‒ 137. 2004. 

 
COLLINSON N.H., BIGGS J., CORFIELD A., HODSON M.J., WALKER D., WHITFIELD 

M. & WILLIAMS P.J.. Temporary and permanent ponds: an assessment of the effect 
of drying out on the conservation value of aquatic macroinvertebrates. Biological 
Conservation. 74: 125 ‒ 133. 1995. 

 
COPPETEC ‒ Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos. 

Relatório técnico, Reconstrução e Pavimentação da BR-319 AM/RO, Programa de 
monitoramento da ictiofauna. Projeto: Construção de pontes sobre os rios. Humaitá – 
LT539 – BR-319/AM. 2011. 

 
COSTA, J. A. L.; ROGERIO, A. P. C.; PEIXOTO, J. M. A.; SANTO, R. L. E. ; COSTA, R. 

A.; Correia, M R D., Identificação do Desmatamento das Unidades Especiais na Área 
de Delimitação Provisória (ALAP) da BR-319. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, XV, 2011, CURITIBA. Anais. São José dos 
Campos: TecArt Editora Ltda. 4325 ‒ 4332. 2011. 

 
DALE, V. H.; O’NEILL, R. V.; PEDLOWSKI, M.; SOUTHWORTH, F. Causes and effects 

of land-use change in Central Rondonia, Brazil. Photogrammetric Engineering and 
Remote Sensing, 59(6): 997 ‒ 1005. 1993. 

 



38 
 
DIAS, M.S. ; TOLEDO, J.J.; JARDIM, M.M.; FIGUEIREDO, F.O.G.; OLIVEIRA C.C.L; 

GOMES, A.C.S.; ZUANON, J.. Congruence between fish and plant assemblages in 
drifting macrophyte rafts in Central Amazonia. Hydrobiologia (The Hague. Print), 
661:457 ‒ 461, 2011. 

 
ESPIRITO SANTO, H.M.V. Variação temporal da ictiofauna em igarapés de terra firme, 

Reserva Ducke, Manaus, Amazonas. Dissertação de mestrado. Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia. Universidade Federal do Amazonas. 41p. 2007.   

 
ESPÍRITO SANTO, H. M. V.; W. E. MAGNUSSON,; J. ZUANON,; F. P. MENDOÇA, 

AND V. L. LANDEIRO. Seasonal variation in the composition of fish assemblages in 
small Amazonia forest streams: Evidence for predictable changes. Freshwater 
Biology 54: 536 ‒ 548. 2008. 

 
ESPÍRITO SANTO, H. M. V.; W. E. MAGNUSSON,; J. ZUANON,. Short‐‐‐‐term Impacts of 

Fish Removal from Small Amazonian Forest Streams. Biotropica. 43(5): 529 ‒ 532. 
2011  

 
FEARNSIDE, P. M.. Modelagem estocástica na estimativa de capacidade de suporte 

humano: um investimento para o planejamento de desenvolvimento da Amazônia. 
Ciência e Cultura. 38(8): 1354 ‒ 1365. 1986  

 
FEARNSIDE, P. M. A ocupação humana de Rondônia: impactos, limites e planejamento. 

SCT/PR0CNPq, Assessoria Editorial e Divulgação Científica. Relatórios de Pesquisa nº 5 
(CNPq), Brasília. 76p. 1989. 

 
FEARNSIDE, P.M. BR-319: A rodovia Manaus-Porto Velho e o impacto potencial de 

conectar o arco de desmatamento à Amazônia Central. Manaus, 23p. Texto traduzido 
de: FEARNSIDE, P.M. & P.M.L.A. GRAÇA. BR-319: Brazil’s Manaus-Porto Velho 
Highway and the potential impact of linking the arc of deforestation to central 
Amazonia. Environmental Management 38(5): 705 ‒ 716. 2006a. 

 
FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. Acta 

Amazonica. 36(3): 395 ‒ 400. 2006b. 
 
FEARNSIDE, P. M.. A tomada de decisão sobre grandes estradas amazônicas.59 ‒ 75. In: 

In: BAGER, A.. Ecologia de Estradas: Tendências e Pesquisas. Ed. UFLA. Lavras. 
314p. 2012. 

 
FERREIRA, L.V.; VENTICINQUE, E.; DE ALMEIDA, S.S.. O desmatamento na 

Amazônia e a importância das áreas protegidas. Estudos Avançados, 19(53): 1 ‒ 10. 
2005. 

 
FERREIRA, C.P. & L. CASATTI.. Integridade biótica de um córrego na bacia do Alto 

Rio Paraná avaliada por meio da comunidade de peixes. Biota Neotropica, 6(3): 1 ‒ 
25. 2006. 

 
FIERO - Federação das Indústrias do Estado de Rondônia. Perfil Socioeconômico e 

Industrial do Estado de Rondônia. Porto Velho: SENAI. 1997. 
 



39 
 
FORMAN, R.T.T & DEBLINGER, R.D. The ecological road-effect zone of a 

Massachusetts (USA) suburban highway. Conservation Biology. 14: 36 ‒ 46. 2000. 
 
GOULDING, M..  The fishes and the forest, exploration in Amazonian natural history .  
University of California Press London, 280p. 1980. 
 
HENDERSON, P.A. & WALKER, I..On the leaf litter community of the Amazonian black 

water stream Tarumãzinho. Journal of Tropical Ecology. 2: 10 ‒ 17. 1986. 
 
HOROWITZ, C.. Sustentabilidade da biodiversidade em unidades de conservação de 

proteção integral :  Parque Nacional  de Brasília. Tese de Doutorado. Universidade de 
Brasília. Centro de Desenvolvimento Sustentável. 329p. 2003. 

 
HUGUENY, B., OBERDORFF, T. & TEDESCO, P.A.. Community ecology of river fishes: 

a large scale perspective. In: GIDO, K.B. and JACKSON, D.A.. Community ecology of 
stream fishes: concepts, approaches, and techniques. American Fisheries Society, 
Bethesda, MA. 2010. 

 
HYNES, H.B.N..  The Ecology of Running Waters. Liverpool University Press, Liverpool. 

555p. 1970. 
 
ICMBio. Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Disponível em: < 

http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/criacao-de-unidades-de-
conservacao.html >. Acessado em: 10/02/2012. 

 
JUNK, W. J.. As águas da região Amazônica. In: SALATI, E.; SCHUBART, H.O.R.; 

JUNK, W.J.; OLIVEIRA, A.E. (Eds.).  Amazônia: Desenvolvimento, Integração e 
Ecologia. São Paulo:CNPq/Brasiliense. 328p. 1983. 

 
JUNK W.J., BAYLEY J.B. & SPARKS, R.E.. The flood pulse concept in river-floodplain 

systems. pp. 110 ‒ 127. In: DODGE, D. P. (Ed.). In: Dodge, D.P. (ed). Proceedings of 
the International Large River Symposium. Otawa: Canadian Special Publications on 
Fisheries and Aquaculture Science 106. 1989. 

 
JUNK, W. J. AND K. M. WANTZEN,. The Flood Pulse Concept: New Aspects, 

Approaches, and Applications – an Update. In: R. L. WELCOMME AND T. PETR 
(eds.), Proceedings of the Second International Symposium on the Management of 
Large Rivers for Fisheries, Volume 2, Food and Agriculture Organization & Mekong 
River Commission, RAP Publication 2004/16, FAO Regional Office for Asia and the 
Pacific, Bangkok., 117 ‒ 149. 2004. 

 
KNÖPPEL, H. A., JUNK, W. J., GERY, J.. Bryconops (Creatochanes) inpai, a new 

characoid fish from  the central Amazon region, with a view of the genus 
Bryconops. Amazoniana 1(3): 231 ‒ 246. 1968. 

 
KNÖPPEL, H. A. Food of Central  Amazonian Fishes: Contribution to the nutrient-

ecology of amazonian rain-forest-streams. Amazoniana 2(3): 257 ‒ 352. 1970. 
 



40 
 
LAURANCE, W. F ; ALBERNAZ, A. K M ; FEARNSIDE, P. M ; VASCONCELOS, H. L ; 

FERREIRA, L. V.. Deforestation in Amazonia. Science (New York, N.Y.) , Estados 
Unidos, 304 (5674): 1109 ‒ 1111, 2004. 

 
LEWINSOHN, T.M. & PRADO, P.I.. Quantas espécies há no Brasil? Megadiversidade 

1(1): 36 ‒ 42, 2005. 
 
LOWE McCONNELL, Rosemary H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes 

tropicais. Tradução de Anna Emília A. M. Vazzoler; Angelo Antonio Agostinho; Patrícia 
T. M. Cunningham. São Paulo: EDUSP, 1999. Título original: Ecological studies in 
tropical fish communities. 

 
MARGULIS, S. Causas do desmatamento na Amazônia brasileira. The World Bank. 

Brasília: Estação Gráfica. 2003. 
 
MATIAS-PEREIRA, J. O processo de ocupação e de desenvolvimento da Amazônia. A 

implementação de políticas públicas e seus efeitos sobre o meio ambiente. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, 34 (134) abr./jun. 1997. 

 
MENDONÇA, F.P.. Ictiofauna de igarapés de terra-firme: estrutura de comunidades de 

duas bacias hidrográficas, Reserva Florestal Adolpho Ducke, Amazônia Central. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Amazonas – Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia – INPA. Manaus, Amazonas. 43p. 2002. 

 
MENDONÇA F.P., MAGNUSSON W.E. AND ZUANON J. Relationships between habitat 

characteristics and fish assemblages in small streams of Central Amazonia. Copeia, 
4, 750 ‒ 763. 2005. 

 
MENGER, J.S.. Fatores determinantes da distribuição de aves no interflúvio Purus-

Madeira. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 
Universidade Federal do Amazonas. 35p. 2011. 

 
METZGER, J.P.. O que é ecologia de paisagens? Biota Neotropica, vol 1, n. 1/2,  
nov., 2001. 
 
METZGER, J.P. & CASATTI, L. Do diagnóstico à conservação da Biodiversidade: o 

estado da arte do programa BIOTA/FAPESP. Biota Neotropica, 6(2): 1 ‒ 23. 2006. 
 
NEPSTAD, D.C., J.P. CAPOBIANCO, A.C. BARROS, G. CARVALHO, P. MOUTINHO, 

U. LOPES & P. LEFEBVRE.. Avança Brasil: os custos ambientais para a Amazônia. 
Belém: IPAM, 24p. 2002. 

 
NESSIMIAN, J.L.; E.M. VENTICINQUE; J. ZUANON; P. MARCO0JR; M. GORDO; L. 

FIDELIS; J.D. BATISTA; L. JUEN. Land use, habitat integrity, and aquatic insect 
assemblages in Central Amazonian streams. Hydrobiologia 614 (1): 117 ‒ 131. [doi 
1.1007/s107500008094410x]. 2008. 

 
OBERDORFF T., GUILBERT E. AND LUCHETTA J. C., Patterns of fish species richness 

in the Seine River basin, France. Hydrobiologia, 259, 157 ‒ 167, 1993. 
 



41 
 
ODUM, E.P. & Barrett, G. W. Fundamentos de ecologia. 5.ed. São Paulo: Thomson 

Learning, 2007.  
 
PAINE, R.T.. Food Webs: Linkage, Interaction Strength and Community Infrastructure . 

The Journal of Animal Ecology, 49(3): 666 ‒ 685. 1980. 
 
PANSINI, S. Efeito das variáveis ambientais sobre as assembléias de palmeiras na 

ESEC.Cuniã – Interflúvio Madeira-Purus, Rondônia, Brasil. Dissertação (Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Núcleo de Ciências Exatas e da Terra 
(NCET), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
(PGDRA), Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia. 116p. 
2011.  

 
PAZIN V.F.V.; W.E. MAGNUSSON,;J. ZUANON, AND F. P. MENDONÇA,. Fish 

assemblages in temporary ponds adjacent to ‘terra-firme’ streams in Central 
Amazonia. Freshwater Biology, 51, 1025 ‒ 1037. 2006. 

 
PRIMACK, Richard. B. & RODRIGUES, Efraim. Biologia da Conservação. Londrina: 

Editora PLANTA, 2001.  
 
R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 
<http://www.R-project.org/>. 2011. 

 
REIS R.E., KULLANDER S.O. & FERRARIS C.J. Jr.. Check List of the Freshwater Fishes 

of South and Central America, Porto Alegre: Edipucrs. 2003.  
 
RICKLEFS, ROBERT E.. A Economia da Natureza. 6ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  
 
RINCÓN. P.A..Uso do micro hábitat em peixes de riachos: métodos e perspectivas. In: 

CARAMASCHI, E. P.; MAZZONI, R.; PERES-NETO, P. R. (Eds.). Ecologia de Peixes 
de Riachos. Série Oecologia Brasiliensis. Vol. VI. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
1999. 

 
RODRIGUES, R, CARVALHO, L.N., ZUANON, J & DEL-CLARO, K.. Color changing 

and behavioral context in the Amazonian Dwarf Cichlid Apistogramma hippolytae 
(Perciformes). Neotropical Ichthyology, 7(4): 641 ‒ 646. 2009. 

 
RODRIGUES, R.R., ZUANON, J., DEL-CLARO, K. & CARVALHO, L.N.. Reproductive 

behavior of the Amazonian dwarf cichlid Apistogramma hippolytae Kullander, 1982: 
offsetting costs and benefits. Acta Ethologica, 2011. 

 
RONDÔNIA. Avaliação do desmatamento em Rondônia: 1978-1997. 

SEDAM/PLANAFLORO/PNUD, Porto Velho, RO. 24p. 1998. 
 
ROSSETTI, D.F.; TOLEDO, P.M. de & GÓES, A.M.. New geological framework for 

western Amazonia (Brazil) and implications for biogeography and evolution. 
Quartenary Research, 63: 78 ‒ 89. 2005. 

 



42 
 
SABINO, J. & ZUANON, J.. A stream fish assemblage in Central Amazônia: 

distribution, activity patterns and feeding behavior. Icthyological Explorations of 
Freshwaters. 8 (3): 201 ‒ 210. 1998. 

 
SANTOS, G.M. & E.J.G. FERREIRA. Peixes da bacia Amazônica. 345-373. In: LOWE-

McCONNELL, Rosemary H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. 
Tradução de Anna Emília A. M. Vazzoler; Angelo Antonio Agostinho; Patrícia T. M. 
Cunningham. São Paulo: EDUSP, 1999. (CAPITULO DE LIVRO) 

 
SHELDON, A.L.. Species diversity and longitudinal succession in stream fishes. Ecology, 

49: 193 ‒ 198. 1968. 
 
SILVA, C. P. D.. Alimentação e distribuição espacial de algumas espécies de peixes do 

igarapé do Candirú, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, 23(2-3): 271 ‒ 285. 1993. 
 
SILVA, C. P. D.. Community structure of fish in urban and natural streams in the 

Central Amazon. Amazoniana, 13(3/4): 221 ‒ 236. 1995. 
 
SOARES-FILHO, B.S.; ALENCAR, A.A.; NEPSTAD, D.C.; CERQUEIRA, G.C.; DIAZ, M. 

DEL C.V.; RIVERO, S.; SOLÓRZANO, L.; VOLL, E.. Simulating the response of 
land-cover changes to road paving and governance along a major Amazon highway: 
The Santarém Cuiabá corridor. Global Change Biology 10(5): 745 ‒ 764. 2004. 

 
TUNDISI, J. G.; TUNDISI, M. T.; ABE, D. S.; ROCHA, O; STARLING, F. Limnologia de 

águas interiores: impactos, conservação e recuperação de ecossistemas aquáticos. In: 
REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. (Org.). Águas doces no Brasil: 
capital ecológico, uso e conservação. 3.ed. São Paulo: Escrituras Editoras, cap.7. 203 ‒ 
204. 2006.  

 
TUNDISI, J.G. & MATSUMURA-TUNDISI, T.M., Impactos potenciais das alterações do 

Código Florestal nos recursos hídricos. Biota Neotropica. 10(4): 67 ‒ 76. 2010. 
 
UIEDA, V. S. & CASTRO, R. M. C.. Coleta e fixação de peixes de riachos. 1 ‒ 22. In: 

CARAMASCHI, E. P.; MAZZONI, R.; PERES-NETO, P. R. (Eds.). Ecologia de Peixes 
de Riachos. Série Oecologia Brasiliensis. Vol. VI. PPGE-UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
1999. 

 
VANNOTE, R.L.; MINSHALL, W.G.; CUMMINS, K.W.; SEDELL, J.R.; CUSHING, C.E.. 

The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37, 
130 ‒ 137.1980. 

 
WALKER, I.. Algumas considerações sobre um programa de zoneamento da Amazônia. 

In: VAL, A. L.; FIGLIUOLO, R.; FELDBERG, E. (Eds.). Bases Científicas para 
Estratégias de Preservação e Desenvolvimento da Amazônia.. INPA, Manaus. 1: 37-46. 
1991. 

 
WALKER, I.. Amazonian streams and small rivers. In: TUNDISI, J. G.; BICUDO, C. E. 

M.; MATSUMURA-TUNDISI, T. (Eds.). Limnology in Brazil. Sociedade Brasileira de 
Limnologia, Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, RJ. 167 ‒ 193. 1995. 

 



43 
 
WATSON, D.M.. A conceptual framework for studying species composition in 

fragments, islands and other patchy ecosystems. Journal of Biogeography, 29, 823 ‒ 
834. 2002. 

 
WOOTTON, R.J.. Ecology of teleost fishes. London: Chapman & Hall Press. 1995.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 
Apêndice . Composição da ictiofauna capturada na Estação Ecológica de Cuniã, em número de 
exemplares por igarapé 

ESPÉCIES 2A 2B 3A 3B 3C 4A 1A 4B TOTAL 
BELONIFORMES           
BELONIDAE           
Potamorrhaphis guianensis 1 0 0 0 0 0 2 0 3 
CHARACIFORMES           
ANOSTOMIDAE           
Pseudanos gracilis 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
CHARACIDAE           
Amazonspinther dalmata 10 4 1 1 0 0 3 0 19 
Axelrodia lindeae 0 0 6 0 6 0 6 0 18 
Axelrodia stigmatias 26 0 2 0 3 0 0 19 50 
Bryconella pallidifrons 1 1 16 18 10 24 5 13 88 
Bryconops cf caudomaculatus 6 0 0 10 0 0 4 8 28 
Bryconops cf giacopinii 0 0 3 2 0 1 0 0 6 
Bryconops inpai 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Bryconops sp. “caudomaculatus amarelo” 0 0 2 10 0 0 0 2 14 
Charax sp.”cuniã” 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Chrysobrycon sp. 0 0 14 1 0 0 1 0 16 
Hemigrammus belottii 297 31 24 138 94 146 12 94 836 
Hemigrammus cf. geisleri 0 0 4 6 363 21 6 10 410 
Hemigrammus lunatus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hemigrammus melanochrous 29 10 37 36 107 6 2 24 251 
Hemigrammus ocellifer 3 22 1 4 4 3 3 12 52 
Hemigrammus vorderwinkleri 22 0 0 1 2 0 0 0 25 
Hyphessobrycon agulha 10 5 25 34 13 4 25 10 126 
Hyphessobrycon bentosi 0 0 2 0 0 4 1 3 10 
Hyphessobrycon sweglesi 0 0 1 0 0 12 1 12 26 
Iguanodectes cf. spilurus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Iguanodectes geisleri 64 19 1 8 23 2 8 12 137 
Iguanodectes purusii 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jupiaba anteroides 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Microschemobrycon geisleri 0 0 1 4 21 1 0 1 28 
Microschemobrycon guaporensis 0 0 2 0 6 14 5 0 27 
Moenkhausia aff. comma 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Moenkhausia collettii 0 0 3 0 2 1 0 3 9 
Moenkhausia sp. “lepidura curta” 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Phenacogaster beni 0 2 1 0 3 1 2 1 10 
Priocharax sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Tyttocharax madeirae 2 0 53 80 215 113 167 65 695 
CRENUCHIDAE           
Ammocryptocharax elegans 0 0 3 5 10 1 1 0 20 
Ammocryptocharax sp. 1 “aff . minutus” 0 1 1 0 2 4 4 8 20 
Characidium etheostoma 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Characidium pellucidum 0 0 1 0 3 1 5 0 10 
Characidium pteroides 0 0 2 3 0 0 5 0 10 
Crenuchus spilurus 2 0 0 0 0 0 2 0 4 
Elachocharax junki 7 5 34 34 2 4 24 2 112 
Elachocharax pulcher 1 3 0 0 1 0 21 4 30 
Microcharacidium cf .eleotrioides 1 0 1 0 1 0 0 0 3 
Microcharacidium cf. weitzmani 11 1 1 4 11 2 5 2 37 
Microcharacidium sp. “tracejado” 0 0 0 0 3 0 0 2 5 
Odontocharacidium aphanes 1 0 0 0 1 0 0 1 3 
ERYTHRINIDAE           
Erythrinus erythrinus 4 6 1 0 0 0 0 0 11 
Hoplerythrinus unitaeniatus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Hoplias malabaricus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
LEBIASINIDAE           
Carnegiella strigata 9 2 11 0 3 1 7 77 110 
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ESPÉCIES 2A 2B 3A 3B 3C 4A 1A 4B TOTAL 
Copella nigrofasciata 220 78 1 4 28 0 28 2 361 
Nannostomus digrammus 0 0 0 0 1 0 0 3 4 
Nannostomus eques 0 0 0 0 7 0 0 2 9 
Pyrrhulina cf. brevis 4 6 7 0 0 0 3 0 20 
CYPRINODONTIFORMES           
RIVULIDAE           
Rivulus aff. compressus 4 11 0 1 0 0 2 0 18 
Rivulus obscurus 0 4 0 0 0 0 0 0 4 
GYMNOTIFORMES           
GYMNOTIDAE           
Gymnotus coatesi 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Gymnotus coropinae 8 10 4 1 0 0 10 0 33 
HYPOPOMIDAE           
Brachyhypopomus sp.  n. “ royeroi” 2 1 2 5 0 0 6 3 19 
Brachyhypopomus sp . n. “ walteri” 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Hypopygus lepturus 2 0 0 1 0 1 3 0 7 
RHAMPHICHTHYDAE           
Gymnorhamphichthys rondoni 2 4 13 24 13 9 9 2 76 
STERNOPYGIDAE           
Eigenmannia sp. “C” 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
Sternopygus macrurus 5 1 0 0 0 0 0 0 6 
PERCIFORMES          
CICHLIDAE           
Aequidens plagiozonatus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Aequidens tetramerus 1 2 1 0 0 0 0 0 4 
Apistogramma agassizi 48 4 0 1 18 3 1 5 80 
Apistogramma gephyra 9 33 5 0 0 0 8 9 64 
Apistogramma resticulosa 0 49 23 23 98 5 8 19 225 
Biotodoma cupido 0 1 0 2 1 0 0 0 4 
Crenicara punctulatum 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Crenicichla cf. inpa 12 0 4 0 0 0 0 1 17 
Crenicichla regani 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Satanoperca jurupari 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ELEOTRIDAE           
Microphilypnus ternetzi 0 0 0 0 31 3 13 29 76 
POLYCENTRIDAE          
Monocirrhus polyacanthus 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
SILURIFORMES           
AUCHENIPTERIDAE           
Centromochlus altae 0 2 0 1 0 5 0 0 8 
Tatia gyrina 0 3 0 0 0 0 5 0 8 
Tetranematichthys quadrifilis 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
CALLICHTHYIDAE           
Callichthys callichthys 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Lepthoplosternum beni 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Megalechis picta 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
CETOPSIDAE          
Denticetopsis seducta 2 3 18 14 12 5 5 0 59 
Helogenes marmoratus 7 2 9 1 1 0 11 0 31 
DORADIDAE           
Physopyxis lyra 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
HEPTAPTERIDAE           
Gladioglanis conquistador 4 3 3 0 1 0 0 0 11 
Gladioglanis sp. n. “espartacus” 0 0 0 4 2 0 0 16 22 
Mastiglanis asopos 0 0 2 6 10 0 0 0 18 
Myoglanis koepckei 3 0 0 4 0 1 4 1 13 
Nemuroglanis sp. n. “aff. pauciradiatus” 1 0 2 4 2 1 1 3 14 
Pimelodella howesi 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
LORICARIIDAE           
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ESPÉCIES 2A 2B 3A 3B 3C 4A 1A 4B TOTAL 
Ancistrus cf. lineolatus 0 1 0 0 15 0 0 0 16 
Ancistrus dubius 0 1 7 0 0 0 1 2 11 
Farlowella amazona 0 6 83 12 11 3 9 1 125 
Hemiodontichthys acipenserinus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Otocinclus mura 31 12 157 35 87 13 13 5 353 
Rineloricaria lanceolata 0 0 52 4 24 2 1 0 83 
Rineloricaria phoxocephala 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Rineloricaria sp. 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 
PSEUDOPIMELODIDAE           
Batrochoglanis raninus 4 0 0 0 0 1 1 0 6 
TRICHOMYCTERIDAE           
Ituglanis amazonicus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Ituglanis cf . gracilior 0 0 0 1 0 3 0 2 6 
Miuroglanis platycephalus 6 3 0 1 1 0 4 0 15 
Paracanthopoma parva 0 0 0 28 0 0 0 0 28 
Paracanthopoma sp.  n. “malevola” 0 0 0 15 11 4 0 0 30 
Trichomycterus aff.  hasemani 0 0 0 0 0 12 0 6 18 
Tridens sp. n. 2 0 0 0 1 0 0 2 0 3 
SYNBRANCHIFORMES           
SYNBRANCHIDAE           
Synbranchus sp. “karipunas” 3 0 0 0 0 0 5 0 8 
Total= 107 espécies 893 360 655 596 1283 440 489 509 5225 
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Apêndice 2. Caracterização dos igarapés amostrados na Estação Ecológica de Cuniã 
 
Igarapé 2A – Possui grande quantidade de folhas. O fundo do leito é 
argiloso. Na estação seca forma porções de bancos de folhiço e 
troncos. Macrófitas são encontradas nesse igarapé apenas junto as 
margens. A largura varia de 3 a 4 metros e a profundidade na cheia 
chega a 1,20m. 

 
Igarapé 2B – Possui grande o fundo do leito argiloso com presença 
de liteira grossa nas margens. Na estação seca forma porções de 
bancos de areia e aumenta a presença de troncos. Pouco folhiço em 
decomposição e macrófitas nas margens. A largura varia de 4 a 5 
metros e a profundidade na cheia é de 1,14m. 

 

Igarapé 3A – O leito é formado por areia e pouca quantidade de 
folhas. Os troncos caem nas margens e ficam parte submersos no 
igarapé. O barrando das margens é argiloso. Na estação cheia se 
conecta a porções laterais mais baixas formando poças temporárias. A 
largura varia de 3 a 6 metros e a profundidade na cheia chega a 0,93m. 

 
Igarapé 3B – Possui grande quantidade de macrófitas. O fundo do 
leito é arenoso. Grande quantidade de pequenos troncos nas margens. 
Na cheia é possível que se conecte com outro igarapé não amostrado 
nesse estudo. A largura varia de 3 a 5 metros e a profundidade na 
cheia chega a 1,02m. 

 



49 
 
Igarapé 3C – Forma grandes porções de remanso, porém a 
profundidade não altera muito. O leito é basicamente arenoso com 
bancos de macrófitas ao longo do trecho. Poucos troncos. Nas 
margens as raízes das plantas ficam submersas formando um ambiente 
favorável para os peixes. A largura varia de 7 a 10 metros e a 
profundidade na cheia chega a 1,78m. 

 
Igarapé 4A – Possui leito arenoso e forma uma porção de remanso 
próximo ao trecho de coleta. Na estação seca o leito fica estreito e as 
margens são tomadas por vegetação. Possui grande quantidade ao 
longo do trecho estudado. A largura fica em torno de 8m e a 
profundidade na cheia chega a 1,26m. 

 
 

Igarapé 1A – Possui grande quantidade de folhas no leito e o fundo é 
argiloso. Na estação seca possui muitas folhas em suas margens. 
Dentro do trecho estudado forma bancos de areia e muitas folhas e 
troncos finos ficam depositados. A largura varia de 1 a 2 metros e a 
profundidade não ultrapassa 0,30m. 

 
Igarapé 4B – O trecho mais largo estudado. Possui fundo arenoso e 
as margens argila, com presença de macrófitas. Na estação cheia 
forma porções de bancos de folhiço e troncos. A largura varia de 7 a 8 
metros e a profundidade na cheia chega a 1,65m. 
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Apêndice 3. Valores médios dos parâmetros ambientais medidos nos diferentes pontos amostrados na Estação Ecológica de Cuniã. 
cod_loc larg veloc profund vazao cond ph od os t ar(%) ag(%) ga(%) lm(%) lf(%) lg(%) ma(%) rz(%) sx(%) tr(%) 
igA_S1 3.10 0.03 .48 .000 16.7 5.6 3.28 4.5 25.41 .17 .00 .00 .03 .00 .67 .08 .03 .00 .03 
igA_C1 4.43 .40 .81 .012 3 4.88 5.01 62.31 24.91 .14 .00 .00 .39 .00 .28 .03 .06 .00 .11 
igA_S2 3.85 .08 .48 .001 4 4.1 2.52 32 25.98 .14 .00 .00 .31 .06 .44 .00 .06 .00 .00 
igA_C2 4.70 .27 .69 .008 NA 4.2 6.2 76 24.8 .50 .00 .00 .00 .03 .25 .06 .17 .00 .00 
igB_S1 4.28 .15 .51 .002 17.4 6.03 1.54 21.4 25.85 .11 .00 .00 .17 .00 .58 .06 .00 .00 .08 
igB_C1 5.90 .33 .70 .013 3 5.24 5.5 68.6 25 .33 .00 .00 .52 .00 .00 .07 .00 .00 .07 
igB_S2 4.55 .12 .59 .003 5 5.5 3.26 4.3 25.86 .00 .06 .00 .36 .00 .53 .00 .00 .00 .06 
igB_C2 5.55 .29 .90 .013 NA 4.5 6.2 75 25.4 .06 .06 .03 .14 .28 .19 .00 .11 .00 .14 
igC_S1 3.28 .31 .40 .003 22.7 6.04 4.03 49.8 25.72 .44 .00 .00 .14 .00 .06 .17 .14 .00 .06 
igC_C1 6.58 .67 .93 .035 6 5.23 5.54 63.1 25.6 .36 .00 .00 .25 .00 .11 .06 .03 .11 .08 
igC_S2 3.88 .46 .47 .006 7 5.02 7.1 85.7 25.01 .36 .00 .00 .22 .00 .22 .03 .03 .08 .06 
igC_C2 5.28 .78 .81 .028 NA 5.58 6.63 81.7 25.21 .31 .00 .03 .14 .25 .06 .00 .03 .11 .08 
igD_S1 3.58 .00 .49 .003 17.6 7.24 4.66 57.6 25.92 .47 .00 .00 .06 .00 .39 .00 .00 .00 .08 
igD_C1 5.40 .57 1.02 .027 4 5.24 NA NA 24.97 .89 .00 .00 .06 .00 .00 .03 .00 .00 .03 
igD_S2 4.65 .30 .52 .006 5 4.39 2.6 32.6 24.86 .47 .06 .03 .00 .03 .28 .00 .03 .00 .11 
igD_C2 5.83 .32 1.01 .017 NA 4.25 6.91 85.3 25.27 .56 .00 .06 .00 .22 .03 .00 .03 .00 .11 
igE_S1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
igE_C1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
igE_C2 6.68 .47 .99 .028 NA 4.33 6.68 82.3 25.28 .42 .00 .00 .00 .28 .03 .06 .11 .00 .11 
igE_S2 8.78 .01 1.14 .001 6 4.58 2.73 33.9 25.07 .64 .03 .00 .00 .08 .03 .08 .08 .00 .06 
igF_S1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
igF_C1 8.47 .78 .74 .082 6 5.06 NA NA 25.69 .94 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .06 
igF_S2 8.05 .59 .83 .034 NA NA NA NA NA .86 .11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 
igF_C2 9.00 .44 1.51 .054 NA 5.94 6.93 88 25.4 .83 .00 .00 .00 .03 .03 .00 .03 .06 .03 
igG_S1 1.93 .15 .30 .001 35 5.88 3.68 45 26 .00 .00 .00 .50 .00 .44 .00 .03 .00 .03 
igG_C1 3.45 .29 .55 .005 7 5.73 NA NA 25.13 .03 .00 .00 .64 .00 .11 .00 .11 .00 .11 
igG_S2 2.56 .17 .28 .001 12 5.31 4.7 58 25.07 .17 .11 .00 .08 .08 .33 .00 .14 .00 .08 
igG_C2 3.84 .23 .52 .004 6 6.86 5.9 71.8 25.14 .03 .00 .00 .39 .00 .53 .00 .03 .00 .03 
igH_S1 7.15 .23 .89 .012 19 5.34 4.71 6.5 27.52 .00 .00 .00 .50 .00 .44 .00 .03 .00 .03 
igH_C1 9.55 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
igH_S2 8.61 .23 1.24 .022 6 5.89 5.85 72 25.09 .28 .25 .00 .22 .00 .14 .00 .08 .00 .03 
igH_C2 11.40 .68 2.13 .069 5 7.48 5.38 66 25.08 .44 .00 .00 .56 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
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Apêndice 4. Cobertura proporcional média (e amplitude de variação) dos tipos de substratos registrados nos igarapés da ESEC Cuniã 
Categoria de  

substrato 

Igarapés  

2A 2B 3A 3B 3C 4A 1A 4B 

Areia 0,24±0,18 (0,5-0,14) 0,13±0,15 (0,33-0) 0,37±0,06 (0,44-0,31) 
0,60±0,20 (0,89-

0,47) 
0,53±0,16 (0,64-

0,42) 
0,88±0,06 (0,94-

0,83) 
0,06±0,8 (0,17-0) 0,24±0,22 (0,44-0) 

Liteira 
grossa 

0,41±0,19 (0,67-0,25) 0,33±0,28 (0,58-0) 0,11±0,08 (0,22-0,06) 0,17±0,19 (0,39-0) 0,03± 0 (0,03-0,03) 0,01±0,02 (0,03-0) 0,35±0,18 (0,53-0,11) 0,19±0,23 (0,44-0) 

Lama 0,18±0,20 (0,39-0) 
0,30±0,138 (0,52-

0,14) 
0,19±0,06 (0,25-0,14) 0,03±0,03 (0,06-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0,40±0,24 (0,64-0,08) 0,43±0,18 (0,6-0,22) 

Tronco 0,03±0,05 (0,11-0) 0,09±0,04 (0,14-0,06) 0,07±0,02 (0,03-0,06) 
0,08±0,04 (0,11-

0,03) 
0,08±0,04 (0,11-

0,06) 
0,04±0,02 (0,06-

0,03) 
0,06±0,04 (0,11-0,03) 0,02±0,02 (0,03-0) 

Raízes 0,08±0,06 (0,17-0,03) 0,03±0,06 (0,11-0) 0,06±0,06 (0,14-0,03) 0,01±0,02 (0,03-0) 
0,10±0,02 (0,11-

0,08) 
0,01±0,02 (0,03-0) 0,08±0,06 (0,14-0,03) 0,04±0,04 (0,08-0) 

Liteira fina  0,02±0,03 (0,06-0) 0,07±0,14 (0,28-0) 0,06±0,13 (0,25-0) 0,06±0,11 (0,22-0) 
0,18±0,14 (0,28-

0,08) 
0,01±0,02 (0,03-0) 0,02±0,04 (0,08-0) 0±0 (0-0) 

Macrófita  0,04±0,04 (0,083-0) 0,03±0,04 (0,07-0) 0,06±0,07 (0,17-0) 0,01±0,01 (0,03-0) 
0,07±0,02 (0,08-

0,06) 
0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 

Argila  0±0 (0-0) 0,03±0,03 (0,06-0) 0±0 (0-0) 0,01±0,03 (0,06-0) 0,01±0,02 (0,03-0) 0,04±0,06 (0,11-0) 0,03±0,06 (0,11-0) 0,08±0,14 (0,25-0) 

Seixo 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0,08±0,05 (0,11-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0,02±0,03 (0,06-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 

Galhos 0±0 (0-0) 0,01±0,01 (0,03-0) 0,01±0,01 (0,03-0) 0,02±0,03 (0,06-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 0±0 (0-0) 
 

Categoria de  
substrato 

ANOVAs  

F value Pr (>F) 

Areia 0,017 0,899 

Liteira grossa 0,561 0,465 

Lama 10,046 0,322 

Tronco 20,586 0,127 

Raízes 0,384 0,544 

Liteira fina  0,071 0,794 

Macrófita  30,678 0,0732. 

Argila  30,021 0,101 

Seixo 0,46 0,508 

Galhos 0,007 0,934 
 


