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INTRODUÇÃO 

Os invertebrados bentônicos são organismos que habitam o sedimento aquático 

podendo utilizar como substrato as macrofitas aquáticas, pedras, galhos mortos, folhas mortas submersas 

(folhiço), etc.. Estes organismos podem ter papel central na dinâmica de nutrientes e no fluxo de energia dos 

ecossistemas, notadamente em rios e riachos (Esteves, 1998).  A fauna de invertebrados bentônicos é 

constituída por Protozoários, Poríferos, Rotíferos, Platelmintos, Nematóides, Briozoários, Anelídeos, 

Moluscos, Crustáceos e insetos aquáticos. 

Os invertebrados aquáticos, especialmente os insetos, ou suas respostas às alterações 

do meio ambiente se constituem em uma excelente ferramenta para o monitoramento biológico dos 

ambientes aquáticos (Rosenberg & Resh, 1996). 
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OBJETIVOS 

Conhecer a riqueza e diversidade da fauna de invertebrados de três bacias hidrográficas 

da cidade de Manaus, AM, visando fornecer subsídios a programas de monitoramento biológico dos 

igarapés urbanos de Manaus. 

 

 

METODOLOGIA 

As amostragens foram realizadas nas bacias hidrográficas do Quarenta, Bacia do Mindú 

e Bacia do Tarumã. Na Bacia do Igarapé do Quarenta foram selecionados três pontos: uma nascente, 

localizada na reserva Sauim Castanheira (S 03o 05' 39,9 e W 59o 55' 54,2); uma área que recebe despejos 

industriais, denominada Multiplast (S 03o 06' 2,6 e W 59o 57' 17,6); e, o terceiro, a jusante da Multiplast e 

próximo da SEDUC (S 03o 07' 5,9 e W 59o 58' 35,4), com contaminação predominantemente química e em 

alguns trechos ocorrendo o despejo de esgotos domésticos. Na Bacia do igarapé do Mindú: uma nascente 

preservada, localizada no balneário do SESI (S 03o 04' 10,1 e W 59o 57' 58,3), no bairro Coroado III; o 

segundo localizado no Conjunto Petro (S 03o 04' 28,6 e W 59o 58' 57,8), (na ponte da Colônia dos 

Japoneses), com forte contaminação orgânica; e o terceiro no Igarapé do Mindú (S 03o 04' 54,8 e W 60o 00' 

12,9), no Parque Municipal do Mindú, e com forte contaminação por despejos orgânicos. Na Bacia do 

Tarumã, área de balneário: uma nascente preservada do Igarapé Barro Branco (S 02o 55' 47,7 e W 59o 58' 

25,9), localizado na Reserva Adolpho Ducke; o segundo no Igarapé Acará, balneário Dona Conceição (S 02o 

58' 5,2 e W 6Oo  00' 16,4); e o terceiro no Km 30 da rodovia BR 174 (S 02o 42' 31,5 e W 60o  02' 57,0). 

As coletas foram semiquantitativas, sendo realizadas nos meses de julho, agosto, 

outubro e novembro de 2002.  Em cada ponto foram coletados dois tipos de substrato: folhiço submerso e 

sedimento fino (lodo) submerso no leito dos igarapés. O folhiço submerso foi obtido com auxílio de uma rede 

entomológica aquática com área de 1m2 e o sedimento fino foi coletado com auxílio de uma draga de 

Eckman. Todo material foi preservado em álcool 90 %. No laboratório o material foi lavado em um sistema de 

peneiras, com aberturas variadas, e os organismos retidos foram transferidos para pequenos frascos de 

vidro contendo álcool 80%. Os indivíduos foram identificados ao nível de famílias utilizando os trabalhos de 

Merritt & Cummins, 1996; Borrow & DeLong, 1988; McCafferty, 1983.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Riqueza Da Fauna De Invertebrados Nas Três Bacias Hidrográficas 

Foram obtidos 6.365 indivíduos, onde cerca de 58% está representado por insetos e 

42% por outros organismos como pequenos peixes, crustáceos (camarões), Acari, Moluscos, Oligochaeta 

(Anelídeos) e Collembola, que de acordo com Esteves (1998), corresponde a fauna de invertebrados típica 

de ambientes bentônicos de riachos. 

De um modo geral os insetos apresentaram baixa freqüência absoluta e considerável 

diversidade de famílias. Em julho os insetos estavam representados por 20 famílias, sendo a maioria com 

baixa freqüência; em agosto foram obtidas 18 famílias de insetos cada uma com baixa freqüência; em 

outubro obteve-se 16 famílias, a maioria com baixa freqüência de indivíduos e em novembro os insetos 

estavam representados por 19 famílias também com baixa freqüência. A exceção foi para a família 

Chironomidae (Insecta), que de acordo com Callisto et al. (2001) são organismos que apresentam gêneros 

considerados tolerantes. Em outubro o número de insetos coletados foi menor que dos demais invertebrados 

tendo sido verificado um aumento expressivo na fauna de Oligochaeta (Anellidae), que também se apresenta 

como tolerante a alterações ambientais (Callisto et al., 2001). O número de Oligochaeta obtido foi de 901 em 

julho, 210 em agosto, 1040 em outubro e 444 em novembro. De acordo com Callisto et al. (2001) tanto os 

Chironomidae quanto os Oligochaeta são organismos tolerantes que, em locais poluídos, podem ser 

encontrados em elevadas densidades. 

A maior quantidade de Oligochaeta foi registrada para o Mindú confirmando a impressão 

visual de que está bacia já sofre alteração antrópica e que esta alteração pode ser detectada através de 

métodos biológicos, utilizando para isto os organismos bentônicos. 

 

Diversidade Da Fauna Nas Três Bacias Hidrográficas 

A bacia hidrográfica de São Raimundo apresentou maior porcentagem de indivíduos 

(44,1%) representados por 25 grupos taxonômicos, seguida da bacia do Tarumã, com 30% e 17 grupos. A 

bacia dos Educandos apresentou cerca de 25% dos indivíduos representados por 24 grupos taxonômicos 

(Figura 1).  Os Chironomidae foram os únicos organismos com representação constante nas três bacias 

hidrográficas avaliadas. 

Os Oligochaeta, que são organismos comuns em ambientes antropizados, tiveram 

representação constante nas bacias do São Raimundo e dos Educandos, tendo sido de ocorrência acessória 

para a bacia do Tarumã confirmando a hipótese de que esta ultima se encontra em boas condições 

ambientais.  

Nos ambientes de cabeceira (SESI, Sauim e Reserva Ducke) e no Petro foram 

registrados os maiores índices de diversidade. Nestas cabeceiras, que são ambientes de águas limpas, a 
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diversidade de invertebrados está relacionada com a presença de substrato folhiço (que são as folhas 

mortas que caem das árvores) submerso no entorno dos igarapés e, pela ocorrência de uma vegetação 

verde (viva) que cresce submersa nas margens destes corpos d’ água. Nossos dados corroboram a 

afirmação de Callisto et al. (2001) de que estes substratos quando presentes em locais com água de boa 

qualidade favorecem o estabelecimento de uma fauna bentônica típica de ambientes limpos como as ninfas 

de Plecoptera, larvas de Trichoptera e Ephemeroptera aqui registradas. No Petro, que é um ambiente que 

recebe elevada carga de matéria orgânica devido à descarga de esgotos domésticos, verificou-se a 

ocorrência de organismos considerados por Callisto et al. (2001) como sendo tolerantes a impactos 

ambientais como os Hemiptera e Heteroptera e organismos considerados resistentes como os 

Ceratopogonidae, Chironomidae e Oligochaeta. Neste local o alto teor de matéria orgânica favorece o 

crescimento de macrófitas aquáticas cujas raízes representam um excelente substrato para a fixação dos 

invertebrados.  

Os locais Multiplast e SEDUC apresentaram os menores índices de diversidade sendo 

1.59 e 1.74, respectivamente. São ambientes com águas de má qualidade, impactadas por resíduos 

industriais e esgotos domésticos, com reduzida quantidade de substrato folhiço e sem vegetação verde 

submersa para a manutenção da fauna. Os poucos organismos coletados são característicos de águas de 

má qualidade como Ceratopogonidae, Chironomidae e Oligochaeta.  No Mindú, que recebe elevada carga de 

matéria orgânica proveniente de esgotos domésticos, obtiveram-se organismos considerados por Callisto et 

al. (2001) como sendo tolerantes a impactos ambientais como os Hemiptera e Heteroptera e organismos 

considerados resistentes como os Ceratopogonidae, Chironomidae e Oligochaeta. A fauna deste ambiente 

está associada ao substrato folhiço submerso e vegetação verde (viva) submersa, fato este que reforça a 

necessidade da manutenção da cobertura florestal no entorno dos igarapés e riachos para a preservação 

destes importantes sistemas biológicos. 

De um modo geral os ambientes de cabeceira (SESI, Sauim e Ducke) apresentaram os 

maiores índices de diversidade. No Petro e no Mindú a diversidade mostrou-se alterada pela contaminação 

orgânica e no Multiplast e Seduc a contaminação industrial provocou alterações muito significativas na 

fauna de invertebrados aquáticos. 
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Figura 1. Porcentagem de invertebrados coletados nas bacias do São Raimundo (S.Rai), bacia do 
Educandos (Educan) e Bacia do Tarumã, na cidade de Manaus - Am, nos meses de julho, agosto, 

outubro e novembro de 2002. 

 
 

CONCLUSÕES 

A fauna de invertebrados das bacias hidrográficas estudadas corresponde à fauna típica 

de ambientes bentônicos de riachos. 

A elevada densidade de organismos tolerantes e resistentes e, o baixo índice de 

diversidade encontrado em ambientes poluídos associado ao fato de não haver vegetação verde e pouco 

folhiço submerso revela o caráter poluído deste ambiente. 

Ambientes com grande quantidade de matéria orgânica (proveniente de esgotos 

domésticos) puderam ser reconhecidos pela presença de organismos tolerantes e resistentes associados a 

raízes de macrófitas aquáticas. Já em áreas preservadas, a ocorrência de folhiço submerso e vegetação 

marginal verde propiciam um excelente substrato para a fixação dos invertebrados, comprovando a 

importância da utilização dos invertebrados como ferramenta para o monitoramento biológico dos ambientes 

aquáticos. 

Áreas preservadas apresentam maiores índices de diversidade de invertebrados e 

ambientes poluídos apresentam maior densidade de organismos resistentes sendo estes dois parâmetros de 

suma importância na avaliação da qualidade dos corpos d’água. 

As bacias hidrográficas da cidade de Manaus já apresentam alterações em 

conseqüência da influência antrópica e industrial sendo necessária a manutenção da floresta no entorno dos 

igarapés e riachos para a preservação destes importantes sistemas biológicos. 
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