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Resumo: Igapós são florestas inundadas periodicamente por rios de água preta
que são consideradas de baixa fertilidade e pouco produtivas. Este fenômeno
levou ao aparecimento de diversas adaptações na biota e nas características da
comunidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a riqueza da fauna de insetos
aquáticos do igapó do Cemitério da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Tupé
(RDS Tupé). As coletas foram realizadas em três margens de um igapó na RDS Tupé,
em cada margem foi estabelecido uma seção transversal de 50m de comprimento
e feito uma coleta a cada 10 m perfazendo um total de cinco coletas em cada
lugar a cada mês. As coletar foram realizadas no período de maio a dezembro de
2004 e janeiro a março de 2005. Foram identificados 3.393 insetos representantes
de sete ordens: Ephemeroptera, Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Trichoptera,
Diptera, e Hymenoptera. Chironomidae (Diptera) foi a mais representativa estando
presente em cerca de 60% das coletas sendo considerada de ocorrência constante
nos três ambientes estudados. Organismos de um elevado número de famílias
foram observados e, as populações variaram de acordo com o pulso de inundação.
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Introdução
Na bacia Amazônica os
grandes rios são acompanhados por
enormes áreas de florestas que durante
o período da cheia são alagadas.
Estas áreas representam 5 a 10%
da Amazônia (Junk, 1983). Os lagos
adjacentes a grandes rios são típicos
para áreas alagáveis (várzeas e igapós)
faltam nas áreas não inundáveis (terrafirme), onde igarapés e pequenos rios
caracterizam a paisagem (Junk, 1983).
Destas florestas, as inundadas
por rios de água preta ou transparente
são denominadas de igapó e são
consideradas de baixa fertilidade e pouco
produtivas (Junk, 1983). São classificados
como Floresta Ombrófilas Densas Aluviais
(Veloso et al., 1991), correspondendo a
uma área de cerca de 1.350.000 km²
da Amazônia (Piedade et al., 2001). A
inundação periódica proporciona a
manutenção da diversidade das espécies,
a produtividade e decomposição neste
sistema (Wittman & Junk, 2003; Julião et
al., 2005).
Nesse ambiente (igapós), as
raízes estabilizam os bancos de areia
evitando sua queda, as folhas mortas,
galhos e troncos submersos criam uma
grande diversidade de habitats, a copa
das árvores impede o aquecimento
excessivo e a queda da vegetação e os
invertebrados são as principais fontes
de energia para as teias alimentares.
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A comunidade de organismos
betônico, é composta por diversos grupos
de animais, conhecidos como zoobentos,
e, vegetais que representam o fitobentos
(Esteves, 1998; Corby et al, 2000). Os
representantes do zoobentos lacustres mais
representativos são os insetos, os anelídeos,
crustáceos e moluscos (Corby et al., 2000).
A grande maioria desses invertebrados está
representada por insetos aquáticos (Ward,
1992; Esteves, 1998).
Dentre os grupos de insetos
que têm representantes no bentos
continental
(principalmente
sob
a forma larval), destacam-se os
dípteros, efemerópteros, plecópteros,
odonatas, hemípteros (atualmente são
conhecidos como heterópteros, ordem
Heteroptera), coleópteros, neurópteros
(atualmente conhecidos como ordem
Megaloptera), tricópteros e lepidópteros
(Esteves, 1998). Atualmente os nomes
Hemiptera e Neuroptera são aplicados
para os insetos restritamente terrestres.
Os insetos são importantes
na dinâmica dos ambientes aquáticos
por sua participação na ciclagem
de nutrientes e na transferência de
energia na cadeia trófica (Bispo et al.,
2006; Cummins, 1974; Cummins et al.,
1989). Poucos estudos foram realizados
em áreas inundáveis (várzeas e igapós)
devido à dificuldade em estabelecer
amostragens quantitativas. Além disso,
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o grande período de tempo necessário
para separar os insetos do substrato e
também porque o conhecimento sobre
os insetos baseia-se principalmente
na fase adulta sendo mais difícil
identificar as larvas aquáticas (Junk
& Robertson, 1997). Os estudos com
a fauna de insetos aquáticos tratam
em sua grande maioria da fauna dos
igarapés e riachos. Dentre os estudos
que tratam da fauna de invertebrados
aquáticos de ambientes de igapó
destacamos Irmler (1975), Reiss (1977)
e Walker (1994; 2003). Neste contexto
o presente estudo visa avaliar a
riqueza da fauna de insetos aquáticos
de um igapó amazônico (igapó do
Cemitério) localizado na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Tupé
(RDS Tupé), avaliando sua distribuição
em três ambientes em função da
flutuação do nível da água.

Material e métodos
A Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Tupé (RDS Tupé) tem
cerca de 12.000 ha, localiza-se a Oeste
de Manaus, na margem esquerda do rio
Negro, distante aproximadamente 25
km em linha reta do centro da cidade
(Fig. 1). A vegetação predominante
na área constitui-se principalmente
da floresta de terra-firme e de igapó
(Scudeller & Souza, 2009).
As coletas foram realizadas em
três margens de um igapó na RDS Tupé,
aqui denominado “Igapó do Cemitério”
porque os moradores informaram
haver um cemitério antigo na floresta
de terra-firme que se encontra por
trás desta área de igapó. Este igapó
se localiza nas proximidades do ponto
ET5 (03°02ʹ17,5” S; 60°15’ 44,0” W),
estudado por Darwich et al. (2005).

Figura 1. Área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas (Modificada de www.googlemaps.com).
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A primeira margem, aqui
denominada Frente, é mais frontal e
recebe maior influência das águas do
canal do lago Tupé; a segunda margem,
aqui denominada Lado 1, recebe maior
influência das águas de um pequeno
igarapé de cabeceira e está localizada
na margem direita para quem chega ao
igapó; a terceira margem, ou Lado 2, é
mais próxima do ponto ET5 de Darwich
et al. (2005), recebendo influência das
águas do lago e de um igarapé maior
(3ª. Ordem) localizado na margem
esquerda para quem chega ao igapó.
Em
cada
margem
foi
estabelecido uma seção transversal
de 50m de comprimento e feito uma
coleta a cada 10m, perfazendo um
total de cinco coletas em cada lugar a
cada mês. A área percorrida foi de 2m
da margem do igapó para o igarapé. As
coletas foram realizadas no período de
maio a dezembro de 2004 e janeiro a
março de 2005.
A coleta da Frente referente a
maio de 2004 foi lavada diretamente no
campo quando se suspeitou que estivesse
ocorrendo perda de organismos. A partir de
então todas as amostras eram colocadas
em sacos plásticos, adicionado álcool 90°

e transportadas para o laboratório para
triagem e identificação.

Resultados e Discussão
Valores de oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica e temperatura
da água no momento das coletas
Os valores de temperatura
da água tiveram pouca oscilação na
Frente e Lado 1, porém o maior pico
na temperatura foi registrado no Lado
2 (35,9 °C) isto em função de que no
Lado 2 o igarapé é mais largo e mais
exposto aos raios solares, o que a torna
mais quente (Tab. 1).
Os valores médios de saturação
de oxigênio apresentaram variação
mais nítida quando comparada com as
demais variáveis analisadas. No Lado
1 os valores de oxigênio dissolvido
oscilaram entre 4,2 e 18,5 mg.l-1 e
no Lado 2 a oscilação foi entre 3,3 e
12,9 mg.l-1. Estas oscilações foram
mais elevadas que as oscilações
registradas na frente do igapó (Frente
= 11,2 e 17,1 mg.l-1). De acordo com
Vieira (2011) o oxigênio dissolvido
possui uma variação sazonal relativa

Tabela 1. Valores das variáveis físicas e químicas da água registrados nos três ambientes (Frente, Lado 1 e Lado
2) do igapó do Cemitério, RDS Tupé, entre maio de 2004 e março de 2005.
Oxigênio Dissolvido

Condutividade

Temperatura da

Locais

(mg.L-1) *

Elétrica (μ S)*

Água (° C)*

FRENTE

14,2 (11,2-17,1)

11,9 (10,9-14,8)

29,7 (28,8-31,3)

LADO 1

9,1 (4,2-18,5)

10,8 (8,2-13,5)

31,3 (29,3-32,8)

LADO 2

6,4 (3,3-12,9)

10,1 (8,6-10,8)

31,8 (28,5-35,9)

* Média (mínimo-máximo)
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à temperatura e a atividade biológica,
onde concentrações muito baixas
podem indicar atividade biológica
intensa. O aumento da temperatura
da água pode diminuir a densidade
e viscosidade da água; reduzir a
solubilidade dos gases (CO2); aumentar
toxicidade de substâncias dissolvidas
na água (Vieira, 2011).
A condutividade elétrica,
geralmente, está relacionada com a
concentração de Sólidos Dissolvidos
Totais, que nestas medidas o maior
valor (14,8 µS.cm-1) foi registrado
na Frente do igapó, no mês de
março de 2005 seguido pelos valores
registrados no Lado 1 em maio e
junho de 2004 (13,1 e 13,5 µS.cm-1,
respectivamente). Estes valores são
próximos aos obtidos por Melo et al.
(2005) em quatro estações do Lago
da RDS Tupé e, Lopes (2005) em dois
igarapés da RDS do Tupé. De acordo
com Irmler (1975) e Junk (1983) os
valores de condutividade do igapó
amazônico e em rios de água preta
variam entre 6 e 8 µS.cm-1/ 20°C, o
que indica água extremamente pobre
em sais minerais (água destilada)
com algumas impurezas. Os valores
de oxigênio dissolvido, condutividade
elétrica e temperatura da água
registrados no momento da coleta
estão apresentados na tabela 1.
Entomofauna do Igapó do Cemitério
Foram identificados 3.393
insetos representando sete ordens:

Ephemeroptera, Odonata, Coleoptera,
Heteroptera, Trichoptera, Diptera,
e Hymenoptera (Tab. 2). A fauna de
insetos aquáticos é constituída por
10 ordens taxonômicas (McCafferty,
1998) destas seis (60%) ocorreram no
igapó em estudo. Dos representantes
do bentos continental listados por
Esteves (1998) só não obtivemos
representantes
de
Plecoptera,
Neuroptera e Lepidoptera. Os
Plecoptera não foram encontrados
porque são organismos que só ocorrem
em ambientes com água limpa
altamente oxigenada; os Neuroptera
habitam uma ampla variedade de
ambientes com diferentes tipos
de correnteza podendo ocorrer no
bentos dos igarapés, rios, tanques
lodosos, canais e lagos de fluxo lento
ou embaixo de pedras e, Lepidoptera,
que embora constitua uma das
maiores ordens de insetos apenas
a família Pyralidae se adaptou ao
ambiente aquático (McCafferty,
1998). As larvas de Lepidoptera são
fitófagas e se encontram em zonas
de pouca ou nenhuma correnteza
(Pujante, 1997).
A ordem Hymenoptera (família
Formicidae) não é considerada como
inseto aquático. Sua ocorrência foi
esporádica e a frequência relativa
muito baixa (Tab. 2). Foi encontrado
apenas no período de cheia,
provavelmente foram carreados pelas
águas por ocasião da enchente do rio
e consequente alagamento da floresta
do igapó.
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Tabela 2. Riqueza, constância (Const.) e frequência (Freq.) das famílias de insetos em três ambientes (Frente,
Lado 1 e, Lado 2) do igapó do Cemitério, na RDS Tupé, Amazonas, no período de maio de 2004 a março de 2005.
C = Famílias Constantes; F = Frequentes; E = Esporádicas; R = Raras.
FRENTE
Grupo Taxonômico

Const.

LADO 1

Freq. (%)

LADO 2

Const.

Freq. (%)

Const.

Freq.(%)

Ephemeroptera
Baetidae

F

0,6

F

0,5

F

0,6

Caenidae

C

6,7

C

7

F

2,7

0

R

0,07

E

0,2

Leptohyphidae
Leptophlebiidae

C

11,8

C

7,8

C

8,6

Polymitarcyidae

C

3,5

F

6,3

F

2,3

Libellulidae

C

0,8

F

3,4

F

2,3

Calopterygidae

E

0,1

Coenagrionidae

E

0,5

E

0,3

E

0.6

Dytiscidae

F

2,5

F

0,6

F

1,8

Elmidae

F

2

E

0,8

R

0,1

Gyrinidae

E

0,1

0

0

0

R

0,1

E

0,2

E

6,8

Odonata

0

0

Coleoptera

Hydrophilidae
Scirticidae

E

0,1

0

Heteroptera
Belostomatidae

0

0

R

0,07

Corixidae

0

E

0,5

R

0,07

E

0,4

E

0,8

Gerridae

E

0,1

Naucoridae

E

0,1

Notonectidae

F

3,8

E

0,7

Vellidae

E

0,1

R

0,2

Calamoceratidae

E

0,1

R

0,5

E

0,4

Hydropsychidae

E

0,5

E

0,3

R

0,6

0

E

0,2

0
0

0

0
E

1,3
0

Trichoptera

Hydroptilidae
Lepdostomatidae

E

0,1

R

0,07

Leptoceridae

E

0,3

E

0,2

Odontoceridae

E

0,1
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Polycentropodidae

C

6,1

C

7,2

F

3,6

Ceratopogonidae

E

0,9

C

2,3

F

2,3

Chironomidae

C

58

C

60

C

60,8

Culicidae

E

0,3

F

0,4

F

3,5

Simulidae

E

0,1

0

R

0,1

E

0,1

0

E

0,2

Diptera

Hymenoptera
Formicidae

Figura 2. Famílias de insetos mais representativas no igapó do Cemitério, na RDS Tupé. Excluído grupos com 10
ou menos indivíduos e Chironomidae (com 1966 indivíduos).

Foram
reconhecidas
30
famílias de insetos aquáticos sendo
sete pertencentes à Trichoptera, seis
Heteroptera, cinco de Ephemeroptera,
cinco de Coleoptera, quatro de Diptera
e três de Odonata (Tab. 2).
Chironomidae (Diptera) foi a
mais representativa estando presente
em cerca de 60% das coletas sendo
considerada de ocorrência constante nos
três ambientes estudados (Frente, Lado 1
e Lado 2) (Tab. 2 e Fig. 2). Nossos dados
corroboram os estudos de diversos autores
como Fittkau (1982), Walker (1987) e

Serpa-Filho (2004) que demonstram
que em igarapés e igapós da Amazônia
Central os Chironomidae contribuem
com grande parte da biomassa, sendo
também a pioneira e, portanto, um
dos principais canais de energia na
estruturação das cadeias alimentares
(Walker, 1987; Serpa-Filho, 2004). O
grupo também é parte fundamental na
cadeia alimentar de peixes (Silva, 1993;
Moreira & zuanon, 2002; Beyruth et al.,
2004; Fugi et al., 2007). Esta família possui
ampla distribuição geográfica e grande
diversidade de espécies podendo ser
259

Ferreira & Belmont

encontrada em áreas montanhosas, águas
empoçadas, águas com matéria orgânica
em decomposição, riachos, rios, lagos,
lagoas, regiões marinhas e fitotelmatas
(Reis, 1977; Serpa-Filho, 2004).
Entre as demais famílias
Leptophlebiidae (Ephemeroptera) com
278 indivíduos (8% do total coletado)
foi a mais representativa, seguido
de Polycentropodidae (Trichoptera)
com 184 (5.5%) e Caenidae
(Ephemeroptera) com 176 indivíduos
(5,2%) (Tab. 2 e Fig. 2). Quinze (15)
famílias foram menos representativas
possuindo menos de 10 indivíduos.
As espécies de Ephemeroptera
e Trichoptera, com grande frequência
servem de alimento para vertebrados
e invertebrados aquáticos (Moreira
& Zuanon, 2002; Beyruth et al.,
2004) além de serem indicadores
de qualidade da água, por serem
consideradas entre sensíveis e
tolerantes a certo nível de poluição
(Alba-Tercedor & Sanchez, 1988;
Junqueira & Campos, 1998; Callisto
et al., 2001; Lopes et al., 2008). Estes
autores consideram Leptophlebiidae e
Polycentropodidae, aqui registradas,
como muito sensíveis sendo que sua
ocorrência indica baixa degradação
no ambiente. Levantamento preliminar
realizado por Santiago et al., (2010)
(não publicado) no entorno de uma
estação de tratamento de efluentes
revelou Caenidae como uma das
mais abundantes e que esta possui
espécies que suportam um certo nível
de poluição podendo ser consideradas
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tolerantes a mudanças que podem
ocorrer no ambiente em que vivem.
Distribuição de insetos aquáticos no
Igapó do Cemitério, em função do
ciclo anual de variação do rio
Os insetos aquáticos foram
encontrados nos três ambientes avaliados
sendo 19% obtidos na Frente do igapó,
39% no Lado 1 e 42% no Lado 2.
O maior número de famílias foi
obtido no período da cheia (26); no
ponto Frente do igapó ocorreram 20
famílias e nos Lados 1 e 2 ocorreram 19
famílias. Isto porque este corresponde
ao período em que os animais aquáticos
têm condições de vida favoráveis
(Junk, 1983), pois com o alagamento
da floresta de igapó as folhas caídas
no solo e as raízes são cobertas pelas
águas aumentando a disponibilidade de
nutrientes e a quantidade de substrato
a ser colonizado pelos invertebrados. Na
Frente do igapó, na cheia, 14 famílias
estão representadas por no máximo dois
indivíduos e seis famílias tiveram entre
11 e 75 indivíduos; no Lado 1, mesmo
período, 7 famílias estão representadas
por no máximo dois indivíduos, outras
7 famílias apresentaram entre 3 e 6
indivíduos e 5 famílias apresentaram
mais de 30 indivíduos; no Lado 2 quatro
famílias estão representadas por no
máximo dois indivíduos, 6 famílias
apresentaram entre 3 e 7 indivíduos,
5 famílias apresentaram entre 12 e 31
indivíduos e 4 famílias apresentaram
mais de 35 indivíduos (Tab. 3).

1

2

13

Baetidae

Caenidae

1

1

Gerridae

Naucoridae

Corixidae

Belostomatidae

Scirticidae

Hydrophilidae

1

1

Gyrinidae

15

2

Elmidae

1

Dytiscidae

Coenagrionidae

Calopterygidae

2

16

1

12

1

1

1

2

1

2

1

2

24

8

6

4

2

3

5

1

4

51

4

6

2

3

22

5

2

69

Libellulidae

18

Polymitarcyidae

65

11

Va

15

11

33

2

Ch

1

9

2

En

Leptophlebiidae

Se

Lado 1

1

12

1

Va

Frente

Leptohyphidae

19

Ch

En

Insetos

Famílias de

1

1

1

14

2

1

40

2

Se

2

2

24

8

18

6

3

En

12

1

93

2

19

6

2

19

39

3

6

2

Ch

Lado 2

6

2

60

8

1

Va

1

4

6

3

5

18

2

Se

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ch

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Va

TODOS LADOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se

Tabela 3. Abundancia de insetos aquáticos em relação a flutuação do nível da água no Igapó do Cemitério, na RDS Tupé, Amazonas, no período de maio de
2004 a março de 2005. En= Enchente; Ch= Cheia; Va= Vazante; Se= Seca.
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27

3

6

199

Polycentropodidae

Ceratopogonidae

Chironomidae

1

1

Formicidae

105

10

Simulidae

2

75

1

1

Leptoceridae

Culicidae

1

1

En

1

6

2

Ch

2

276

11

2

1

231

5

85

2

2

186

7

2

4

9

Va

1

Se

1

En

Ch

38

5

16

Lado 2

1

8

Va

2

2

Se

X

X

En

X

X

X

X

Ch

100

15

2

262

13

1

3

31

236

7

227

6

12

2

17

139

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Va

TODOS LADOS

X

1

Se

Lado 1

X

Odontoceridae

Lepdostomatidae

Hydroptilidae

3

24

Va

Frente

1

1

Calamoceratidae

Hydropsychidae

1

Vellidae

Ch

1

En

Notonectidae

Insetos

Famílias de

X

X

X

X

X

X

X

Se
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A maior abundância foi verificada
nos meses de maio e junho de 2004 e
março de 2005 (Fig. 3). Essa máxima foi,
principalmente, devido ao elevado número
de Chironomidae (457 indivíduos). Esses
meses com maior abundância são relativos
ao período de cheia dos rios (Melo et al.,
2005), o qual na área de igapó faz com
que haja maior quantidade de substratos
próximos à margem e consequentemente
uma maior quantidade de invertebrados.
Diferentemente na época de seca
(novembro e dezembro) que o nível de
água é bastante reduzido.
O menor número de famílias foi
encontrado no período de enchente, com
um total de nove famílias. Cinco destas
estão representadas por no máximo três
indivíduos, duas tiveram entre cinco e
seis indivíduos, uma das famílias teve
13 indivíduos e a família Chironomidae
199 indivíduos identificados (Tab. 3).

Na enchente as águas adentram a
floresta e os organismos colonizam as
áreas que se tornam disponíveis com o
avanço da água para a terra
Em todos os meses estudados
houve a presença de insetos, porém
em novembro a abundância foi menor
comparada com os demais meses, visto
que esse período corresponde ao início de
seca, quando a água do lago está restrita ao
canal principal (Fig. 4). Durante a seca, as
praias arenosas são pouco colonizadas por
vegetação e a baixa oferta de nutrientes
também se reflete na baixa concentração
de animais no igapó. As larvas de insetos
não encontram alimentação suficiente
para desenvolverem-se em grandes
quantidades (Junk, 1983).
Foi observado, na Frente, nos
meses de outubro, novembro, dezembro
e janeiro, que não havia substrato,
devido ao fim da vazante e época de

Figura 3. Frequência mensal de insetos do igapó do Cemitério, na RDS Tupé. Todos os
lados. Maio a dezembro de 2004 e janeiro a março de 2005.
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Figura 4. Frequência mensal de insetos do igapó do Cemitério, na RDS Tupé.
Frente. Maio a dezembro de 2004 e janeiro a março de 2005.

seca, e consequentemente não havia
insetos nessa área (Fig. 5). No Lado
1, a menor abundância de indivíduos
foi observada nos meses de agosto,
devido ao difícil acesso ao substrato e,
novembro pela presença de capim em
decomposição (Fig. 6). No Lado 2, foi
possível observar uma baixa abundância
de indivíduos nos meses de julho,
agosto, setembro, novembro e dezembro
de 2004 e fevereiro de 2005 (Fig. 6). Este
período é relativo ao final do período de
cheia, toda época da vazante e seca.
Nossos dados corroboram Reiss
(1977) e Junk & Robertson (1997) que
afirmam que a fauna bentônica de lagos
de águas pretas mostra pouca variação no
número de espécies e biomassa durante o
ano. A variação observada foi em função
de que em períodos de águas altas estas
invadem o igapó alto disponibilizando
mais substrato para a fauna.
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Conclusão
O igapó do Cemitério abriga
elevado número de famílias de insetos
aquáticos cuja população varia de
acordo com o pulso de inundação, que
causa importantes mudanças na fauna
aquática.
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