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Ambientes aquáticos

A diversidade biológica dos 
ambientes aquáticos, 
marinhos e de água doce, seja 
de rios e lagos, é ainda pouco 
conhecida 
Os ambientes aquáticos são 
muito vulneráveis às ações 
humanas 
Os ambientes aquáticos estão 
pouco protegidos, vejam o 
caso do Parque Indígena do 
Xingu, das RESEX Marinhas



6.4. Peixes

Mais de 1.400 espécies 
(5,6% do globo) 
Superior ao número de 
espécies de todos os outros 
rios do planeta e superior às 
do Oceano Atlântico
Este número pode superar 
as 2,5 mil espécies, pois 
seguem descobertas e 
revisões científicas



6.4. Peixes

Bacia do Rio Negro: 
1851 – Alfred Russel Wallace no 
Negro, até o Uauapés
identificou 115 espécies, 
já projetava 400 espécies 
450 espécies poderá ser 700 
espécies. (Michael Goulding) 
Rio Tiquié (bacia do Uaupés) 
ISA, Tukano e Tuyuka
encontraram 147 espécies, 
15 novas para a ciência 



6.4. Peixes

Peixes de longas 
migrações – bagres 
rotadores – piramutaba, 
dourada, filhote
Pequenas migrações –
tambaqui, pacu, jaraqui, 

curimatá em geral entre a 
várzea e a calha dos rios e 
afluentes. 

Foto: Nailana Thiely, Viva Marajó, Afuá



6.4. Peixes

Típicos de várzea e igapó, não 
migram – pirarucu, aruanã
(algumas pescadas, tucunaré, 
acará e outros peixes 
considerados  ornamentais
Visitantes marinhos – arraias-de-
água-doce, pescadas, tainhas, 
sardinhas, tubarão na região do 
estuário. 

Xixuaú, Rio Jauaperi, AM



6.4. Peixes

Visitantes marinhos:
Arraias-de-água-doce, 
pescadas, tainhas, 
sardinhas, tubarão na 
região do estuário. 

Mercado do Ver-o-Peso, Belém



6.4. Peixes

Na área marinha, 
espécies criticamente 
ameaçadas:
Tubarões (ex. tubarão-
quati), espadarte e
Arraias (globalmente, 

35% ameaçadas. Na 
lista vermelha 
brasileira, 22 espécies)

Foto: Breno Barros, Tubarão-quati



6.4. Peixes

Uma das características 
de diversos bagres é a de 
engolir o ar e absorver o 
oxigênio pelo trato 
digestivo, como ocorre 
com o tamoatá, o acari-
bodó e as coridoras

Acari, Ilha da Caviana, Chaves, Marajó, PA



6.4. Peixes
As cadeias alimentares envolvem 
frutas, insetos, algas e peixes. 
A oferta de comida é desigual no 
ano 
Pacu e tambaqui, acumulam 
gordura ao ingerirem grande 
quantidade de alimentos 
O tambaqui circula em diferentes 
tipos de água, e desova nas águas 
barrentas 
Ele entra na mata, na cheia; com 
seus dentes tritura sementes de 
palmeiras. As sementes engolidas 
auxiliam na dispersão das plantas

Frutos de palmeiras são
importantes alimentos a diversas 
espécies de peixes



Aruanãs e tamoatás



O que é importante, é a capacidade dos 
peixes de se adaptarem ao meio 
ambiente. Assim “um grande número de 
espécies de peixes da Amazônia é capaz 
de viver em condições tão precárias, que 
outros, de áreas temperadas, não 
conseguiriam suportar”. Herbert Junk



6.5. Anfíbios

A Amazônia abriga mais de 400 espécies de 
anfíbios (sapos, rãs, salamandras etc.), mais 
de 80% endêmicos
O número deverá crescer muito, pois apenas 
poucas áreas em grandes rios navegáveis 
foram pesquisadas
Mamirauá informava que 32 novas espécies 
de anfíbios 2014-2015

Obs. Muitas descobertas por conta de grandes obras



89 espécies na região, 2/3 são endêmicas, Monte Alegre, PA



6.5. Répteis

Das 6.400 espécies de répteis 
(cobras, tartarugas, jacarés) no 
mundo, 378 na Amazônia 
continental - 62% endêmicas
Somente serpentes são 305 
espécies
Em Iquitos, Peru, coletadas 166 
espécies de cobras 



Coleta de ovos de tartaruga, 1838



6.5. Répteis

Rio Trombetas, 12 espécies de quelônios, provavelmente a 
maior variedade do planeta
Diversas etnias sempre consumiram grandes quantidades 
de carne e ovos de tartaruga
Europeus encontraram aldeias com currais onde 
engordavam e criavam tartarugas, peixes-boi, peixes etc. 
Colonizadores utilizaram o óleo da tartaruga (manteiga de 
tartaruga), na iluminação, conservação de alimentos





Desenhos provavelmente de Codina, Expedição Alexandre Rodrigues Ferreira, 1780 aprox.



6.7. Aves

há mais de 1.300 
espécies na Amazônia, 
14% do total mundial 
(9.050 aves)

David Oren considera 
que 283 são raras ou 
com distribuição restrita 



6.7. Aves

Área de Endemismo Museu 
Goeldi e a CI identificaram que 
22% das 531 aves estão 
ameaçados de extinção. 
O bicudo (Sporophila 
maximiliani) está entre os mais 
visados, muitos homens na 
região rural de Belém são vistos 
aos fins-de-semana passeando 
com seu pássaro, para mostrar 
que seu bicho de estimação é 
melhor que o do vizinho



Papagaio campeiro



6.7. Aves
Com grande presença na 
Amazônia estão os 
psitacídios (araras, 
papagaios, periquitos)
O tráfico de animais e o 
desaparecimento do 
habitat natural estão entre 
as principais ameaças 
Espécies como o papagaio-
do-mangue presente no 
entorno de Belém, são 
muito coletadas



Obrigado e até a aula 7 – Antes do Brasil! Obrigado e até a aula 7 – Antes do Brasil!

Obrigado, vejam a 3ª parte da aula 6 no próximo vídeo


