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Pescadores vendem peixes frescos em suas canoas, no centro de Manaus (Foto: Bruno Kelly/Amazônia Real)
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Mensagens Principais & Recomendações
1) Ao longo das últimas quatro décadas, especialmente nas últimas duas, ecossistemas aquáticos
da Amazônia têm se tornado menos conectados
e mais poluídos. É preciso atenção urgente para
criar áreas protegidas aquáticas, pois a maioria
das áreas protegidas existentes foram criadas
para salvaguardar os ecossistemas terrestres e
geralmente fazem muito pouco para conservar a
biota aquática.
2) Antes dos massivos impactos da construção de
barragens nas últimas quatro décadas, a super
exploração de espécies de plantas e animais era
a principal causa da destruição dos ecossistemas aquáticos na Bacia Amazônica. Essa destruição continua a progredir. Os recursos aquáticos exigem esquemas cooperativos para
gerenciar seu uso de forma sustentável, incluindo a exclusão de embarcações de pesca de fora
e fiscalização das restrições sobre a exploração
não sustentável de colheitas.
3) As hidrelétricas impedem a migração dos peixes
e o transporte de água, sedimentos e nutrientes
associados. Também alteram os fluxos dos rios
e os níveis de oxigênio. Barragens com capacidade instalada acima de 10 MW não devem mais
ser construídas. “Micro” barragens, criadas para
fornecer energia a uma única cidade ou vilarejo,
podem ser construídas com licenças ambientais

adequadas e abordagens baseadas em riscos.
Nesse meio tempo, a política energética deve
priorizar a conservação de eletricidade, interromper as exportações de produtos com uso intensivo de eletricidade e redirecionar investimentos para a geração de energia eólica e solar.
4) É preciso preservar bacias selecionadas em toda
a Amazônia para pesquisas, monitoramento de
longo prazo e proteção da diversidade genética
e de espécies. Essas bacias podem também
manter comunidades ecológicas para fins de
iniciativas de recuperação.
Resumo Os ecossistemas aquáticos da Amazônia
estão sendo destruídos e a expectativa é que as ameaças à sua integridade continuem a crescer em número e intensidade. Apresentamos neste estudo, alguns dos principais impactos sobre os ecossistemas
aquáticos provocados por projetos de infraestrutura
e práticas predatórias e ilegais.
Introdução o rio Amazonas descarrega 6,6 trilhões
m3 de água doce nos oceanos, juntamente com 600800 milhões de toneladas de sedimentos suspensos1. A biodiversidade aquática da Amazônia é significativa em termos globais. Até agora, 2.406 espécies de peixes já foram descritas2 (veja também o
Capítulo 3), embora o número real esteja provavelmente acima de 3.000 espécies3. Os rios e correntes
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da Amazônia também conectam partes da vasta Bacia Amazônica, essencial para a migração de peixes
e o fluxo de sedimentos. Entretanto, esses sistemas
são frágeis e qualquer impacto originado em algum
local pode ser sentido a milhares de quilômetros.
Relacionamos a seguir, algumas das principais
ameaças enfrentadas pelos ecossistemas aquáticos
amazônicos, juntamente com seus impactos mais
significativos. Por toda a Amazônia, há atualmente
307 hidrelétricas existentes e outras 239 em projeto, indo desde aquelas com capacidade instalada
de 1 MW, até algumas das maiores do mundo, como
Belo Monte e Tucuruí (Figura 20.1).
Impactos das barragens
Comunidades de peixes As hidrelétricas têm impacto
negativo sobre as comunidades de peixes, tanto
acima quanto abaixo do reservatório, devido à desconexão e perda do habitat e a sérias mudanças nos
regimes hidrológicos das florestas inundadas5–8. A
conversão de um trecho do rio, de água em movimento (ambiente lótico) para água parada ou com
pouco movimento (ambiente lêntico), elimina ou reduz significativamente muitas espécies, poucas das
quais são adaptadas ao novo ambiente9. As comunidades de peixes tornam-se estruturalmente e funcionalmente diferentes em relação às linhas de base
anteriores às barragens10–12. As barragens na Amazônia e suas passagens ineficazes aos peixes têm
prejudicado seriamente as rotas de migração de
muitas espécies, como o “bagre gigante” do rio Madeira (Brachyplatystoma spp.).
Mamíferos aquáticos, répteis e insetos As barragens podem fragmentar populações de golfinhos, anfíbios e
répteis. Isso prejudica o fluxo genético e pode resultar em populações pequenas e vulneráveis13,14. Várias barragens em projeto são especialmente ameaçadoras a tartarugas15, pois as praias onde as
tartarugas depositam seus ovos são geralmente
inundadas pelos reservatórios ou quando as barragens alteram os fluxos à jusante16. Os impactos das
barragens sobre os insetos aquáticos variam; as espécies que dependem de água em rápido movimento diminuem em quantidade, enquanto outras
espécies que se reproduzem em água parada ou de
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pouco movimento, como mosquitos, podem passar
por explosões populacionais17,18.
Emissões de gases de efeito estufa As barragens na Amazônia contribuem para a emissão de GEE de duas
maneiras: (1) metano é produzido em reservatórios
estratificados e (2) CO2 é liberado a partir de árvores
apodrecidas destruídas pelas inundações19–22. O
grande volume de biomassa inicial perdido quando
um reservatório é inundado (que é especialmente
alto em florestas tropicais), além da presença de
carbono lábil facilmente oxidado no solo, faz com
que os reservatórios novos emitam mais gases do
que os antigos23. Adicionalmente, as árvores próximas às bordas dos reservatórios sofrem estresse de
lençóis freáticos mais altos, causando maior mortalidade e emissões de CO224–26.
Alteração nos fluxos de sedimentos As barragens reduzem os fluxos de sedimentos ao aprisionarem os sedimentos nos reservatórios27 e alterarem o ciclo hidrológico natural. À jusante das barragens, a
reduzida carga de sedimentos resulta em abrasão,
ou maior erosão das bases e margens de rios28,29. A
redução de sedimentos também priva os rios dos
nutrientes à jusante. No rio Madeira, o transporte de
sedimentos à jusante das barragens Santo Antônio e
Jirau diminuiu em 20% comparado com as quantidades anteriores às barragens30, o que pode ter contribuído com os declínios acentuados observados
nas pescas à jusante das barragens29,31. Os sedimentos, incluindo a matéria orgânica suspensa, formam
a base das cadeias alimentares aquáticas na Baixa
Amazônia32; dessa forma, as reduções nas cargas de
sedimentos abaixo das barragens nos Andes terão
provavelmente consequências de longo alcance
para os peixes ao longo de toda a extensão dos rios
Madeira e Amazonas33.
Alteração na vazão de água As barragens podem impactar quatro parâmetros hidrológicos à jusante: 1)
a frequência e 2) duração dos níveis hídricos alto e
baixo (pulsos de cheia), e 3) a taxa e 4) a frequência
de mudanças nos níveis hídricos34. Outros impactos
sobre a vazão de água ocorrem quando o reservatório está enchendo, de forma que trechos do rio à
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Figura 20.1 Usinas hidrelétricas existentes e planejadas na Amazônia4.
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jusante secam durante todo ou parte do período de
enchimento. A usina hidrelétrica de Belo Monte ilustra esse efeito: o fluxo de água é significativamente
reduzido em um trecho de 130 km conhecido como
a “grande curva do rio Xingu” (Volta Grande do Rio
Xingu), à medida que 80% do fluxo anual do rio é
desviado. As modificações no regime hidrológico
impactam diretamente a biodiversidade aquática. O
comportamento dos peixes, especialmente a migração e reprodução, estão em sintonia com as mudanças nos fluxos, e sinais falsos causados pelas barragens podem induzir os peixes a se comportarem de
forma a prejudicar o sucesso de sua reprodução35–40.

Peixes criados para consumo humano A maior
parte das espécies de peixes de alto valor, como o pirarucu gigante ou paiche (Arapaima spp.) E o grande
tambaqui ou gamitana, que se alimenta de frutas,
são considerados vítimas de pesca excessiva em
suas faixas naturais46–49. O mesmo se aplica a várias
das espécies menores de Characiformes, como o
Prochilodus nigricans e o Psectrogaster spp.50–52. Os peixes migratórios são os mais sujeitos ao risco da
pesca excessiva, representando mais de 90% dos
pescados desembarcados aterragens na Bacia Amazônica e gerando uma receita acima de USD400 milhões53.

Estradas As barragens não são o único tipo de infraestrutura que degrada, ou até mesmo destrói, os sistemas aquáticos na Amazônia: as estradas também
são uma grande ameaça a esses ecossistemas. As estradas na Amazônia são, muitas vezes, construídas
sem passagens adequadas para a água, tais como
galerias de escoamento ou pontes, fragmentando
pequenos afluentes e correntes sazonais. As estradas podem agir como barragens e seu impacto sobre
correntes sazonais é particularmente forte, causando acúmulo de água, bloqueando a passagem da
vida aquática e interrompendo a conectividade das
correntes.

Peixes ornamentais O comércio de peixes de aquário é uma indústria multimilionária crescente, cotada em dólar 54,55. Peixes são um dos bichos de estimação mais populares no mundo56, e a criação de
espécimes silvestres para comércio internacional é
uma séria questão de conservação54,57,58. A Bacia
Amazônica representa ~10% do comércio global de
peixes ornamentais de água doce, com o Brasil, Colômbia e o Peru como maiores exportadores; em
2007, o valor declarado de exportações (grandemente subestimado) desses países totalizou aproximadamente USD17 milhões59. Entretanto, os efeitos
do comércio de peixes ornamentais sobre as populações na natureza não são muito estudados. Dados
informais sugerem algumas populações entrando
em colapso ou declinando em alguns locais no rio
Negro, como o acará-disco (Symphysodon discus)60 e o
tetra cardinal (Paracheirodon axelrodi)54,61. Na Amazônia peruana, essa exploração levou à redução de
mais de 50% das espécies ornamentais em locais de
estudo, em termos de abundância, diversidade e biomassa62.

Canais navegáveis e desvios fluviais A manutenção de canais navegáveis pode ter sérios impactos
sobre os ecossistemas aquáticos. Muitas espécies
endêmicas de peixes poderiam ser extintas se os habitats rochosos forem removidos por explosões de
dinamite para permitir que embarcações passem
sem impedimento41. Além de remover afloramentos
rochosos, o desassoreamento de canais fluviais
aprofunda zonas rasas e remove detritos de madeira42, destruindo ricos habitats para a fauna de
peixes endêmicos específicos43. É improvável que
essas populações se recuperem. Na Amazônia peruana, a recente contratação de ~2.700 km da Hidrovia Amazônica 44,45 poderia alterar significativamente a morfologia do canal fluvial, impactando a
diversidade e produtividade dos peixes, fatores dos
quais as economias locais dependem.

Painel Científico para a Amazônia

Espécies invasoras Na Amazônia, espécies invasoras são utilizadas para criação, cultivo de espécies
ornamentais e pesca recreativa63. Os peixes introduzidos em lagos e reservatórios são, muitas vezes, espécies predatórias (Cichla spp., Astronotus spp. ou
Pygocentrus nattereri), que se alimentam e reduzem a
abundância de espécies nativas, com consequências em todo o ecossistema, incluindo perda de habitat, interrupção da duração de vida de peixes nativos (muitas espécies invasoras comem as ovas dos
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peixes nativos) e concorrência por alimentos, levando a alterações na composição das espécies e em
toda a rede alimentar64–68. Nas águas dos Andes na
Bolívia e Peru, a introdução da truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) predatória resultou na eliminação
local ou grande redução da Astroblepus spp. nativa69,70.
Desmatamento A perda florestal geralmente resulta
em maior escoamento e descarga de precipitação
pluviométrica. Por exemplo, o desmatamento induziu um aumento de 25% na descarga em grandes
sistemas fluviais, como os rios Tocantins e Araguaia, com pouca mudança na precipitação71. Maior
escoamento de água e cargas de sedimentos altera
os processos geomorfológicos e bioquímicos à jusante, com consequências para a erosão do solo e a
produtividade biológica dos ecossistemas aquáticos71–75. A perda de cobertura florestal também resulta em exposição solar direta, reduzindo o esfriamento evapotranspirativo e o fluxo de calor sensível
sobre a terra, levando a mudanças na temperatura,
volume de oxigênio e conteúdo químico dos cursos
de água, com grande impacto sobre a fauna aquática76. Por exemplo, o aumento na temperatura da
água e o volume reduzido de oxigênio durante o período de seca pode ser mortal para peixes como os
tetra cardinais 77,78.
Poluição
Agrotóxicos Defensivos agrícolas, herbicidas, fármacos e outros medicamentos são liberados no meio
ambiente e seu tempo de residência é indeterminado. Metais em transição e outros poluentes presentes em agrotóxicos podem afetar as espécies de
peixes locais de formas diferentes, dependendo das
características de sua respiração, reprodução, posição trófica e metabólica79,80. Evidências indicam que
o herbicida glifosato (Roundup®) e o pesticida malatião causam dano metabólico e celular em peixes expostos a concentrações 50% abaixo de suas concentrações letais (LC50)81,82. A presença de defensivos
agrícolas também tem sido detectada em golfinhos83,84 e tartarugas no rio Amazonas85. A expansão
da produção de soja no sul da Amazônia é particularmente preocupante aos ecossistemas aquáticos
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devido ao alto uso de herbicidas, incluindo o glifosato. Experiências com peixes em laboratório indicam que esse e outros herbicidas causam dano ao fígado e brânquias, bem como quebra de DNA e maior
risco de câncer81,82,86.
Derramamento de óleo e resíduos tóxicos A contaminação de óleo bruto e resíduos tóxicos não tratados de
petróleo e gás é bem conhecida nas partes do Amazonas do Equador87 e Peru88,89. Na Amazônia equatoriana, entre 1972 e 1992, 73 bilhões de litros de óleo
bruto foram liberados no meio ambiente, perto de
duas vezes o volume derramado pelo petroleiro
Exxon Valdez no Alasca90,91. Ao longo desse período,
43 bilhões de litros de água produzida (salmoura de
campo petrolífero) também foi liberada, contendo
sais que prejudicaram as migrações dos peixes91. O
óleo é tóxico para os peixes92, e a contaminação associada ao óleo pode ter impactos de longo alcance
sobre as comunidades aquáticas amazônicas, pois
pode se dispersar em grandes distâncias, afetando
todo a rede à jusante89,93. Toxinas associadas a hidrocarbonos têm sido encontradas em correntes no
Equador em concentrações acima de 500 vezes as
permitidas pelas regulamentações europeias90.
Exploração de minérios A mineração de ouro é particularmente predominante no Brasil e Peru e, segundo projeções, a escala e os impactos dessa atividade deverá aumentar substancialmente se não
forem tomadas medidas urgentes (Figura 20.2). Estima-se que o mercúrio derramado por essa atividade na Amazônia brasileira já ultrapassou 200.000
toneladas desde o fim do século 1994. Estima-se também que a mineração de ouro é responsável por 64%
do mercúrio derramado nos sistemas aquáticos da
Amazônia95–98. O restante vem de depósitos naturais
que sofrem erosão causada por desmatamento
(33%) e deposição atmosférica, com as fontes originais sendo o desmatamento e as queimadas
(3%)97,99. Na escala da bacia, a dinâmica do mercúrio
envolve processos físicos abióticos (isto é, transporte de sedimentos à jusante). O mercúrio na forma
elementar pode ser convertido em metil-mercúrio
tóxico por bactérias específicas em ambientes
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Figura 20.2 Concessões oficiais para mineração e atividades ilegais4.
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anóxicos, como aqueles criados no fundo de reservatórios em lagos e rios naturais termalmente estratificados.
O metil-mercúrio (MeHg) penetra nas redes alimentares aquáticas e realiza bioacumulação com níveis
tróficos100,101. A natureza é exposta ao MeHg através
de regimes alimentares101–103. A bioacumulação de
mercúrio causa um grande aumento de concentrações nos principais predadores, como bagres, jacarés-açus, lontras e golfinhos104–110. Por meio do consumo de peixes, os humanos também realizam a
bioacumulação de mercúrio; as populações na Amazônia apresentam alguns dos mais altos índices de
mercúrio no mundo encontrados no cabelo humano, bem como outras questões de saúde associadas111.
Esgoto urbano e resíduos plásticos O esgoto urbano tem
grande impacto sobre os invertebrados aquáticos,
reduzindo tanto sua abundância quanto a riqueza
das espécies112–116. Uma enorme quantidade de plástico é descartada nos rios e correntes da Amazônia e
micro plásticos já foram detectados nos sedimentos
dos rios117 e na areia das costas no litoral próximas
à foz do Amazonas118. Também já foram encontrados micro plásticos em espécies de peixes em todos
os níveis tróficos, incluindo em 13 espécies no rio
Xingu119, e 14 do estuário amazônico120. Micro plásticos e nano plásticos afetam os ecossistemas aquáticos e também servem como transportadores de
poluentes orgânicos persistentes (POPs)121 e produtos químicos que podem provocar estresse hepático
nos peixes122.
Interações entre causas O texto acima discute as
causas da degradação de forma separada; entretanto, várias delas apresentam uma grande correlação e muitas vezes interagem, e os organismos aquáticos terão que lidar com as combinações dessas
causas. Por exemplo, as hidrelétricas induzem a
construção de estradas que, por sua vez, levam ao
aumento no desmatamento e à agricultura33,44,123–125.
Como já explicado, interrupções no ciclo hidrológico
pelas barragens isolam grandes partes das planícies
inundadas, que serão provavelmente exploradas
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para agricultura, aumentando ainda mais o desmatamento33.
De forma semelhante, é provável que os canais nas
sub-bacias do Tapajós estimulem um maior desmatamento diretamente através do aumento da produção de soja no Mato Grosso. O escoamento das plantações de soja leva fertilizantes, herbicidas,
defensivos agrícolas e sedimentos da erosão do solo
aos ecossistemas aquáticos. Esses canais reduzem
os custos de transporte e estimulam a transição da
pecuária para a soja, resultando em uma mudança
indireta no uso da terra, à medida que os criadores
de gado vendem suas terras para produtores de soja
e desmatam novas partes da Amazônia para pastagem126,127.
Um impacto dos canais é que eles justificam as hidrelétricas, independentemente da gravidade de
seu impacto negativo. Sem um conjunto completo
de barragens e bloqueios em um rio, as embarcações não conseguem passar. Elas dependem dos reservatórios para eliminar corredeiras e cachoeiras.
A Bacia do Tocantins/Araguaia128 e do Tapajós126
servem como exemplos. No caso do rio Madeira, um
plano para 4.000 km de canais navegáveis na parte
amazônica da Bolívia, com o objetivo de transporte
de soja, foi usado como argumento para apoiar a viabilidade das usinas hidrelétricas Santo Antônio e
Jirau no Brasil129,130.
A exploração de novas fontes de energia, como petróleo, geralmente exige a construção de estradas,
daí, consequentemente, temos o desmatamento44,131. A exploração de petróleo também tem
fortes efeitos combinados com as barragens, devastando a biota aquática onde esses fatores se cruzam132. Na Amazônia peruana, a estrada interoceânica tem impactado os rios e ecossistemas
terrestres associados; essa estrada promoveu a mudança do uso da terra devido à expansão agrícola no
norte, ao mesmo tempo em que contribuía para a
extração de ouro nos rios Malinowsky e Inambari133,134.
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Conclusões Os ecossistemas aquáticos da Amazônia são impactados pelas ações humanas, especialmente a infraestrutura, como barragens, estradas e
exploração de petróleo e gás. Esses impactos têm se
intensificado por meio do aumento no desmatamento, poluição por agrotóxicos, resíduos industriais e urbanos e atividade de mineração ilegal. Os
efeitos sinergéticos desses impactos podem comprometer o funcionamento dos ecossistemas, levando a desequilíbrios nas cadeias alimentares, redução da abundância das espécies e sua extinção;
isso, por sua vez, tem importantes efeitos sobre os
estilos de vida e a saúde humana.
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