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RESUMO 
 
 
 

O objetivo desse trabalho foi verificar a existência de assembléias de peixes 

em ambientes de praias, a coleta ocorreu pela manhã e à noite no Parque 

Nacional Anavilhanas em quatro lagos (Prato, Arraia, Canauiri Grande e 

Canauiri Pequeno) localizado no município de Novo Airão. Os dados foram 

obtidos através de coletas realizadas no período de seca em novembro de 

2013 com dois apetrechos de pesca, malhadeira e a rede-de-arrasto. Durante a 

excursão foram coletados um total de 882 peixes que foram divididos em cinco 

ordens,16 famílias e 45 espécies. O uso da malhadeira mostrou ser mais 

eficiente como apetrecho de pesca pois ela capturou a maior quantidade de 

indivíduos em relação a rede-de-arrasto. Em relação a composição das 

assembléias de peixes capturadas com a malhadeira tivemos uma riqueza de 

21 espécies sendo a espécie dominante no respectivo apetrecho a Hemiodus 

immaculatus e enquanto tivemos na rede-de-arrasto uma riqueza de 14 

espécies sendo a Lonchogenys sp. a espécie dominante e nos dois apetrechos 

de pesca foram obtidas uma riqueza de 10 espécies sendo a dominante a 

Plagioscion squamosissimus. Comparando os parâmetros de diversidades dos 

dois apetrechos tivemos diferenças devido um apetrecho ser mais seletivo que 

o outro, na malhadeira tivemos maiores valores nos parâmetros: Riqueza, 

Indivíduos, Shannon_H, Similaridade e Equitabilidade pois capturou muitos 

indivíduos e no arrasto por capturar menos indivíduos houve somente um 

parâmetro que foi maior, Berger-Parker, que mostra a dominância de um 

indiviuo em relação a quantidade total capturada no respectivo apetrecho.    

 

Palavra-chave: Apetrechos de pesca, parâmetros de diversidade, 
assembléias de peixes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A bacia amazônica possui o maior volume de água doce do mundo, 

integrando-se a essa paisagem encontramos os peixes, em grande número de 

espécies, muitas ainda desconhecidas. No sistema hidrológico do rio Negro, 

caracterizado pela variedade de biótopos, como: praias arenosas, corredeiras, 

remansos, ilhas, paranás e lagos, já foram identificados cerca de 450 espécies 

(GOULDING ET AL, 1988).  

Na Amazônia Central, os meses de setembro e outubro constituem o 

período de seca, quando o nível do rio apresenta-se mais baixo. Nesta época 

ocorre o surgimento das praias ao longo das margens, sendo formadas 

principalmente por areia e argila, resultantes da deposição de sedimentos 

carreados pelo rio. Esses ambientes são efêmeros e estão presentes em toda 

a várzea nos períodos de vazante e seca (CLARO JÚNIOR, 2007).  

As praias representam aproximadamente metade das margens dos 

grandes rios da planície amazônica e suas águas abrigam uma biota aquática 

muito diversificada, sendo peixes os vertebrados mais diversos e abundantes 

(Goulding, 1997). As praias são consideradas ambientes transitórios, pois 

podem permanecer até onze meses submersos, dependendo da topografia e 

altitude do local. Esse curto período de disponibilidade para colonização pelos 

peixes poderia não ser suficiente para a existência de assembleias de peixes 

fortemente estruturadas (GOULDING ET AL. 1988).  

Durante o período de seca as praias se tornam habitats de extrema 

importância para os peixes de pequeno porte, sendo assim, formam cardumes 

relativamente grandes. Durante o dia, os cardumes deslocam-se um pouco 
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para fora da margem das praias, em direção ao canal central do rio, 

refugiando-se em locais mais profundos e permanecendo abaixo da zona 

eufótica. Entretanto, ao anoitecer deslocam-se para as águas mais rasas, onde 

ficam mais protegidos dos bagres e outros predadores que se alimentam à 

noite nas águas mais profundas (GOULDING, 1997).  

Praias de areia podem ser consideradas um ambiente muito rico em 

espécies de peixe, quando comparado a outros ambientes (Goulding et al, 

1988; Rapp Py – Daniel. et al, 2007), pois elas fornecem alimentos para muitas 

espécies. Estudos comprovam que, aparentemente muitas espécies de peixes 

parecem preferir as praias aos lagos de várzea (Goulding, 1997), 

principalmente espécies orientadas visualmente, como os Characiformes (Fink 

& Fink, 1979; Lowe-McConnell, 1999), ou aquelas adaptadas a uma dieta de 

pequenos invertebrados encontrados na areia (SANTOS & FERREIRA, 1999).  

Em estudos sobre os peixes do rio Negro foi encontrada uma variedade 

de espécies em diversas praias amostradas, principalmente no arquipélago de 

Anavilhanas, município de Novo Airão, e foi concluído que a ictiofauna das 

praias do rio Negro representava um conjunto de espécies reunidas 

aleatoriamente a cada estação seca. Entretanto, não foi comprovado se isso 

aplica aos rios amazônicos em geral, ou se é apenas uma particularidade do rio 

Negro (GOULDING ET AL. 1988). 
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2 OBJETIVOS 
 
 

Geral 

 Caracterizar a estrutura das assembléias de peixes associadas às 

margens de lagos do Parque Nacional de Anavilhanas, Manaus, Brasil. 

 

Específicos 

 

 Identificar a composição específica das assembleias de peixes 

associadas às margens durante o período de seca. 

 

 Avaliar a influência de fatores abióticos sobre a diversidade, 

abundância, biomassa e dominância das assembleias de peixes 

nas margens dos lagos. 

 

 Comparar a composição e diversidade das assembleias de peixes 

capturadas com malhadeiras e arrasto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 

3.1 Diversidade de peixes na bacia Amazônica 

Rios são ambientes que apresentam intensa e permanente interação e 

fluxo com as bacias hidrográficas nas quais estão inseridas, apresentam 

também biota adaptada ao fluxo unidirecional da água e sua composição 

química (Tundisi & Tundisi 2008).  

O rio Amazonas possui 7047 km de extensão e abrange cerca de 27 mil 

quilômetros de rios navegáveis. Estimativas apontam cerca de 6 a 7 mil 

afluentes interligados, os quais proporcionam densa e heterogênea rede de rios 

e igarapés, os quais abrigam uma boa biodiversidade aquática, da qual 

aparecem aproximadamente 3.000 espécies de peixes (Tundisi, 2003). 

Os peixes de água doce estão representados por cerca de 8.500 

espécies, cerca de 40% de toda diversidade de peixes do globo sendo a 

maioria nos sistemas de rios e lagos tropicais (Cohen, 1970). A interação entre 

a fauna de peixes com os ecossistemas aquáticos e a biota decorre por meio 

de inter-relações alimentares e de efeitos na composição química das águas e 

no sedimento (Tundisi & Tundisi 2008). 

A região neotropical, a qual inclui a maior parte da América do Sul e 

Central, possui a mais diversificada fauna de peixes, e a bacia amazônica tem 

cerca de 1.300 espécies catalogadas (Tundisi & Tundisi 2008). 
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Os peixes são importantes no ecossistema amazônico devido ao 

tamanho da rede hidrográfica existente, isso permite os peixes interagir em 

todo espaço e especialmente em vários níveis tróficos (Lowe McConnel, 1999). 

 

 

3.2 Rio Negro  

O Rio Negro é um dos maiores rios do mundo em volume de água e 

sua cor é oriunda da drenagem dos solos ricos em solutos húmicos 

dissolvidos, provenientes da matéria orgânica em decomposição da floresta e 

esses solutos húmicos refletem na baixa condutividade e pH ácido (entre 4,0 e 

5,5) (Leenheer e Santos, 1980). 

O Rio Negro é conhecido por ser um rio de baixa produtividade isso é 

devido ao baixo teor de nutrientes, isso caracteriza o rio Negro como um 

ambiente oligotrófico. Mesmo com essa dificuldade de nutrientes o rio Negro 

possui relativamente uma alta diversidades de espécies quase duas vezes 

maior que a diversidade das espécies dos rios europeus (Goulding et 

al.,1988). 

Junk & Furch (1985) diz que o biota aquático pode ser modificado direta 

e indiretamente pela qualidade da água, no que diz respeito as propriedades 

químicas da água. 

O rio Negro com suas águas ácidas e baixa quantidade de íons 

orgânicos, com essas duas dificuldades elas não oferecem um suporte 

fortificado para um desenvolvimento de macrófitas flutuantes ou fitoplânctons 

mostrando que os alimentos encontrados nesses ambientes de águas escuras 

são oriundos da decomposição de matérias orgânicos vindos das florestas 

(Walker, 1978, 1990; Kensley & Walker, 1982). 
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Durante estudos realizados em diferentes ambientes do rio Negro foi 

encontrado 248 em praias, 184 espécies em floresta alagada e 56 em 

macrófitas flutuantes (Goulding et al., 1988). 

Goulding et al. (1988) e Junk & Furch (1985), relatam que o sistema 

aquático do rio Negro possui uma vasta diversidade de peixes e outros 

organismos nas suas águas mesmo sendo considerada como pobres.   

 

3.3 Diversidade de peixes do Rio Negro 

Os peixes são os grupos de vertebrados mais diversificados do planeta, 

é estimado que existam na bacia amazônica um total de espécies entre 1500 

e 5000 ( Goulding et al., 1988). 

No sistema do rio negro que é composto de biótopos diversificados, 

como: praias arenosas, remansos, ilhas, paranás e lagos já foram 

identificados cerca de 450 espécies (Goulding et al., 1988). 

As praias são ambientes arenosos e ficam certo período do ano 

submersas (Santos & Ferreira, 1999) e são consideradas como um ambiente 

muito rico em espécies quando comparadas com outros ambientes 

(Goulding,1997). Os meses de setembro e outubro constituem o período da 

seca é quando os rios ficam mais baixos e favorece o aparecimento de praias 

que são formadas de areia e argila, essas praias são ambientes efêmeros e 

estão presentes em toda a seca (Claro Júnior, 2007). 

As espécies mais encontradas nesses ambientes são os acarás, 

pequenos caracídeos e algumas oranas (Santos & Ferreira, 1999). Muitos 

autores descrevem que Characiformes é a ordem que predomina nesses 
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ambientes, primcipalmente as espécies de pequeno porte (Goulding et el., 

1988; Ibarra & Stewart, 1989).  

Os bagres da família Pimelodidae também são encontrados nesses 

ambientes pois eles fazem migrações rio acima para se alimentar na época da 

seca (Lowe-McConnel, 1999; Goulding, 1997; Goulding, 1979). 

A praia é um ambiente frequentado por espécies piscívoras, isso nos 

fornece uma informação de que esse ambiente oferece alimentos para muitas 

espécies (Goulding et al.,1988). 

Por essas espécies serem influenciada pelos fatores bióticos e 

abióticos, esses indivíduos que vivem na praia apresentam um padrão 

específico e não aleatório (Ibarra & Stewart, 1989; Rodríguez & Lewis, 1997). 

Segundo Goulding et al. (1980) isso são aspectos marcantes da ictiofauna 

especialmente em rios sazonais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 Áreas de Estudos  
O estudo foi realizado no Parque Nacional de Anavilhanas, uma unidade 

de conservação federal localizado no município de Novo Airão, onde possui um 

complexo de ilhas que teriam sido formadas a partir da deposição de 

sedimentos vindos do rio Branco, floculados devido á acidez das águas pretas 

(LEENHEER & SANTOS,1980). As amostragens foram realizadas nos lagos 

Prato, Arraia, Canauiri Grande e Canauiri Pequeno (Fig 01).  

Foi considerado como sítio amostral a área correspondente a 10m de 

distância da margem e com fundo arenoso sem a presença de substratos 

(galhos, troncos, pedras). Foram selecionados dois pontos amostrais para cada 

margem nos quatro lagos. 

 

      Figura 01. Localização dos lagos estudados (Prato, Arraia, Canauiri Grande e 

Canauiri Pequeno) no Parque Nacional de Anavilhanas. 

 

Prato 

Arraia 

Canauiri Pequeno 

Canauiri Grande 
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4.2 Coletas 
 

As coletas foram realizadas no período de seca em novembro de 2013. 

Duas baterias de malhadeiras (rede-de-espera) de diferentes tamanhos de 

malha, variando de 30 a 100mm entre nós opostos foram dispostas 

aleatoriamente nas margens, armadas ao amanhecer, por um período de duas 

horas (06h às 08h), seguido da despesca e, outra captura ao anoitecer (19h às 

21h) com mesma duração de tempo.  

Já as capturas com rede-de-arrasto foram realizadas dentro do mesmo 

perímetro dos sítios amostrais anteriormente citados, três vezes, totalizando 

assim, doze arrastos por lago (dois sítios amostrais por margem, totalizando 

quatro sítios por lago, em cada sítio três arrastos). Os horários dos arrastos 

foram de dia (06 às 07h) e de noite (19h às 20h). 

Após a despesca os peixes foram etiquetados, fixados em formol a 10% 

e transportados ao laboratório de Ictiologia na UFAM. Os peixes foram 

pesados, medidos e lavados em água corrente para serem preservados em 

álcool a 70%. Após este processo os peixes foram identificados através de 

chaves de identificação e com a ajuda de especialistas.  

 

4.3 Análises de dados 
 Para estimar a Riqueza específica da comunidade capturada foi 

calculado o índice de Margalef (Ludwig & Reynolds, 1988), que analisa a 

relação entre o número total de espécies e o número total de indivíduos 

observados, na fórmula a seguir: 

 n

S
R

ln

1
1




 

onde:   
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 S = Número total de espécies na amostra. 

 n = Número total de indivíduos na amostra. 

 

Entre os índices de diversidade propostos com base na dominância de 

uma ou mais espécies, foi usado o índice de Berger-Parker que representa a 

dominância de uma espécie na estrutura da comunidade, de acordo com a 

fórmula. 

N
n

d max
                               (Berger & Parker, 1970) 

onde: 

 nmax é o número de indivíduos da espécie mais abundante;  

 N é o número de indivíduos presentes na amostra.  

Como no índice de Simpson, é comum o uso do complemento ou do 

recíproco do índice de Berger-Parker, 1-d ou 1/d, a fim de que o valor 

apresentado tenha correlação direta e positiva com a diversidade. 

Para estimar a diversidade foi calculado o índice de Shannon-Wiener 

(Shannon & Wiener, 1949): 

)(ln' ii PPH 
    

Onde: 

N
n

p i
i 

       

 ni é o número de indivíduos da espécie i, 

 N é o número de indivíduos presentes na amostra. 

Foi calculada também a Equitabilidade para avaliar a homogeneidade 

das assembleias de peixes. 

SHE ln'  (Magurran, 1988) 

onde:  

 H’ é o índice de diversidade de Shannon; 

 S é o número de espécie presentes na amostra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As coletas foram realizadas nos lagos, Canauiri Pequeno, Canauiri 

Grande, Arraia e Prato, no período da seca (novembro/2013) no Parque 

Nacional de Anavilhanas. Os peixes foram coletados com dois apetrechos de 

pesca: malhadeiras e rede-de-arrasto durante o dia (8h) e a noite (18h). No 

total foram coletados 882 peixes sendo 196 capturadas em arrasto e 686 em 

malhadeiras, distribuídos em 5 ordens, 16 famílias, 38 gêneros, 47 espécies 

(ANEXO). 

 

 
 

 

Em relação as ordens, os Characiformes, Siluriformes e Perciformes 

foram os maiores representantes em número de indivíduos nos dois apetrechos 

de pesca. Clupeiformes, Gymnotiformes foram as ordens menos abundantes 

em números de indivíduos nos dois apetrechos de pesca. (Figura 02). 

A ictiofauna coletada no PARNA Anavilhanas mostrou dominâncias de 

indivíduos das ordens Characiformes, Siluriformes e Perciformes e uma menor 

abundância nas ordens Clupeiformes e Gymnotiformes, esses resultados estão 

Figura 02. Ordens dominantes em número de indivíduos durante o período da 

seca no PARNA Anavilhanas. 
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em conformidade com os encontrados por Soares e Yamamoto (2005) no lago 

Tupé, em alguns lagos da Amazônia Central (Junk et al., 1983) e em ambientes 

de praias localizadas no baixo rio Purus (Duarte et. al., 2013). A dominância de 

Characiformes em ambientes de praia também foi observado no rio Negro por 

Goulding et al., (1988). 

 

 

 

 

 

As ordens mais abundantes em peso (g) destacaram-se em ambos os 

apetrechos de pesca sendo elas: Perciformes, Characiformes e Siluriformes. 

As ordens Clupeiformes e Gymnotiformes ocorreram em menor abundância 

nos dois apetrechos de pesca (Figura 03). 

As informações obtidas em Anavilhanas foram um pouco diferentes dos 

resultados encontrados por Duarte et al., (2013) nas praias localizadas no 

baixo rio Purus, onde a ordem mais abundante em peso (g) foi Siluriformes na 

malhadeira (Duarte et. al., 2013) enquanto que no nosso estudo Perciformes foi 

a mais abundante na malhadeira. Este resultado foi influenciado pela 

abundância de Plagioscion squamosissimus (pescada) que apresentou mais de 

Figura 03. Ordens dominantes respectivamente em peso (g) durante o período 

de seca no PARNA Anavilhanas. 
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32kg nas capturas. Muitos autores já observaram que as assembleias de 

peixes podem mudar dependendo do ambiente e o período hidrológico, como 

Characiformes, Clupeiformes e Perciformes (Fink e Fink, 1979), são peixes 

noturnos que vivem em local de águas transparentes e se movem com 

orientação visual. Os Gymnotiformes (Nelson, 1994) e os Siluriformes (Burges, 

1989) que são peixes que se orientam por estímulos tácteis, elétricos ou 

químicos, são encontrados em águas mais turvas e tem hábitos noturnos 

(Lowe-McConnel, 1999). 

 

 
 

 

Dentre as famílias dominantes em números de indivíduos em ambos os 

apetrechos foram respectivamente Hemiodontidae, Pimelodidae, 

Serrasalmidae, Characidae, Sciaenidae, Cynodontidae, Curimatidae, Cichlidae, 

Figura 04. Famílias dominantes em número de indivíduos durante o período da 
seca no PARNA Anavilhanas.  
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Auchenipteridae, Pristigasteridae e Prochilodontidae. As famílias menos 

abundantes foram Sternopygidae, Doradidade, Acestrorhynchidae e 

Engraulidae na rede-de-arrasto (Figura 04).  

Em Anavilhanas as famílias mais abundantes estão em conformidade 

com as famílias encontradas durante a seca no lago do Tupé que são 

Characidae, Hemiodontidae, Curimatidae e Cichlidae (Soares e Yamamoto, 

2005), e com o trabalho realizado por Duarte et al. (2013) em praias do baixo 

rio Purus onde a família mais abundante foi Characidae.  

 

 

 

  

As famílias mais abundantes em peso (g) foram Sciaenidae, 

Pimelodidae, Serrasalmidae, Hemiodontidae, Cynodontidae, Pristigasteridae, 

Characidae, Auchenipteridae, Anostomidae, Prochilodontidae, Curimatidae e 

Figura 05. Famílias dominantes respectivamente em peso (g) durante o período 
da seca no PARNA Anavilhanas. 
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Cichlidae que representam a maior quantidade das capturas em peso em 

ambos apetrechos de pesca. As outras famílias menos abundantes foram 

respectivamente Sternopygidae, Doradidae, Acestrorhynchidade e Engraulidae 

na rede-de-arrasto (Figura 05). 

 

 
 

 

Os gêneros mais abundantes em números de indivíduos no apetrecho 

malhadeira foram Hemiodus, Plagioscion, Serrasalmus, Hyphophthalmus, 

Triportheus, Acestrorhyncus, Pellona, Metynnis, Pimelodina, Leporinus, 

Cyphocharax, Hydrolycus. Já na rede-de-arrasto os gêneros mais abundantes 

foram Lonchogenys, Hyphophthalmus e Tetragonopteus. Os indivíduos menos 

abundantes em gênero no apetrecho rede-de-arrasto foram: Serrasalmus, 

Metynnis, Hemiodus e Plagioscion. Os indivíduos menos abundantes nos dois 

Figura 06. – Gêneros dominantes em número de indivíduos durante o período de seca no 
PARNA Anavilhanas.  
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apetrechos de pesca foram: Semaprochilodus, Ageneiosus, Cynodon e 

Pimelodus (Figura 06). 

A abundância de gênero em número de indivíduos encontrados na 

coleta de Anavilhanas estão em conformidade com os resultados encontrados 

no lago do tupé, um trabalho realizado nos quatros ciclos hidrológicos onde a 

seca mostrou gêneros como Hemiodus, Pellona e Serrasalmus (Soares e 

Yamamoto, 2005).  

 

 

 

Os gêneros mais abundantes em peso (g) somente no apetrecho 

malhadeira em ordem decrescente foram: Pimelodina, Pseudoplatystoma, 

Raphiodon, Acestrorhyncus, Cyphoxarax e Triportheus. Os gêneros mais 

abundantes em peso (g) somente no apetrecho rede-de-arrasto em ordem 

decrescente foram: Tetragonopterus, Rhabdolichops e Lonchogenys. Os 

Figura 07 - Gêneros dominantes respectivamente em peso (g) durante o período 
de seca no PARNA Anavilhanas. 
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gêneros mais abundantes em peso (g) nos dois apetrechos de pesca em 

ordem decrescente foram: Plagioscion, Hyphophthalmus, Serrasalmus, 

Hemiodus, Ageneiosus, Metynnis, Semaprochilodus e Cynodon (Figura 07). 

 

 

 
 

 

As espécies mais abundantes em número de indivíduos somente no 

apetrecho malhadeira em ordem decrescente foram: Hemiodus immaculatus, 

Triportheus elongatus, Acestrorhyncus marginatus, Pimelodina flavipinnis, 

Anostomoides laticeps, Cyphocharax abramoides, Hydrolycus wallacey, 

Leporinus friderici e Rhaphiodon sp. As espécies mais abundantes em número 

de indivíduos em ordem decrescente somente no apetrecho rede-de-arrasto 

foram: Lonchogenys sp. e Tetragonopterus sp. As espécies mais abundantes 

nos dois apetrechos de pesca foram: Plagioscion squamosissimus, 

Figura 08 - Espécies dominantes em número de indivíduos durante o período da seca no PARNA 
Anavilhanas.   
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Serrasalmus gouldingi, Hyphophthalmus marginatus, Hemiodus unimaculatus, 

Hyphophthalmus fimbriatus, Metynnis argenteus e Metynnis hypsauchen 

(Figura 08).  

 

 

 

 

As quinze espécies mais abundantes em peso (g) no apetrecho 

malhadeira em ordem decrescente foram: Plagioscion squamosissimus, 

Pimelodina flavipinnis, Hyphophthalmus marginatus, Serrasalmus gouldingi, 

Hemiodus immaculaus, Pseudoplatystoma fasciatum, Rhaphiodon vulpinus, 

Pellona flavipinnis, Ageneiosus polysticus, Serrasalmus rhombeus, Hemiodus 

unimaculatus, Acestrorhyncus falcirostris, Hyphophthalmus fimbriatus, 

Plagioscion auratus e Cyphocharax abramoides.  

Figura 09. Espécies dominantes respectivamente em peso (g) durante o período da 
seca no PARNA Anavilhanas. 
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As quinze espécies mais abundantes em peso (g) no apetrecho rede-de-

arrasto em ordem decrescente foram: Serrasalmus gouldingi, Tetragonopterus 

sp., Hyphophthalmus fimbriatus, Metynnis argenteus, Cynodon gibbus, 

Mylossoma aureum, Rhabdolichops sp., Semaprochilodus insignis, Laemolyta 

taeniata, Sternopygus macrurus, Lonchogenys sp., Sorubim lima, Pimelodus 

blochii, Hyphophthalmus marginatus e Potamorhina pristigaste (Figura 09).  

 

5.1 Diagrama de Venn 
 

O Diagrama de Veen nos mostra a riqueza absoluta das espécies 

capturadas no arrasto, malhadeira e ambos os apetrechos (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Entre as espécies capturadas em ambos os apetrechos tivemos uma 

riqueza de dez espécies sendo elas Serrasalmus gouldingi, Metynnis 

hypsauchen, Metynnis argenteus, Hemiodus unimaculatus, Cynodon gibbus, 

Figura 10. Número de espécies capturados na malhadeira, arrasto e ambos 
apetrechos no PARNA Anavilhanas. 

10 

21 14 
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Semaprochilodus insignis, Hyphophthalmus marginatus, Hyphophthalmus 

fimbriatus, Pimelodus blochii e Plagioscion squamosissimus. A malhadeira 

apresentou a maior riqueza de espécies, vinte e um, que ocorreram somente 

neste apetrecho. Já no arrasto, quatorze espécies ocorreram exclusivamente 

neste apetrecho (Figura 10).  

5.2 Diversidades de espécies  
 

Foram calculados no programa Past os seguintes parâmetros de 

diversidade: Riqueza, número de indivíduos, Shannon_H, similaridade, 

equitabilidade e diversidade de Berger-Parker no qual revelaram diferenças 

entre os índices. Na malhadeira, os índices de Riqueza, número de indivíduos, 

Shannon, similaridade e equitabilidade apresentaram valores elevados (Tab 

01), apenas o índice de Berger-Parker apresentou maior valor no arrasto. Ao 

contrário do que foi encontrado por Duarte et al. (2008) na Reserva Biológica 

de Abufari, que encontrou maior diversidade de espécies na rede-de-cerco do 

que na rede-de-emalhar.         

 

 

Parâmetros Malhadeira Arrasto 

Riqueza 30 24 

Indivíduos 686 196 

Shannon_H 2,813 2,022 

Similaridade 0,5554 0,3146 

Equitabilidade 0,8271 0,6361 

Tabela 01: Parâmetros de diversidade coletados durante o período da seca nas margens de lagos do  
Parque Nacional de Anavilhanas. 



25 

 

 

Berger-Parker 0,1416 0,3622 

 

Segundo Barbosa et al. (2006), Adauto Filho (1944) a malhadeira é um 

aparelho de pesca passivo pois ele fica armado no rio pela quantidade de 

tempo escolhida pelo pescado é um aparelho muito seletivo, pois ele possui 

malhas que variam de tamanhos, por isso é um apetrecho que pode capturar 

mais indivíduos. 

Já a rede-de-arrasto é um apetrecho ativo e de grandes dimensões e é 

usado muito para arrasto quando é detectado cardumes, por ser ativo esse 

apetrecho é pouco seletivo no seu número de indivíduos mais pode capturar 

mais espécies (BARBOSA ET AL., 2006, ADAUTO FILHO, 1944). 

 A utilização de diferentes apetrechos de pesca pode ser bastante 

eficiente para o levantamento da ictiofauna de praias como observado em 

nosso estudo e em outros trabalhos realizados neste ambientes Goulding et al., 

(1988), Duarte et al (2008). 
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6 CONCLUSÃO 

A composição específica das assembleias de peixes presentes em ambos 

os apetrechos de pesca, rede-de-arrasto e malhadeiras, evidencia mudanças 

sazonais em sua dominância, abundância numérica e biomassa. Concordando 

assim com  as teorias que reportam flutuações populacionais causadas pelo 

pulso de inundação para a Amazônia Central. 

Comparativamente as capturas realizadas com os apetrechos de pesca 

rede-de-arrasto e malhadeiras mostrou que a utilização de baterias de 

malhadeiras foi mais eficiente que a rede-de-arrasto. A abundância foi três 

vezes maior utilizando o aparelho de pesca mais seletivo, a malhadeira, 

contrariando outros estudos que reportam maior capturabilidade para aparelho 

menos seletivos como a rede-de-arrasto.  

A diversidade dos lagos estudados do Parque Nacional de Anavilhanas 

mostra uma elevada diversidade de espécies preservadas pela riqueza de 

habitats e biótopos importantes para a manutenção de sua ictiocenose. 

Outros estudos devem ser realizados utilizando outros aparelhos de pesca 

ativos e passivos em lagos da Amazônia Central para maiores comparações e 

estabelecimentos de padrões de eficiência de pesca.  
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ANEXO – Tabela taxonômica das espécies de peixes coletadas no Parque Nacional de Anavilhanas durante um 
ciclo hidrológico. 

 
 

  
Ordem, Família, Nome científico, Autor 

Lagos 

  
Canauari 
Pequeno 

Canauari 
Grande Arraia Prato Total Apetrecho 

Nome vulgar N Peso (g) N Peso (g) N 
Peso 
(g) N 

Peso 
(g) N 

Peso 
(g) 

Malhadeir
a 

Arrast
o 

CLUPEIFORMES 

             
Pristigasteridae 

             
Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837) Apapá, sardinhão 7 882.8 6 1194.7 0 0 

2
1 1255.6 

3
4 3333.1 34 0 

              
Engraulidae 

             
Anchoviella sp.  Manjuba 0 0 0 0 1 0.9 0 0 1 0.9 0 1 

              
CHARACIFORMES 

             
Serrasalmidae 

             Serrasalmus gouldingi (Fink & Machado - Allison, 
1992) Piranha 37 2510.8 

1
7 1053.9 4 227.2 

3
5 2246.5 

9
3 6038.4 86 7 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) Piranha Preta 3 1292 0 0 0 0 5 1185 8 2477 8 0 

Metynnis hypsauchen (Muller & Troschel, 1844) Pacu 3 161.1 6 190 0 0 8 650.9 
1
7 1002 11 6 

Metynnis argenteus (Ahl, 1923) Pacú 0 0 6 268.8 1 81 
1
6 1183 

2
3 1532.8 17 6 

              
Hemiodontidae 

             
Hemiodus immaculaus (Kner, 1858) Cubiu, voador 0 0 

2
8 1453 

4
2 1878.9 

2
0 1290.1 

9
0 4622 90 0 

Hemiodus unimaculatus (Block, 1974) Cubiu 23 1112.1 4 353.4 3 136.4 
1
1 834.4 

4
1 2436.3 40 1 
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Anostomidae 
             

Leporinus friderici (Bloch, 1794) Aracu 2 127.7 6 509.4 0 0 2 223.5 
1
0 860.6 10 0 

Anastomoides laticeps (Eigenmann, 1912) Aracu 2 123.6 1 65.2 2 47.7 
1
1 1027.6 

1
6 1264.1 16 0 

Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) Aracu flamengo 1 47 0 0 1 24.4 0 0 2 71.4 2 0 

Leporinus trifasciatus (Steindachner, 1876) Aracu 1 22.6 0 0 1 35.8 0 0 2 58.4 2 0 

Schizodon fasciatus (Spix & Agassiz, 1829) Aracu 0 0 1 58.2 0 0 0 0 1 58.2 1 0 

Laemolyta taeniata (Kner, 1858) Aracú-caneta 0 0 0 0 0 0 1 94 1 94 0 1 

              
Cynodontidae 

             
Cynodon gibbus (Agassiz, 1829) Peixe cachorro 4 242 0 0 1 498.3 4 240.2 9 980.5 5 4 
Hydrolycus wallacei (Toledo-Piza, Menezes & 
Santos, 1999) Peixe cachorro 0 0 0 0 0 0 

1
2 284.7 

1
2 284.7 12 0 

Rhaphiodon vulpinus (Spix & Agassiz, 1829) Cachorra 2 694.1 0 0 0 0 7 2895.9 9 3590 9 0 

              
Prochilodontidae 

             
Semaprochilodus insignis (Jardine, 1841) 

Jaraqui (escama 
grossa) 1 173.3 2 282.8 0 0 5 1371.6 8 1827.7 7 1 

              
Curimatidae 

             
Cyphocharax abramoides (Kner, 1858) Branquinha 2 103 0 0 0 0 

1
2 1164.8 

1
4 1267.8 14 0 

Potamorhina pristigaster (Steindachner, 1876) Branquinha 0 0 2 23 0 0 0 0 2 23 0 2 

              
Characidae 

             
Triportheus elongatus (Gunther, 1864) Sardinha 31 589.6 

1
2 208.2 0 0 9 263 

5
2 1060.8 52 0 

Acestrorhyncus falcirostris (Cuvier, 1819) Uéua, cachorro 16 799.4 
1
0 538.6 

1
8 560.1 6 170 

5
0 2068.1 50 0 

Tetragonopterus sp.  Matupiri 0 0 
2
2 238.6 0 0 5 57.7 

2
7 296.3 0 27 

Moenkhausia lepidura (Kner, 1858) Rabo de fogo 0 0 1 7.6 0 0 0 0 1 7.6 0 1 
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Roeboides sp.  Zé-do-ó 0 0 1 1.8 0 0 0 0 1 1.8 0 1 

              
Acestrorhynchidae 

             
Lonchogenys sp.  Piaba 0 0 

3
7 33.1 

3
4 33.6 0 0 

7
1 66.7 0 71 

              
SILURIFORMES 

             
Pimelodidae 

             
Pimelodina flavipinnis (Steindachner, 1877) Mandi-moela 6 1479.8 

1
4 6177.8 4 1435.9 3 863.8 

2
7 9957.3 27 0 

Hyphophthalmus marginatus (Valenciennes, 1840) Mapará 29 4154.2 
1
0 1863.5 8 1616.4 3 493.3 

5
0 8127.4 48 2 

Hyphophthalmus fimbriatus (Kner, 1858) Mapará 15 1633.5 
5
0 401 1 59.4 2 186.9 

6
8 2280.8 19 49 

Hyphophthalmus edentatus (Spix & Agassiz, 1829) Mapará 0 0 0 0 1 178 0 0 1 178 1 0 

Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) Mandi-comum 0 0 3 28.1 4 26.8 1 8.6 8 63.5 4 4 

Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) Piracatinga 3 583 0 0 0 0 0 0 3 583 3 0 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) Cachara 0 0 0 0 1 2880 1 1175.2 2 4055.5 2 0 

Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)  Bico de pato 0 0 0 0 0 0 1 32.1 1 32.1 0 1 

              
Auchenipteridae 

             
Ageneiosus polysticus(Steindachner, 1915) Mandubé 2 911.8 3 1072.6 2 411.7 0 0 7 3026.1 7 0 

Ageneiosus ucayalensis (Castelnau, 1855) Mandubé 0 0 0 0 0 0 1 16.7 1 16.7 0 1 

Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829) Mandi 1 57.8 0 0 0 0 0 0 1 57.8 1 0 

Centromochlus macracanthus (Soares - Porto, 2000) 

 
0 0 0 0 2 10.2 0 0 2 10.2 0 2 

              
Doradidae 

             
Centrodoras brachiatus (Cope, 1872) Bagre 0 0 0 0 0 0 1 7.4 1 7.4 0 1 

              PERCIFORMES 
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Sciaenidae 
             

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) Pescada branca 16 5779.9 
5
9 18152.9 9 3636.9 

1
4 4732.8 

9
8 

32302.
5 97 1 

Plagioscion auratus (Castelnau, 1855)  Pescada preta 0 0 2 130.4 0 0 0 0 2 1304 2 0 

              
Cichlidae 

             
Geophagus proximus (Castelnau, 1855) Cará rói-rói 0 0 0 0 2 240.6 7 787.5 9 1028.1 9 0 

Cichla temensis (Humboldt, 1821) Tucunaré 0 0 1 15.8 0 0 0 0 1 15.8 0 1 

              
GYMNOTIFORMES 

             
Sternopygidae 

             
Rhabdolichops sp. Sarapó 0 0 2 125.6 1 2.1 1 2.3 4 130 0 4 

Sternopygus macrurus (Block & Schneider, 1801)  Sarapó 0 0 1 75.7 0 0 0 0 1 75.7 0 1 

TOTAL                     14003 686 196 

               
 

 
 


