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RESUMO 

A fauna de peixes de água doce é diversificada e complexa, com numerosas lacunas 

no seu conhecimento biológico. Esta distribuída por numerosos cursos d’água, 

incluindo rios caudalosos e pequenos afluentes de cabeceira, nos quais os 

conhecimentos ecológicos permanecem insatisfatórios. Levantamentos e inventários 

de fauna acessam diretamente a diversidade de uma localidade, num determinado 

espaço e tempo. Os dados primários gerados pelos inventários compõem uma das 

ferramentas mais importantes na tomada de decisão a respeito do manejo de áreas 

naturais. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo descrever as principais 

características bio-ecológicas das assembleias de peixes dos lagos Prato, Arraia, 

Canauiri Grande e Canauiri Pequeno, município de Barcelos, Amazonas. As capturas 

foram realizadas durante a seca (novembro de 2013) e cheia (junho de 2014) 

utilizando malhas de diferentes tamanhos, entre nós opostos, dispostas aleatoriamente 

na água aberta e margens do lago, as malhadeiras foram armadas ao amanhecer, 

sendo expostas no lago por um período de duas horas (06 às 08h), seguido da 

despesca e, outra captura ao anoitecer (19 às 21h) com a mesma duração. As 

características taxonômicas das espécies foram elaboradas a partir de pesquisa 

bibliográfica especializa e análise dos exemplares coletados no campo, as 

características biológicas foram analisadas a partir de dados sobre reprodução, 

alimentação e comportamento das espécies e as informações sobre as espécies de 

interesse comercial da pesca comercial serão descritas conforme dados sobre o 

desembarque nos mercados de Manaus e demais publicações da área. Foram 

capturados 903 exemplares distribuídos em 44 espécies, pertencentes a 32 gêneros 

de 15 famílias e 4 ordens. Os Characiformes e os Siluriformes foram as ordens mais 

abundantes, com maior número de representantes nas famílias Hemiodontidae e 

Pimelodidae. As espécies mais abundantes em número de indivíduos foram 

respectivamente Plagioscion squamosissimus, Serrasalmus gouldingi, Hemiodus 

immaculatus, Anodus elongatus, Hypophthalmus marginatus, Triportheus elongatus, 

Acestrorhynchus falcirostris, Pellona flavipinnis, Hemiodus unimaculatus, Pimelodina 

flavipinnis, Hypophthalmus fimbriatus, Auchenipterichthys longimanus, Metynnis 

argentus, Anastomoides laticeps e Serrasalmus rhombeus. Com os resultados obtidos 

foram descritas as características taxonômicas, biológicas e importância comercial das 

espécies capturadas, permitindo assim, depositá-las na Coleção de peixes do 

laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM, seguindo o 

protocolo para coleções científicas. As coleções científicas ou trabalhos que envolvem 

revisões bibliográficas constituem fontes de informações importantes para todos que 

trabalham na área e até mesmo para a comunidade, pois nos proporciona descobertas 

sobre características marcantes da própria região e enriquecem o conhecimento sobre 

a ictiofauna existente. 

 

Palavra-chave: Peixes, taxonomia, coleção ictiológica. 
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1  INTRODUÇÃO  

Hoje são conhecidas aproximadamente 1,8 milhão de espécies de organismos 

vivos (COX & MOORE, 2000), dos quais aproximadamente 55.000 são vertebrados e, 

dentre esses, aproximadamente 28.000 são peixes (NELSON, 2006). A grande 

riqueza de espécies de peixes reflete-se também na sua diversidade morfológica e 

ecológica. A maior parte dessa riqueza e diversidade encontra-se em águas tropicais 

(LOWE-MCCONNELL, 1999), particularmente nas águas doces neotropicais, 

habitadas por 4.475 espécies válidas de peixes, podendo chegar a mais de 6.000 

(dentre as 13.000 mundiais) se incluídas as novas espécies já reconhecidas por 

especialistas, porém ainda não descritas (REIS et al., 2003).  

A fauna de peixes de água doce é diversificada e complexa, com numerosas 

lacunas no seu conhecimento biológico (VARI & MALABARBA, 1998). Esta distribuída 

por numerosos cursos d’água, incluindo rios caudalosos e pequenos afluentes de 

cabeceira, nos quais os conhecimentos ecológicos permanecem insatisfatórios 

(LEMES & GARUTTI, 2002).  

O número de espécies nos ecossistemas aquáticos continentais brasileiros 

permanece impreciso e difícil de ser estimado. Entre as dificuldades destacam-se o 

número de bacias hidrográficas jamais inventariadas; as insuficiências no número de 

pesquisadores e na infraestrutura necessária para amostragens; o reduzido número de 

inventários efetuados, a dispersão das informações que freqüentemente são de difícil 

acesso e a necessidade de revisões taxonômicas para vários grupos (AGOSTINHO et 

al., 2005).   

Dicionários conceituam arcas como caixas de grandes dimensões, cofre onde 

se guardam valores, tesouro de uma sociedade ou instituição. De fato, coleções 

biológicas se enquadram naturalmente nesses conceitos. São conjuntos de 

organismos coletados geralmente em ambientes naturais e preparados especialmente 

para que permaneçam em condições de estudo por centenas de anos. As coleções 

reúnem informações sobre a biodiversidade e armazenam dados primários 

fundamentais para comprovação de pesquisa pregressa em diferentes áreas do 

conhecimento biológico, como Sistemática, Taxonomia, Biogeografia, Evolução e 

Ecologia (PAPAVERO, 1994; ZAHER & YOUNG, 2003).  

Levantamentos e inventários de fauna acessam diretamente a diversidade de 

uma localidade, num determinado espaço e tempo. Os dados primários gerados pelos 

inventários compõem uma das ferramentas mais importantes na tomada de decisão a 

respeito do manejo de áreas naturais (MATTOX & CUNNINGHAM, 2010). Neste 

sentido, catalogar e tombar as espécies de peixes coletadas no Parque Nacional de 

Anavilhanas constitui uma oportunidade de somar conhecimentos fundamentais para a 

base prática e teórica de cursos de graduação, pós-graduação e comunidades interna 

e externa.  
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Geral  

Descrever as principais características bio-ecológicas das assembléias de 

peixes do Parque Nacional de Anavilhanas coletadas durante o período da seca 

(novembro) de 2013 e cheia (junho) de 2014.  

1.1.2 Específicos  

 Descrever as principais características taxonômicas das 

espécies de peixes coletadas no Parque Nacional de Anavilhanas durante a 

seca e cheia. 

 

 Descrever as principais características biológicas e da pesca 

comercial das espécies coletadas no Parque Nacional de Anavilhanas durante 

a seca e cheia. 

 

 Depositar na Coleção de peixes do laboratório de Ictiologia as 

espécies coletadas no Parque Nacional de Anavilhanas durante a seca e a 

cheia, seguindo um protocolo para coleções científicas.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Riqueza da Ictiofauna  

Os peixes constituem mais da metade do número total de vertebrados, com 

número estimado de quase 28.000 espécies válidas, representando uma enorme 

diversidade morfológica e de habitats ocupados. Esta diversidade é, em parte, 

responsável pela dificuldade na compreensão de sua história evolutiva e no 

estabelecimento de classificações (NELSON, 2006).  

A diversidade de peixes da bacia amazônica acompanha sua dimensão. 

ROBERTS (1972) estimou que o número de espécies de peixes para toda a bacia 

fosse maior que 1.300, um número superior ao encontrado nas demais bacias do 

mundo. BÖHLKE et al. (1978) consideraram que o estado atual de conhecimento da 

ictiofauna da América do Sul se equiparasse ao dos Estados Unidos e do Canadá de 

um século atrás e que pelo menos 40% das espécies de peixes ainda não haviam sido 

descritas, o que poderia levar este número para além de 1.800 espécies. MENEZES 

(1996) estimou o número de espécies de peixes da América do Sul em torno de 3.000. 

KULLANDER (1994) contabilizou 3.175 espécies de peixes nas áreas tropicais da 

América do Sul, pertencentes a 55 famílias, sendo que a metade ocorre na Amazônia. 

Recentemente, VARI & MALABARBA (1998) avaliaram a riqueza para a região 

Neotropical na ordem de 8.000 espécies. Há a expectativa da existência de um 

endemismo exacerbado nas cabeceiras dos rios (MENEZES, 1996), uma região ainda 

pouco amostrada e cujo desconhecimento é o principal indutor das estimativas 

elevadas de número de espécies para a região. O número de espécies da bacia 

Amazônica ainda é incerto, sendo comum a descrição de novas espécies, mesmo 

sendo algumas delas já exploradas pela pesca comercial, e diversos grupos ainda 

carecem de uma revisão mais atualizada.  

A ictiofauna Amazônica está representada principalmente pela superordem 

Ostariophysi, que agrupa cerca de 85% das espécies amazônicas, das quais 43% 

estão incluídos na ordem Characiformes, 39% na ordem Siluriformes (bagres) e 3% na 

ordem Gimnotiformes (peixe elétrico). As demais espécies pertencem a outras 14 

famílias de diferentes ordens (LOWE-MCCONNELL, 1987).  

WEITZMAN (1962) descreve os characiformes como “um caso extremo de 

adaptação e radiação evolutiva”. Peixes desta ordem fornecem um exemplo dos 

complexos padrões evolutivos e biogeográficos geralmente vistos nas faunas tropicais 

e subtropicais. Os characiformes constituem um grupo diverso morfológica e 

ecologicamente que habitam os rios e lagos da África, América Central e do Sul e Sul 

da América do Norte. A especialização trófica encontrada nesses animais é vasta e 

inclui detritívoros, herbívoros, planctívoros e carnívoros. Algumas espécies têm 

adaptações morfológicas e fisiológicas peculiares para sobrevivência em condições 

extremas de baixa concentração de oxigênio, condições estas geralmente encontradas 

como planícies de inundação (ORTÍ & MEYER, 1997).  

Entre os Ostariophysi, os siluriformes (bagres) constituem um grupo bastante 

diverso, que apresenta ampla distribuição geográfica. Os siluriformes representam a 

sexta maior ordem entre os vertebrados viventes (LUNDBERG, 1975), com cerca de 
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36 famílias, com 478 gêneros e mais de 3.000 espécies (FERRARIS, 2007). Esses 

peixes colonizaram praticamente todos os tipos de habitats aquáticos, desde os 

superficiais aos subterrâneos. Os siluriformes certamente têm um extenso cenário 

histórico, estrutural e filogenético a ser explorado. Além disso, o grande número de 

espécies, sua diversidade morfológica e ecológica, faz deste grupo de peixes uma 

fonte excelente de informações sobre evolução morfológica e molecular (CUNHA, 

2008).  

2.2 Estratégias adaptativas  

As espécies Amazônicas apresentam estratégias notáveis para se adaptarem 

às mudanças sazonais nos diversos ambientes que ocupam. A compreensão destas 

adaptações é de fundamental relevância para o entendimento da abundância e da 

composição dos recursos pesqueiros e, conseqüentemente, para a definição de 

políticas de manejo da pesca. Algumas linhas de pesquisa sobre a biologia dos peixes 

Amazônicos se destacaram para o entendimento destas estratégias, como biologia 

reprodutiva (SCHWASSMANN, 1978) e alimentar (KNOPPEL,1970), metabolismo 

respiratório (KRAMER et al., 1978), desenvolvimento e crescimento (BAYLEY, 1988; 

LOUBENS & PANFILI, 1997; FABRÉ & SAINT-PAUL, 1998) e migração (RIBEIRO & 

PETRERE, 1990; BARTHEM & GOULDING, 1997).  

O pulso de inundação é o principal fator responsável pela existência, 

produtividade e interação da biota que vive nas áreas periodicamente alagadas (JUNK 

et al., 1989). Este determina as mudanças físicas-químicas do ambiente e, como 

consequência, as espécies respondem com uma série de adaptações morfológicas, 

anatômicas, fisiológicas e etológicas e as comunidades respondem com alterações em 

sua estrutura (JUNK et al., 1997).  

O ciclo de inundação pode ser resumido em quatro fases: enchente, cheia, 

vazante e seca. O período da seca é dramático para a maioria das espécies, pois o 

ambiente aquático está bastante reduzido, oferecendo pouco alimento e abrigo. Por 

outro lado, este é o período mais favorável aos predadores, que passam a perseguir 

os cardumes de caracoídeos e siluroídeos que se encontram migrando no canal do rio 

ou presos nos lagos (LOWE-MCCONNELL, 1987; BARTHEM & GOULDING, 1997). A 

cheia ocorre quando o nível da água atinge o seu máximo, se caracteriza pela curta 

duração, pouca oscilação do nível e pelo domínio do ambiente aquático na planície de 

inundação.  

2.3 Pesca e produção do pescado regional  

A pesca na região amazônica se destaca em relação às demais regiões 

brasileiras, tanto costeiras quanto de águas interiores, pela riqueza de espécies 

exploradas, pela quantidade de pescado capturado e pela dependência da população 

tradicional a esta atividade (BARTHEM & FABRÉ, 2003).  

A riqueza da ictiofauna da bacia Amazônica ainda é desconhecida, sendo esta 

responsável pelo grande número de espécies da região neotropical, que pode alcançar 

8.000 espécies (VARI & MALABARBA et al., 1998). Outra questão relevante é a 

unidade populacional explorada pela pesca. A maioria das espécies importantes para 

a pesca comercial é razoavelmente bem conhecida, mas pouco se sabe se os 
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indivíduos destas estão agrupados numa única população, ou estoque pesqueiro, ou 

em várias (BAILEY & PETRERE, 1989; BATISTA, 2001).  

Os peixes são a principal fonte de proteína na alimentação das populações 

amazônicas. Em Manaus, por exemplo, o peixe representa cerca de 70% da proteína 

animal consumida, com uma média per capita da ordem de 150g/dia, quase 10 vezes 

maior que a média nacional (GIUGLIANO et al., 1978).  

A produção anual de pescado na Amazônia brasileira oscila em torno de 85 mil 

toneladas, sendo Manaus o maior mercado pesqueiro, com cerca de 30 mil t/ano 

(PETRERE JR., 1978a,b).  

2.4 Coleção científica  

O grupo de vertebrados é o bem mais representado nas coleções brasileiras e 

do mundo, sendo constituído genericamente pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos. O aumento constante de descoberta de novas espécies provavelmente 

esteja relacionado ao aumento significativo das coleções científicas brasileiras e ao 

crescente número de especialistas atuando no Brasil. Por outro lado, os mesmos 

dados apontam para a necessidade de maiores investimentos na área com o intuito de 

viabilizar a elaboração de um quadro mais estável, em médio prazo, sobre a 

biodiversidade dos vertebrados brasileiros (ZAHER & YOUNG, 2003).   

Na região Norte do Brasil, apesar de suas dimensões e ser drenada pela maior 

e mais biodiversa bacia (bacia Amazônica), estão presentes somente dois acervos 

ictiológicos: O mais antigo no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e no Instituto 

Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) (PRUDENTE, 2005).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Material de estudo: os peixes  

Os peixes catalogados e tombados são oriundos do projeto de pesquisa A 

influência de atratores artificiais nas assembléias de peixes do Médio Rio Negro, 

Amazonas/BR, Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores – Programa 

Primeiros Projetos – PPP, Edital 010/2011 da Fundação de Amparo e Pesquisa do 

Estado do Amazonas – FAPEAM.  

3.2 Área de estudo  

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

conservação federal localizado no município de Novo Airão, formada por um complexo 

de ilhas (LEENHEER & SANTOS, 1980). Os peixes foram capturados nos lagos Prato, 

Arraia, Canauiri Grande e Canauiri Pequeno (Fig. 01). As pescarias experimentais 

foram realizadas nos períodos de cheia e seca através de baterias de malhadeiras 

(rede-de-espera) de diferentes tamanhos de malha variando de 30 a 110 mm entre 

nós opostos, dispostas aleatoriamente na água aberta e margens do lago. As 

malhadeiras foram armadas ao amanhecer, sendo expostas no lago por um período 

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

21h) com a mesma duração. Após a despesca os peixes foram etiquetados, fixados 

em formol a 10% e transportados ao laboratório de Ictiologia da UFAM.  

 
Figura 1. Localização do Parque Nacional de Anavilhanas e os lagos estudados: Prato, Arraia, 
Canauiri Grande e Canauiri Pequeno. 
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3.3. Descrição das características das espécies  

As características taxonômicas das espécies foram elaboradas a partir de 

pesquisa bibliográfica especializada (chaves sistemáticas, livros, catálogos e revistas 

científicas) e análise dos exemplares coletados no campo. As características 

biológicas foram analisadas a partir de dados secundários abordando os assuntos de 

reprodução, alimentação e comportamento das espécies. Já as informações sobre as 

espécies de interesse comercial da pesca comercial serão descritas conforme análise 

dos dados secundários sobre o desembarque nos mercados de Manaus e demais 

publicações da área.  

3.4. Catalogação dos peixes  

Todos os espécimes adicionados à coleção de peixes do laboratório de 

Ictiologia da UFAM (figura 2) seguiram o seguinte protocolo (1) triagem para selecionar 

as espécies mais preservadas (figura 3); (2) registro fotográfico das espécies (figura 

4); (3) catalogação manuscrita no Livro de Tombamento do Laboratório de Ictiologia 

onde a espécie recebeu um código; (4) catalogação eletrônica na base de dados do 

Excell; (5) etiquetagem em papel vegetal com informações relativas ao código, nome 

científico, ordem, família, localidade de coleta georreferenciada, nome do coletor, data 

de coleta, aparelho de pesca; (6) armazenamento no conservante (espécimes inteiros 

conservados em álcool a 70%).  

 

 

Figura 2.  Acervo Ictiológico do laboratório de ictiologia da UFAM 
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Figura 3.  Triagem das espécies mais preservadas capturadas no presente estudo 

 

 
Figura 4.  Registro fotográfico do gênero Serrasalmus adicionado à coleção de peixes 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As coletas realizadas nos lagos Prato, Arraia, Canauiri Grande e Canauiri 

Pequeno, no período da seca (novembro de 2013) e no período da cheia (junho) de 

2014, foram capturadas 903 peixes, distribuídos em 4 ordens, 15 famílias, 32 gêneros 

e 44 espécies (Tabela 1). A ordem Characiformes foi a que apresentou a maior 

riqueza de espécies, seguida dos Siluriformes, Perciformes e Clupeiformes.  

Destes, foram catalogados 81 peixes para fazer parte da coleção científica do 

laboratório de Ictiologia da UFAM, sendo descritas características taxonômicas, 

biológicas e importância comercial das espécies das espécies, permitindo assim, 

depositá-las na Coleção de peixes do laboratório de Ictiologia da UFAM 

Tabela 1. Espécies capturadas nos lagos Prato, Arraia, Canauiri Grande e Canauiri Pequeno 
durante o período da seca e cheia 

Espécies capturadas  N  

Ordem, Família, Nome científico, Autor   

CLUPEIFORMES   

Pristigasteridae 
 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837) 43 

CHARACIFORMES   

Serrasalmidae 
 Serrasalmus gouldingi  (Fink & Machado-Allison, 1992) 93 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 15 

Metynnis hypsauchen   (Müller & Troschel, 1844) 14 

Metynnis argenteus  (Ahl , 1923) 17 

Serrasalmus eigenmanni (Norman, 1929) 9 

Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) 1 

Metynnis sp 6 

Myloplus rubripinnis (Müller & Troschel, 1844) 8 

Hemiodontidae  

 Hemiodus immaculatus  (Kner, 1858) 90 

Hemiodus unimaculatus  (Bloch, 1794) 40 

Anodus elongatus (Agassiz, 1829) 81 

Anostomidae  

 Leporinus friderici   (Bloch, 1794) 10 

Anastomoides laticeps (Eigenmann, 1912) 16 

Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) 2 

Leporinus trifasciatus (Steindachner, 1876) 2 

Schizodon fasciatus  (Spix & Agassiz , 1829) 1 

Cynodontidae  

 Cynodon gibbus   (Agassiz, 1829) 5 
Hydrolycus wallacei   (Toledo-Piza, Menezes & Santos, 
1999) 12 

Rhaphiodon vulpinus  (Spix & Agassiz , 1829) 9 

http://fishbase.mnhn.fr/Summary/FamilySummary.php?ID=113
http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=559
http://www.fishbase.us/Summary/FamilySummary.php?ID=527
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Prochilodontidae  

 Semaprochilodus insignis   (Jardine, 1841) 8 

Curimatidae  

 Cyphocharax abramoides   (Kner, 1858) 14 

Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) 2 

Characidae  

 Triportheus elongatus  (Günther, 1864) 52 

Agoniates halecinus  (Müller & Troschel , 1845) 1 

Acestrorhynchidae  
 Acestrorhynchus falcirostris  (Cuvier, 1819) 50 

Ctenoluciidae  

 Boulengerella lucius   (Cuvier, 1816) 3 

SILURIFORMES   

Pimelodidae  

 Pimelodina flavipinnis  (Steindachner, 1877) 32 

Hypophthalmus marginatus  (Valenciennes, 1840) 53 

Hypophthalmus fimbriatus  (Kner, 1858) 32 
Hypophthalmus edentatus (Spix & 
Agassiz, 1829) 3 

Pimelodus blochii  (Valenciennes , 1840) 13 

Calophysus macropterus   (Lichtenstein, 1819) 3 

Pseudoplatystoma fasciatum   (Linnaeus, 1766) 2 

Auchenipteridae  
 Ageneiosus polystictus  (Steindachner, 1915) 7 

Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829) 4 

Auchenipterichthys longimanus  (Günther, 1864) 26 

Centromochlus macracanthus   (Soares-Porto de 2000) 3 

Doradidae  

 Trachydoras nattereri  (Steindachner, 1881) 1 

PERCIFORMES   

Sciaenidae  

 Plagioscion squamosissimus  (Heckel, 1840) 104 

Plagioscion auratus (Castelnau, 1855) 2 

Cichlidae  
 Geophagus proximus   (Castelnau, 1855) 10 

Cichla temensis (Humboldt, 1821) 3 

Cichla monoculus (Agassiz, 1831) 1 

Total  903 

 

A ordem mais representativa em número de indivíduos foi Characiformes, com 

561 indivíduos capturados, representados pelas famílias Serrasalmidae, 

Hemiodontidae, Anostomidae, Cynodontidae, Prochilodontidae, Curimatidae, 

Characidae, Acestrorhynchidae e Ctenoluciidae. Em segundo lugar a ordem dos 

Siluriformes com 179 indivíduos, representados pelas famílias Pimelodidae, 

Auchenipteridae e Doradidae. Seguidos pelas ordens Perciformes (Sciaenidae, 

Cichlidae) e Clupeiformes (Pristigasteridae) (Figura 5).  

http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=598
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=111
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=102
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=104
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=150
http://fishbase.sinica.edu.tw/summary/FamilySummary.php?ID=146
http://fishbase.sinica.edu.tw/Summary/FamilySummary.php?ID=331
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Figura 5. Ordens mais abundantes em número de indivíduos capturados nos lagos durante o 
período da seca e cheia. 

De acordo com NELSON (2006), a ordem Characiformes é um dos maiores 

grupos de peixes de água doce, com pelo menos 1674 espécies recentes válidas em 

270 gêneros, número este provavelmente subestimado (VARI, 1998).  

As análises realizadas por NOVERAS et al., (2012) nas comunidades de peixes 

do Parque Nacional de Anavilhanas, em 2009 e 2010, foram encontradas 64 espécies 

distribuídas em 5 ordens, as ordens que predominaram as amostragens foram 

Characiformes e Siluriformes. Vários estudos também destacam a importância de que 

os Characiformes e Siluriformes são as ordens de maior representatividade na 

icitiofauna de sistemas fluviais sul-americanos (LOWE-MCCONNELL, 1987; 

MAZZONI, 1998 e CASTRO, 1999).  

As famílias mais abundantes dentre os characiformes foram, respectivamente, 

Hemiodontidae (3 espécies, 211 indivíduos), Serrasalmidae (8 espécies, 163 

indivíduos), Characidae (2 espécies, 53 indivíduos), Acestrorhynchidae (1 espécie, 50 

indivíduos), Anostomidae (5 espécies, 31 indivíduos), Cynodontidae (3 espécies, 26 

indivíduos), Curimatidae (2 espécies, 16 indivíduos), Prochilodontidae (1 espécie, 8 

indivíduos) e  Ctenoluciidae (1 espécie, 3 indivíduos). Dentre os siluriformes as 

famílias mais abundantes foram, Pimelodidae (7 espécies, 138 indivíduos), 

Auchenipteridae (4 espécies, 40 indivíduos) e Doradidae (1 espécie, 1 indivíduo). 

Perciformes representados por duas famílias, Sciaenidae (2 espécies, 106 indivíduos) 

e Cichlidae (3 espécies, 14 indivíduos). Clupeiformes representado pela família 

Pristigasteridae (1 espécie, 43 indivíduos) (Figura 6). 
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Figura 6. Famílias mais abundantes em número de indivíduos capturados nos lagos durante o 
período da seca e cheia.                

Com base nos dados de MOREIRA (2007), o número das famílias de 

Characiformes varia entre 14 (GÉRY, 1977), 16 (GREENWOOD et al.,1966), ou 18 

(BUCKUP, 1998; NELSON,2006). Considerando o presente estudo, realizado em dois 

ciclos hidrológicos, a presente amostragem encontrasse no padrão esperado, pois 

foram capturados 9 famílias de Characiformes durante a cheia e seca.  

As quinze espécies mais abundantes em número de indivíduos coletada nos 

lagos durante o período da seca (novembro) e cheia (junho) foram respectivamente, 

Plagioscion squamosissimus (n=104), Serrasalmus gouldingi (n=93), Hemiodus 

immaculatus (n=90), Anodus elongatus (n=81), Hypophthalmus marginatus (n=53), 

Triportheus elongatus (n=52), Acestrorhynchus falcirostris (n=50), Pellona flavipinnis 

(n=43), Hemiodus unimaculatus (n=40), Pimelodina flavipinnis (n=32), Hypophthalmus 

fimbriatus (n=32), Auchenipterichthys longimanus (n=26), Metynnis argentus (n=17), 

Anastomoides laticeps (n=16) e Serrasalmus rhombeus (n=15) (Figura 7).  

 

Figura 7. Espécies mais abundantes em número de indivíduos capturados nos lagos 
durante o período da seca e cheia. 
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SAINT PAUL et al., (2001) realizou durante dois anos estudo em um lago de 

água preta e foram capturados 238 espécies pertencentes a 28 famílias, nas quatro 

fases do ciclo hidrológico. No presente estudo capturamos 44 espécies distribuídas em 

15 famílias, em apenas dois ciclos hidrológicos.  

Com os resultados obtidos foram descritas as características taxonômicas, 

biológicas e importância comercial das espécies no período da seca (novembro) de 

2013 e cheia (junho) de 2014. Permitindo assim, depositá-las na Coleção de peixes do 

laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) , seguindo o 

protocolo para coleções científicas.  

Segundo PRUDENTE (2003), atualmente, a biodiversidade constitui objeto de 

estudo de pesquisadores em todo o mundo e tem nas coleções científicas sua 

documentação básica. Essas coleções têm como principal objetivo armazenar, 

preservar e ordenar o acervo de espécimes representando a diversidade biológica de 

uma determinada área (PRUDENTE, 2005).  

De acordo com dados recentes (REIS et al., 2003) existem 4.475 espécies de 

peixes de água-doce descritas para a América do Sul e Central, com uma estimativa 

de mais de 1.500 espécies ainda para serem descritas, entre material disponível em 

acervos e espécies não coletadas. A diversidade de peixes de água-doce da América 

do Sul, em especial da Bacia Amazônica, é a mais elevada de todos os continentes, 

com estimativas de até 5 mil espécies. As coleções nacionais de peixes mantêm 

representantes testemunhos e informações sobre todos os grupos taxonômicos de 

peixes marinhos, estuarinos e de água-doce, que contém 47 ordens e cerca de 221 

famílias (PRUDENTE, 2005).  
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5 CONCLUSÕES  

Através do presente estudo concluímos que o conhecimento sobre a biologia e 

ecologia das espécies de peixes da Amazônia ainda necessita aumentar para mais 

espécies e em outras localidades da região. Especialmente em áreas protegidas como 

no Parque Nacional de Anavilhanas onde percebemos ter pouquíssimos trabalhos 

relacionados à ictiofauna.  

As coleções científicas ou trabalhos que envolvem revisões bibliográficas 

constituem fontes de informações importantes para todos que trabalham na área e até 

mesmo para a comunidade, pois nos proporcionam descobertas sobre características 

marcantes da própria região e enriquecem o conhecimento sobre a ictiofauna 

existente. Deve-se apontar a necessidade de investimentos para incentivo, formação e 

na estrutura física dos acervos brasileiros de peixes, pois são através dos inventários 

e estudos de fauna que poderemos traçar políticas públicas de manejo para uma 

determinada área e espécies. 

A segunda fase do presente estudo é de participar de editais de incentivos à  

publicação para disponibilizar este trabalho no formato de um Catálogo de 

identificação de Peixes do Parque Nacional de Anavilhanas. 
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7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Nº Descrição Ago 

2013 

Set Out Nov Dez Jan 

2014 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Pesquisa bibliográfica R R R R R R R R R R   

2 Triagem do material 

biológico oriundo do campo 

- seca 

   R         

3 Coleta de dados 

secundários sobre 

taxonomia 

 R R R R R R R R R R  

4 Tabulação dos dados      R R R R R R R  

5 Coleta de dados 

secundários sobre biologia 

e pesca das espécies 

    R R R R R    

6 Triagem do material 

biológico oriundo do campo 

- cheia 

        R R   

7 Depósito dos exemplares 

na Coleção peixes 

     R R R R R R R 

8 Apresentação parcial             

9 Elaboração do relatório 

parcial 

    R        

10  Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 

obrigatória) 

           R 

11 Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso (atividade 

obrigatória) 

           P 

 

  

R= Realizado, P=Previsto 
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8 APÊNDICE  

CATALOGAÇÃO DAS ESPÉCIES  

A catalogação está por organizada por Ordem, Família e Espécies. Contendo 

informações sobre as características taxonômicas, distribuição, ecologia das espécies 

e importância comercial na região do Estado do Amazonas.   

 

ORDEM CLUPEIFORMES  

A ordem Clupeiformes é composta por peixes caracterizados por atributos 

comuns aos peixes ósseos inferiores: raios moles, nadadeiras pélvicas abdominais, 

escamas cicloides, etc.; além disto, a bexiga natatória se estende para frente em dois 

ramos que entram no crânio e terminam em pequenas bolhas, e parte do canal do 

sistema sensor se espalha sobre o opérculo e subopérculo. Normalmente possuem 

escamas prateadas decíduas. Muitos possuem ventre comprimido em forma de quilha, 

geralmente com escamas especializadas, direcionadas para trás, chamadas de 

escudos, serras ou carenas. A ordem é composta por três famílias: Clupeidae, 

Engraulididae e Pristigasteridae (FERREIRA ET AL., 1998). 

 FAMÍLIA PRISTIGASTERIDAE  

Pristigasteridae é uma família de Clupeiformes que inclui nove gêneros e 36 
espécies válidas de peixes tipicamente costeiros e formadores de cardumes, 
popularmente conhecidos como sardinhas (WHITEHEAD,1985; de PINNA & DI 
DARIO, 2003). As espécies de Pristigasteridae geralmente possuem tamanho médio a 
moderado (BLABER et al., 1998). A família é caracterizada por ter o corpo alto, 
comprimido lateralmente e por expressar o peito elevado. Pristigasterídeos podem ser 
facilmente reconhecidos pela presença simultânea de série de escudos abdominais 
formando uma quilha acentuada e uma longa nadadeira anal, com mais de 30 raios 
(WHITEHEAD,1985; de PINNA & DI DARIO, 2003). A boca é tipicamente prognata, ou 
seja, possui maxilas alongadas, principalmente a inferior, e a extremidade posterior 
das nadadeiras peitorais geralmente alcança ou ultrapassa a base das nadadeiras 
pélvicas (MUNROE et al., 1999; de PINNA & DI DARIO, 2003). Não possuem  linha 
lateral e nadadeira adiposa (QUEIROZ et al., 2013). Os peixes são geralmente 
carnívoros, com tendência à piscivoria, ingerindo principalmente peixes, mas também 
consomem camarões e invertebrados aquáticos (SANTOS et al., 2008). Dezoito 
espécies de Pristigasteridae ocorrem no Novo Mundo. Destas, apenas cinco vivem 
unicamente em água doce, todas na América do Sul. Pellona flavipinnis é a que possui 
distribuição mais ampla, ocorrendo desde o norte e o nordeste até o centro-sul da 
América do Sul cisandina (WHITEHEAD, 1985; MELO, 2001; de PINNA & DI DARIO, 
2003).  
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Espécie: Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836) 

Nome comum: apapá-branco, sardinhão 

 
  Foto: Sara Loebens, 2014  

  

Características taxonômicas  

Possui coloração em geral mais clara, amarelo-prateada no dorso e um pouco escuro 

ao redor da boca, apenas o bordo externo da nadadeira caudal é escuro. Corpo 

comprimido e elevado. Mandíbula um pouco maior que a maxila superior, boca voltada 

para cima, olhos totalmente cobertos por membranas. Espécie de grande porte, 

alcançando 65 cm de comprimento total (SOARES et al., 2008; REIS et al., 2003).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia Amazônica, do Orinoco, Parnaíba, Paraná/Prata, Uruguai e 
Guianas (QUEIROZ et al., 2013). Espécie pelágica ocorre em lagos, paranás e rios 

(FERREIRA, 1993; SAINT-PAUL et al., 2000; FREITAS & GARCEZ, 2004; SIQUEIRA-
SOUZA & FREITAS, 2004; SOARES & YAMAMOTO, 2005). Frequentemente 
capturada junto com a outra espécie do gênero (FERREIRA et al., 1998). Carnívoro, 
com predisposição à piscivoria. Desova periodicamente, em cada período, um lote de 
ovócitos é eliminado (COX-FERNANDEZ, 1988; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumido 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
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ORDEM CHARACIFORMES 

Esse grupo contém cerca de 1.500 espécies, distribuídas pela América central, 

América do Sul e África, não apresentando espécies marinhas. Compreende a grande 

maioria dos peixes de água doce do Brasil. São caracterizados pelo corpo totalmente 

coberto de escamas finas; nadadeiras pélvicas com 5 a 12 raios e localizadas na 

porção médio-posterior do corpo; nadadeira caudal com cerca de 19 raios; nadadeira 

adiposa, na maioria das vezes presente; ossos finos e pontiagudos (espinhas) entre a 

musculatura do corpo. Peixes desta ordem estão limitados à América do Sul e África, 

contudo algumas espécies alcançaram a América Central. Cerca de 16 famílias, são 

conhecidas no Brasil (FERREIRA et al., 1998).  

FAMÍLIA SERRASALMIDAE  

Essa família possui dois grupos facilmente distinguíveis entre si pelo número 

de séries e tipos de dentes do pré-maxilar. As piranhas possuem uma série de seis 

dentes triangulares cortantes, pontiagudos e alinhados. Já os pacus, o tambaqui e a 

pirapitinga apresentam duas séries de dentes molariformes ou incisiviformes, que 

reflete o hábito alimentar frugívero. São habitantes de águas lentas, ocorrem em lagos 

e planícies alagadas. Caracterizado pelo corpo alto e comprimido lateralmente; uma 

fileira de escudos ósseos, com formatos de serra, formando uma quilha. A 

identificação das espécies dessa família pode ser uma tarefa árdua devido às muitas 

variações morfológicas existentes, incluindo diferenças ontogenéticas referentes à 

dentição e padrão de colorido. Essa dificuldade é agravada pelo dimorfismo sexual em 

período reprodutivo, registrado principalmente nas espécies de pacus, manifestado na 

forma de prolongamento dos primeiros raios da nadadeira dorsal, pela projeção em 

forma de lobo da nadadeira anal, ou colorido avermelhado na região ventral do corpo. 

Serrasalmidae inclui 88 espécies válidas e 17 gêneros (FERREIRA et al., 1998; REIS 

et al., 2003).  
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Espécie: Serrasalmus eigenmanni (Norman, 1929) 

Nome comum: piranha-branca 

 
Foto: Fishbase / Mikolji, 2006 

 

Características taxonômicas  

Coloração do corpo varia conforme desenvolvimento. Juvenis possuem porção dorsal 

prateada, sendo coberta de pequenas manchas escuras ovais; quando adultos a 

coloração é cinza-amarelada, região dorsal com manchas escuras de formato circular.  

Corpo alto, lateralmente comprimido; presença de dentes agudos no palato; maxila 

inferior maior que a superior. Nadadeira caudal hialina, com uma mancha escura em 

forma de V na sua base e com o vértice voltado para o pedúnculo caudal. Espécie de 

pequeno porte alcança 15 cm de comprimento (SOARES et al., 2008 ; FERREIRA et 

al., 1998). 

Distribuição e ecologia da espécie 

Distribuído pela bacia do rio Amazonas, rios do norte e leste das Guianas (REIS et al., 

2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica, ocorre em lagos de rios de 

águas brancas e claras (FERREIRA, 1993; MÉRONA et al., 2001; YAMAMOTO, 

2004). Piscívoro, consome pequenos peixes, pedaços de peixes (nadadeiras e 

escamas), invertebrados e restos de plantas (POUILLY et al. 2003). Desova parcelada 

eliminam sucessivos lotes de ovócitos durante o ano (SANTOS et al., 2004; SOARES 

et al., 2008).  

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, e não 

é consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
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Espécie: Serrasalmus gouldingi (Fink & Machado-Allison, 1992) 

Nome comum: piranha, piranha-branca 

 
Foto: Sara Loebens, 2014 

 

Características taxonômicas  

Possui manchas escuras ovais pelo corpo em indivíduos jovens e manchas mais 

claras quando adultos. Possuem olhos bem desenvolvidos, nadadeira adiposa larga, 

nadadeiras com extremidades hialinas. Espécie de médio porte alcança 30 cm de 

comprimento (SANTOS et al., 2006).  

Ecologia da espécie  

Distribuído em todos os biótopos de água doce, exceto em riachos de floresta muito 

estreitas e áreas bentônicas de rios profundos, ocorrendo principalmente no rio Negro, 

sendo registrada também para os rios Uatumã, Trombetas e alguns afluentes do rio 

Madeira (REIS et al., 2003 ; SANTOS et al., 2006). Espécie bentopelágica, ocorre 

principalmente no rio Negro. Piscívoro, consome peixes, frutos e sementes. Desova 

parcelada eliminam sucessivos lotes de ovócitos durante o ano (SANTOS et al., 2006; 

VAZZOLER, 1996).  

Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, nem 

consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
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Espécie: Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 

Nome comum: piranha-preta, piranha 

 

Características taxonômicas  

Possui coloração uniforme cinza-escuro nos adultos, nos juvenis ocorrem manchas 
escuras circulares, nestes, a margem das nadadeiras caudal e anal expressam uma 
faixa escura, enquanto que nos adultos é uniformemente cinza-escuro (FERREIRA et 
al., 1998; SOARES et al., 2008). Caracteriza-se pelo corpo alto, pouco comprimido e 
focinho arredondado. Espécie de médio porte alcança 40 cm de comprimento 
(GOULDING, 1980; SANTOS et al., 1984; JÉGU & SANTOS, 1988; MERCKX, et al., 
2000). 
 
Ecologia da espécie  

Distribuído na bacia dos rios Amazonas e Orinoco, rios do norte do escudo da Guiana, 
rios costeiros o nordeste do Brasil (REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie 
bentopelágica, ocorre em lagos e rios (FERREIRA, 1993; SAINT PAUL et al., 2000; 
MÉRONA et al., 2001; CLARO- JR., 2003; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; 
YAMAMOTO, 2004; SILVA, 2006; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
Piscívora, mas também ingeri invertebrados, insetos e material vegetal (GOULDING, 
1980; PIZARRO, 1998; POUILLY et al., 2003; MERONA & RANKIN-DE-MERONA, 
2004). Desova em ambientes lênticos, eliminando sucessivos lotes de ovócito durante 
o ano (GRANADO-LORENCIO et al., 2005, SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 
2008). Possui cuidado parental com a prole (LEÃO, 1996).  
 
 

 

Comercialização 

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas 

é consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 

 

 

 
Foto: Yamamoto, 2010 
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Espécie: Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844) 

Nome comum: pacu, pacu-marreca  

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração prateada uniforme. Corpo arredondado com uma altura aproximadamente 
igual ao seu comprimento; abdômen quilhado. Apresenta na base da nadadeira dorsal 
um espinho ósseo; nadadeira anal longa, avermelhada na porção anterior; nadadeira 
adiposa aproximadamente do mesmo tamanho que a base da nadadeira dorsal. 
Espécie de pequeno porte alcança ate 15 cm de comprimento (SANTOS et al., 1984; 
TAPHORN, 1992; FERREIRA et al., 1998; RAMIREZ – GIL et al., 2001; SANTOS et 
al., 2004; SOARES et al., 2008) 
 
Distribuição e ecologia da espécie 

Distribuído nas bacias Amazônica e do rio Paraguai, rios ao norte da Guiana (REIS et 
al., 2003). Espécie pelágica ocorre em lagos e rios (FERREIRA, 1993; SAINT-PAUL et 
al., 2000; CLARO-JR., 2003; DO VALE, 2003; SILVA, 2006; SANTOS et al., 2006; 
SOARES et al., 2008). Onívoro, consomem larvas de insetos, frutos, sementes, flores, 
crustáceos, algas, restos de peixes (TAPHORN, 1992; FERREIRA et al., 1998; 
RAMIREZ – GIL et al., 2001). Desova periodicamente, em cada período, um lote de 
ovócitos é eliminado. No período de reprodução apresentam tons alaranjados pelo 
corpo com um ponto superior vermelho e outro negro na parte inferior do corpo 
(TAPHORN, 1992; VAZZOLER, 1996; RAMIREZ – GIL et al., 2001; SANTOS et al., 
2004; SOARES et al., 2008).  
 

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas 

consumido pela população ribeirinha. Pode ser utilizado como peixe ornamental 

(TAPHORN, 1992; RAMIREZ – GIL et al., 2001; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Metynnis argentus (Ahl, 1923) 

Nome comum: pacu, pacu-marreca 

 
Foto: Fishbase / IBAMA  

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza com prata, nadadeira anal vermelha. Corpo comprimido arredondado, 

abdômen quilhado. Nadadeira adiposa comprimida e alongada. Espécie de pequeno 

porte alcança até 20 cm de comprimento total (TAPHORN, 1992; FERREIRA et al., 

1998; SOARES et al., 2008).   

Ecologia da espécie  

Está distribuído na bacia do rio Tapajós (REIS et al., 2003). Espécie pelágica 
predomina lagos de águas brancas, mas também capturado em floresta alagada 
(CLARO-JR., 2003; YAMAMOTO, 2004; SOARES et al., 2008). Herbívoro, consome 
sementes, plantas, aquáticas, flores e frutos (TAPHORN, 1992; FERREIRA et 
al,.1998; SOARES et al., 2008). Desova total, em cada período um lote de ovócitos é 
eliminado.  
 
Comercialização  

Quando jovens podem ser comercializados como peixes ornamentais na Colômbia e 
Venezuela. Muito consumido pela população ribeirinha (TAPHORN, 1992; RAMIREZ – 
GIL et al., 2001; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) 

Nome comum: pacu 

 
Foto: Sara Loebens, 2014 

 

Características taxonômicas 

Coloração cinza-claro, com numerosas manchas arredondadas e alongadas, sendo 

mais visíveis no ventre; em alguns indivíduos aparece uma mancha vermelha 

contornando a abertura opercular, além de máculas escuras ou avermelhadas pelo 

corpo. Corpo bastante elevado, quase arredondado. Nadadeira adiposa longa; um 

espinho ósseo na base da nadadeira dorsal. Espécie de pequeno porte alcança 15 cm 

de comprimento (SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia do rio Amazonas, rios do nordeste do escudo das Guianas 

(REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie pelágica ocorre em rios de água 

clara e preta. Onívoro, consome frutos, sementes e invertebrados (SANTOS et al., 

2006; SOARES et al., 2008). Desova total, em cada período um lote de ovócitos é 

eliminado (VAZZOLER, 1996; SANTOS et al., 2006).  Apresenta dimorfismo sexual, os 

machos com lobo anterior desenvolvido nos primeiros 16 raios ramificados da 

nadadeira anal; as fêmeas apresentam raios da nadadeira anal decrescendo 

gradualmente de tamanho. Nadadeira anal em ambos os sexos alaranjada ou 

avermelhada em período reprodutivo (QUEIROZ et al., 2013).  

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas 

é consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Myloplus rubripinnis (Müller & Troschel, 1844) 

Nome comum: pacu 

 
Foto: Fishbase / Landines, 2005 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-esbranquiçado, exceto em alguns indivíduos que aparecem manchas 

vermelhas no opérculo, tronco e base da nadadeira anal. Corpo alto e romboidal. 

Nadadeira adiposa estreita, sendo sua base menor que a distância que separa a 

nadadeira dorsal. Espécie de médio porte alcança 30 cm de comprimento (SANTOS et 

al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia dos rios Amazonas e Orinoco (REIS et al., 2003; SANTOS et al., 

2006). Espécie bentopelágica, ocorre em lagos e rios de água clara. Herbívoro, 

consome basicamente frutos e sementes (SANTOS et al., 2006). Desova total, em 

cada período um lote de ovócitos é eliminado (VAZZOLER, 1996; SANTOS et al., 

2006). 

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas 

(RUFFINO et al., 2006).  
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FAMÍLIA HEMIODONTIDAE  

Hemiodontidae atualmente são reconhecidas na família 29 espécies, 
classificados nos gêneros Anodus (2), Argonectes (2), Bivibranchia (5), Hemiodus (19) 
e Micromischodus (1) (Langeani, 2003, 2004).  Distribuídas em toda a bacia 
Amazônica, Paraná-Paraguai, rio Orinoco e outros rios da Guiana, Venezuela e 
Guiana Francesa. Hemiodontidae tem como característica por abrigar peixes de porte 
médio, com corpo fusiforme e alongado. Boca subterminal a inferior, dentes frágeis, 
geralmente cuspidados na maxila superior, no entanto a maioria das espécies não tem 
dente na maxila inferior; borda anterior da mandíbula abaulada, maxila superior às 
vezes protrátil. Pálpebra adiposa cobrindo quase totalmente o olho, exceto por uma 
abertura alongada verticalmente, ou pequeno orifício sobre a pupila. Opérculo côncavo 
dorsalmente. Nadadeira pélvica com 9 a 10 raios ramificados. Listra longitudinal no 
lobo caudal inferior. Os membros da família alimentam-se de detrito, lodo, algas 
filamentosas, plantas superiores, larvas de inseto (Diptera, Heteroptera e 
Ephemeroptera), fezes de peixes (Argonectes, Bivibranchia, Hemiodus e 
Micromischodus) ou plâncton (Anodus) através da passagem de água pelos rastros 
branquiais (ROBERTS, 1974; GÉRY, 1977; LANGEANI, 1996, 1998, 2003; BRITISKI 
et al., 1999; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; 
QUEIROZ et al., 2013).  
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Espécie: Anodus elongatus (Agassiz, 1829) 

Nome comum: cubiu-orana  

 
Foto: Wikipeixes / Carvalho, 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-amarronzada uniforme, com uma mancha escura no meio do corpo, 

na altura da linha lateral. Corpo fusiforme; ausência de dentes. Mancha escura no 

queixo. Nadadeira caudal bem desenvolvida.  Espécie de médio porte alcança 30 cm 

de comprimento (SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; 

SOARES et al., 2008).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia Amazônica, nos rios Ucayali, Solimões, Jutaí, Japurá, Purus, 

Amazonas, Madeira e Trombetas (REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie 

pelágica ocorre em lagos e rios de água branca e clara. Planctófago consome 

pequenos invertebrados (SANTOS et al., 2006).  

Comercialização 

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, 

sendo mais comum em algumas épocas do ano, quando os cardumes estão migrando 

(RUFFINO et al., 2006; SANTOS et al., 2006).  
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Espécie: Hemiodus immaculatus (Kner, 1858) 

Nome comum: cubiu, voador 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateada. Corpo alongado, formato fusiforme e roliço. Olhos grandes, 

boca subinferior ou terminal. Mancha escura na nadadeira caudal em formato de V. 

Diferente das outras espécies da família, não apresenta uma mácula na porção dorsal 

do corpo. Espécie de médio porte alcança até 25 cm de comprimento (FERREIRA et 

al., 1998; SOARES et al., 2006).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído na bacia Amazônica, nos rios Jutaí, Japurá, Solimões, Negro, Preto da 

Eva, Puraquequara, Madeira, Canumã, Trombetas, Tapajós e bacia do rio Orinoco 

(REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica ocorre em lagos e 

rios de águas brancas e claras (FERREIRA, 1993; CLARO-JR., 2003; YAMAMOTO, 

2004; GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES et al., 2008). Onívoro, consome 

invertebrados, algas e detritos (FERREIRA, 1993; FERREIRA et al., 1998; CLARO-

JR., 2003; MERONA & RANKIN-DE-MERONA, 2004; SOARES et al., 2008). Desova 

periodicamente, cada período, um lote de ovócitos é eliminado, forma cardumes para 

desovar em direção ao canal dos grandes rios (SOARES et al., 2008).  

Comercialização  

Comercializados em mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, e 
consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al.,2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794) 

Nome comum: cubiu, orana, flexeira  

 
Foto: Wikipeixes / Hoekzema, 2003 

 

Características taxonômicas  

Apresenta coloração cinza-prateada com uma mácula arredondada e escura quase no 

meio do corpo. Corpo alongado, fusiforme e roliço. Olhos grandes, boca pequena 

subinferior, dentes multicuspidados. Faixa escura na nadadeira causal em formato de 

V, com a ponta voltada para o pedúnculo caudal. Espécie de médio porte alcança 25 

cm de comprimento (GERY, 1977; SANTOS et al., 1984; PLANQUETTE et al., 1996; 

FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2004; SOARES et al., 2008). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído na Bacia Amazônica, nos rios Ucayali, Içá, Jutaí, Japurá, Tefé, Negro, 
Solimões, Amazonas, Madeira, Trombetas, Tapajós, Xingu, Tocantins, Capim; bacia 
do rio Suriname; bacia do rio Oiapoque (REIS et al, 2003; QUEIROZ et al., 2013). 
Espécie bentopelágica ocorre em praias, lagos e rios (GOULDING et al., 1988; 
MÉRONA et al., 2001; CLARO-JR., 2003; YAMAMOTO, 2004; LAYMAN & 
WINEMILLER, 2005; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 2008). 
Herbívoro, consome detritos, perifíton e macrófitas aquáticas (HOLANDA, 1982; 
MÉRONA et al., 2001; CLARO-JR., 2003; SILVA, 2006; SOARES et al., 2008). Desova 
total, cada período, um lote de ovócitos é eliminado, forma cardumes para desovar em 
direção ao canal dos grandes rios (HOLANDA, 1982; VAZZOLER, 1996; BRANDÃO et 
al., 2003; GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializados em mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, e 
consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SANTOS et al., 2008). 
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FAMÍLIA ANOSTOMIDAE  

Anostomidae abriga os peixes popularmente conhecidos na região amazônica 

como aracus. De acordo com (SIDLAUSKAS & VARI, 2008), a família contém cerca de 

140 espécies, pertencentes a 14 gêneros. O padrão colorido dos anostomídeos varia 

bastante, conforme o tipo de ambiente e fases de desenvolvimento, havendo 

predomínio de faixas escuras transversais no dorso dos jovens e que tendem a 

desaparecer quando adultos. Os anostomídeos caracterizam-se pelo corpo alongado e 

fusiforme; boca pequena não protrátil; maxilas na maioria das vezes curtas; dentes 

faríngeos bem desenvolvidos; dentes incisivos, côncavos internamente, numa única 

fileira, em forma de escada. Os membros dessa família, quando parados, 

normalmente se posicionam com a cabeça voltada para baixo. São herbívoros e 

onívoros, consumindo frutos, sementes, raízes, esponjas, insetos e outros 

invertebrados aquáticos. A maioria das espécies formam cardumes, deslocando-se 

para fins de alimentação e reprodução (FERREIRA et al., 1998; REIS et al., 2003; 

SANTOS et al., 2004; SOARES et al, 2008; QUEIROZ et al., 2013).  
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Espécie: Anastomoides laticeps (Eigenmann, 1912) 

Nome comum: aracu, piau 

 
 

Características taxonômicas  

Apresenta coloração cinza com marrom, três a quatro faixas escuras sobre o tronco e 

uma mancha na base da nadadeira caudal Boca ligeiramente voltada para cima; 

dentes incisivos, fortemente implantados em cada maxila. Porção da íris avermelhada. 

Espécie de médio porte alcança até 30 cm de comprimento (FERREIRA et al., 1998; 

SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).   

Ecologia da espécie  

Distribuído pelos rios Essequibo, Orinoco e Solimões (REIS et al., 2003; QUEIROZ et 

al., 2013). Espécie bentopelágica, ocorre principalmente em rios da periferia da bacia 

amazônica. Onívoro, alimentam-se de invertebrados, principalmente insetos, aranhas 

e crustáceos.  Desova uma vez por ano, no alto curso dos rios (SANTOS et al., 2006). 

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, 

apesar de ser um dos aracus de maior porte (SANTOS et al., 2006).  
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Espécie: Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) 

Nome comum: aracu flamengo, aracu amarelo 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Apresenta coloração amarelada com 8 a 9 barras transversais escuras sobre o tronco 

e 3 sobre a cabeça. Corpo alongado e fusiforme. Boca terminal, quatro dentes 

incisivos e côncavos internamente em cada maxila. Parte inferior da cabeça e opérculo 

é alaranjadas, nadadeiras ventral e dorsal mais clara. Espécie de médio porte alcança 

até 30 cm de comprimento (SANTOS & JEGU, 1996; FERREIRA et al., SOARES et 

al., 2008; QUEIROZ et al., 2013).   

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas e Orinoco, e em drenagens do Suriname 
(REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica, ocorre em paranás, 
lagos e margens de rios, sendo mais abundantes na água preta (GOULDING et al., 
1988; FERREIRA, 1993; GARCIA, 1995; SAINT-PAUL et al., 2000; ARAÚJO, 2004; 
FREITAS & GARCEZ, 2004; SOARES et  al., 2008). Onívoro, alimentam-se de 
invertebrados principalmente insetos, frutos, vegetais e sementes (GOULDING, 1980; 
SANTOS, 1982; CLARO-JR., 2003; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
Desova total, em cada período um lote de ovócitos é eliminado. As fêmeas são 
proporcionalmente maiores que os machos (SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumido 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Leporinus friderici (Bloch, 1794) 

Nome comum: aracu, aracu-cabeça-gorda 

 
Foto: Wikipeixes / Lima, 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-amarronzado com duas a três máculas escuras sobre a linha lateral, 
sendo a primeira ao nível da nadadeira dorsal, a segunda entre a dorsal e a adiposa e 
a terceira na base da nadadeira caudal.  Os indivíduos com até 10 cm de comprimento 
padrão apresentam de 13 a 6 barras transversais escuras acima da linha lateral, mas 
desaparecem à medida que crescem. Corpo alongado e fusiforme. Boca terminal, 
dentes incisivos e robustos. Espécie de médio porte alcança até 40 cm de 
comprimento (SANTOS, 1982; SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 1998; Santos & 
JEGU, 1996; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; 
QUEIROZ et al., 2013). 
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído em todas as bacias hidrográficas sul-americanas, inclusive na ilha de 
Trinidad-Tobago (QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica ocorre em lagos e 
margens de rios (GOULDING et al., 1988; SAINT-PAUL et al., 2000; MÉRONA et al., 
2001; FREITAS & GARCEZ, 2004; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; 
YAMAMOTO, 2004; SOARES et al., 2008). Onívoro, consome invertebrados, frutos e 
sementes (FERREIRA et al., 1998).  Desova periodicamente, sendo que a cada 
período um lote de ovócitos é eliminado (GOULDING, 1980; SANTOS, 1982; LOPES 
et al., 2000; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). Sobrevive em ambientes 
com baixas concentrações de oxigênio, através da respiração na superfície aquática 
(SOARES et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e muito 

consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Leporinus trifasciatus (Steindachner, 1876) 

Nome comum: aracu-cabeça-gorda, aracu  

 
Foto: Wikipeixes / Hoekzema, 2013 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza escura no dorso e cinza prateada no ventre, com duas a três faixas 
transversais escuras e uma mancha arredondada, também escura, na base da 
nadadeira caudal, região ventral da cabeça normalmente avermelhada. Boca terminal 
à subinferior, dentes incisivos, possui 6 dentes em cada maxila. Espécie de médio 
porte alcança 35 cm de comprimento (SANTOS, 1982; SANTOS et al, 1984; 
FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia do rio Amazonas (QUEIROZ et al., 2013). Espécie 
bentopelágica ocorre em paranás, lagos e margens de rios de águas brancas e claras 
(MÉRONA et al., 2001; FREITAS & GARCEZ, 2004; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 
2004; GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES et al., 2008). Onívoro, consome 
invertebrados, frutos e sementes (FERREIRA et al., 1998).  Desova total, sendo que 
em cada período, um lote de ovócitos é eliminado (SOARES et al., 2008) .  As fêmeas 
são proporcionalmente maiores que os machos (SANTOS, 1982; SOARES et al., 
2008). 
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumido 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Schizodon fasciatus (Spix & Agassiz, 1829) 

Nome comum: aracu- comum, piau 

 
Foto: Projeto PIATAM 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza prateada com quatro faixas verticais escuras sobre o tronco e uma 

mancha arredondada na base da nadadeira caudal. Corpo alongado e fusiforme. Boca 

pequena e terminal, dentes largos, multicuspidados, em cada lado da maxila. Espécie 

de médio porte alcança 30 cm de comprimento (SANTOS, 1980; FERREIRA et al., 

1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia Amazônica, especialmente em rios de água branca (QUEIROZ 
et al., 2013). Espécie bentopelágica ocorre em paranás e lagos de rios (GOULDING et 
al., 1988; FERREIRA, 1993; FREITAS & GARCEZ, 2004; SIQUEIRA-SOUZA & 
FREITAS, 2004; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 2008). Herbívoro, 
consome algas filamentosas, raízes e sementes (FERREIRA et al., 1998; SOARES et 
al., 2008). Desova periodicamente, sendo que em cada período, um lote de ovócitos é 
eliminado (SOARES et al., 2008). Sobrevive em ambientes com baixas concentrações 
de oxigênio através da respiração na superfície aquática e o uso do oxigênio existente 
entre as raízes das plantas aquáticas (SAINT-PAUL & SOARES, 1987; SOARES et 
al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumido 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
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FAMÍLIA CYNODONTIDAE  

Cynodontidae é um grupo muito distinto de Characiformes neotropicais 

facilmente reconhecíveis pela boca oblíqua, dentes caninos bem desenvolvidos e 

nadadeiras peitorais relativamente expandidas, corpo alongado e fusiforme (SOARES 

et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013). Atualmente são reconhecidas 14 espécies válidas, 

incluídas em duas subfamílias: Cynodontinae (incluindo Cynodon, Hydrolycus e 

Raphiodon) e Roestinae (incluindo Gilbertolus e Roestes) (MENEZES & LUCENA, 

1998; GÉRY et al., 1999; TOLEDO-PIZA et al., 1999; TOLEDO-PIZA, 2000; QUEIROZ 

et al., 2013). . Esta família compreende peixes de médio e grande porte, algumas 

espécies alcançando 65 cm de comprimento (SOARES et al., 2008). Ocorrem na bacia 

Amazônica e do Orinoco e nos rios das Guianas (QUEIROZ et al., 2013). São peixes 

pelágicos, os adultos habitam rios e lagos, os jovens ocorrem geralmente entre a 

vegetação das margens dos rios (SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  
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Espécie: Cynodon gibbus (Agassiz, 1829) 

Nome comum: peixes cachorro, caranha 

 
Foto: Wikipeixes / Berindelli, 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração prateada com uma mancha escura atrás do opérculo e outra na base dos 

raios caudais. Caracteriza-se pela boca inclinada e dentes caninos, alguns em forma 

de presa. Porção anterior do corpo muito elevada, nadadeira dorsal localizada na 

altura ou ligeiramente atrás da nadadeira anal. Espécie de médio porte alcançando 30 

cm de comprimento (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006).  

Distribuição e ecologia da espécie 

Distribuído pela bacia Amazônica e dos rios Araguaia e Tocantins, bacia do Orinoco e 

rios da Guiana (REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie pelágica, os adultos 

ocorrem no leito de rios e lagos e os jovens entre a vegetação das margens de rios de 

água branca (SANTOS et al., 2006). Piscívoro, consomem peixes, insetos e outros 

organismos que caem na superfície da água. Desova total, sendo que em cada 

período um lote de ovócitos é eliminado (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 

2006; SOARES et al., 2008). 

Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, 

porém é consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006).  
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Espécie: Rhaphiodon vulpinus (Spix & Agassiz, 1829) 

Nome comum: ripa, peixe-cachorro  

 
Foto: Loebens, 2014 

 

Características taxonômicas  

Coloração uniformemente prateada, mais escura no dorso que no ventre. Corpo 

alongado, aerodinâmico, com altura contida 4 a 6 vezes no comprimento padrão. Boca 

superior, com um par de presas enorme na frente da maxila inferior, chegando a 

ultrapassar o palato, quando a boca se encontra fechada. Nadadeiras peitorais longas, 

raios medianos da nadadeira caudal geralmente longo. Espécie de grande porte 

alcança 70 cm de comprimento (TAPHORN, 1992; FERREIRA et al., 1998; SANTOS 

et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia Amazônica e dos rios Araguaia e Tocantins, bacia do Orinoco, 
rios da Guiana, bacia do rio Paraná-Paraguai e Uruguai (REIS et al., 2003; QUEIROZ 
et al., 2013). Espécie pelágica ocorre em paranás, lagos e rios (GOULDING, 1980; 
SAINT-PAUL et al., 2000; MERONA et al., 2001; DO VALE, 2003; FREITAS & 
GARCEZ, 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  Piscívoro, consome 
basicamente peixes, mas também invertebrados (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et 
al., 2006). Desova total, sendo que em cada período, um lote de ovócitos é eliminado 
(SAINT-PAUL et al. 2000; GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas é 

consumido pela população ribeirinha (SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Hydrolycus wallacei (Toledo-Piza, Menezes & Santos, 1999) 

Nome comum: peixe-cachorro 

 
Foto: Wikipeixes / Lima, 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateada, corpo longo, alto e comprimido. Boca obliqua, dentes 

caninos bem desenvolvidos, com um par de presas na mandíbula. Nadadeira peitoral 

longa e a dorsal posterior ao meio do corpo. Espécie de médio porte alcança 33 cm de 

comprimento (TAPHORN, 1992; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; 

SOARES et al., 2008). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Negro e Orinoco (REIS et al., 2003). Pelágico, quando 

adultos ocorrem em rios e lagos (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 

Piscívoro (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2004; SOARES et al., 2008).  

Desova total, sendo que em cada período um lote de ovócitos é eliminado 

(VAZZOLER, 1996; SOARES et al., 2008).   

Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas 

(RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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FAMÍLIA PROCHILODONTIDAE  

Prochilodontidae é composto por espécies de médio porte, caracterizados pelo 

corpo fusiforme; espinho bifurcado na base da nadadeira dorsal; lábios carnosos e 

boca protrátil, em forma de ventosas (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; 

SOARES et al., 2008). Dentes relativamente pequenos, móveis, falciformes ou 

espatulados e distribuídos em duas séries na frente e em uma série na lateral dos 

lábios. Intestino longo e extremamente enovelado, enquanto o estômago é alongado e 

em forma de uma moela, com paredes grossas e lúmen estreito. A família está 

distribuída amplamente no continente sul-americano, ocorrendo em ambos os lados da 

Cordilheira dos Andes (CASTRO & VARI, 2003). Grupo essencialmente detritívoro, 

alimentando-se de matéria orgânica partícula, algas e perifíton, os proquilodontídeos 

desempenham um importante papel ecológico nos sistemas aquáticos da América do 

Sul, uma vez que atuam na ciclagem da matéria orgânica nesses ambientes (YOSSA 

& ARAÚJO-LIMA, 1998). Composta atualmente por 21 espécies válidas, divididas em 

apenas três generos, Ichthyoelephas (2), Prochilodus (13) e Semaprochilodus (6) 

(CASTRO & VARI, 2003; 2004). Os membros da família possuem capacidade 

migratória, sendo que a cada ano a maioria das espécies empreende pelo menos dois 

grandes movimentos migratórios com finalidades reprodutivas e tróficas 

(SIVANSUDAR et al., 2001; SOARES et al., 2008, QUEIROZ et al., 2013) . O habito 

detritívoro dessa família permite aos seus membros a manutenção de populações 

muito grandes em toda a América do Sul. As espécies desta família estão atualmente 

entre as mais importantes na pesca comercial e de subsistência na Amazônia (GÉRY, 

1977; RIBEIRO, 1983; VAZZOLER et al., 1989; CASTRO, 1990; VAZZOLER & 

AMADIO, 1990; FERNANDES , 1997; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; 

SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013).  
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Espécie: Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841) 

Nome comum: jaraqui-escama-grossa  

 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateada, sendo mais escuro no dorso que no ventre. Corpo 

relativamente alto e romboidal. Nadadeira caudal e anal com faixas transversais, de 

coloração e preto e amarelo, alternadamente. Espécie de médio porte alcança 30 cm 

de comprimento (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído na porção central e oeste da bacia amazônica e seus tributários (QUEIROZ 
et al., 2013). Espécie bentopelágica, abundante nos paranás, lagos e rios (GOULDING 
et al., 1988; FERREIRA, 1993; FREITAS & GARCEZ, 2004; SIQUEIRA-SOUZA & 
FREIRAS, 2004; SOARES & YAMAMOTO, 2006; SOARES et al., 2008). São 
comumente capturadas juntas, formando cardumes de milhares de indivíduos e estão 
entre as espécies comerciais mais importantes da Amazônia (FERREIRA et al., 1998; 
SOARES et al., 2008). Detritívoro, consome rotíferos, algas microscópicas e algas 
filamentosas (ARAÚJO-LIMA & HARDY; 1987; FERNANDEZ, 1993; SANTOS et al., 
2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013). Desova total, sendo que em cada 
período, um lote de ovócitos é eliminado (VAZZOLLER, et al., 1989; RIBEIRO & 
PETRERE, 1990; LIMA & ARAÚJO-LIMA, 2004; GRANADO- LORENCIO et al., 2005; 
SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). Sobrevive em ambientes com baixas 
concentrações de oxigênio por meio da respiração na superfície aquática (SAINT-
PAUL & SOARES, 1987; SOARES & JUNK, 2000; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, apresenta 

grande importância na pesca comercial e subsistência, sendo uma das principais 

espécies comercializadas (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; RUFFINO et 

al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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FAMÍLIA CURIMATIDAE  

Curimatidae caracteriza-se pelo corpo relativamente elevado ou fusiforme; 

boca terminal ou subinferior; ausência de dentes nas mandíbulas em adultos, os 

dentes estão presentes somente na fase juvenil, além de uma série de caracteres 

internos derivados (VARI, 1983, 1989a); rastros branquiais ausentes ou rudimentares; 

intestino bastante longo e enovelado; estomago alongado em forma de moela 

(SANTOS et al., 2006). São bentopelágicos, todas as espécies deste grupo são 

iliófagas, ou seja, nutrem-se de matéria orgânica e microorganismos que vivem na 

lama. A maioria dos curimatídeos formam cardumes e realizam migrações tróficas e 

reprodutivas. Distribuída nas principais bacias hidrográficas da região Neotropical, 

localizadas entre o sul da Costa Rica e o nordeste da Argentina (QUEIROZ et al., 

2013). A família compreende 103 espécies organizadas em oito gêneros: Curimata, 

Curimatella, Curimatopsis, Cyphocharax, Potamorhina, Psectrogaster, Pseudocurimata 

e Steindachnerina. As espécies de curimatídeos habitam diversos tipos de ambientes, 

incluindo as margens do canal principal de grandes rios, lagos de planícies de 

inundação e riachos de médio e grande porte, de diferentes tipos de água (GÉRY, 

1977; VARI, 1984, 1989 a;b;c; 2003; SANTOS et al. 2006; SOARES et al., 2008;   et 

al., 2013).  
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Espécie: Cyphocharax abramoides (Kner, 1858) 

Nome comum: branquinha 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Apresenta coloração uniformemente clara, corpo elevado. Nadadeira dorsal com 

espinho pontiagudo na base anterior. Espécie de médio porte alcançando 25 cm de 

comprimento (FERREIRA et al., 1998).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Negro e Orinoco e afluentes para o baixo rio Amazonas 

(REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica ocorre em diversos 

tipos de ambientes. Iliófagos consome matéria orgânica e microorganismos que vivem 

na lama (REIS et al., 2003; SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  

Importância comercial  

Comercializada nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumida 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) 

Nome comum: branquinha-comum 

 
Foto: Wikipeixes / Sousa, 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração uniformemente cinza, sendo mais escura no dorso. Corpo alto e romboidal. 

Região ventral do corpo bastante afilada, em forma de quilha, que se estende até a 

porção pós-pélvica. Espécie de médio porte alcança 30 cm de comprimento 

(FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia do rio Amazonas (QUEIROZ et al., 2013). Espécie 

bentopelágica, ocorre em lagos e rios de águas brancas e claras. Detritívoro, consome 

matéria orgânica floculada, algas, detritos e microorganismos associados. Desova 

total, sendo que em cada período, um lote de ovócitos é eliminado (VARI, 1984:29; 

FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  

Comercialização  

Comercializada nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumida 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  
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FAMÍLIA CHARACIDAE  

Characidae é família mais diversa da ordem Characiformes, devido sua grande 
diversidade e sua natureza altamente heterogênea, muitos autores a subdividem em 
várias subfamílias, mesmo que as relações de parentesco entre elas ainda não 
estejam devidamente consolidadas. A família abrange 963 espécies descritas, das 
quais 620 estão incorporadas na subfamília “Insertae sedis” (REIS et al., 2003; 
SOARES et al., 2008). Existem espécies de porte relativamente grande, mas na 
maioria são espécies de pequeno porte, abundantes em rios e outros ambientes 
aquáticos em toda a região Neotropical, muitos são utilizados como fonte de alimento 
ou comercializados como peixes ornamentais (SOARES et al., 2008). Characidae é 
muito diversa morfologicamente, apresentando diversidade de formas e tamanhos, 
caracterizados pela presença de grande número de dentes, afixados em ambas as 
maxilas ; nadadeira anal longa, com 10 ou mais raios, nadadeira adiposa quase 
sempre presente (exceto em Erythrinidae); osso maxilar geralmente denteado, 
principalmente na seção próxima a junção com o pré-maxilar (GÉRY, 1972; 1977; 
GOULDING, 1980;PAIXÃO, 1980; HOWES, 1982; BORGES, 1986; VILLACORTA- 
CORREA, 1987; 1997; JEGU & SANTOS, 1988; ZANIBONI FILHO, 1992; 
BITTENCOURT, 1994; MACHADO-ALLISON & FINK, 1996; OLIVEIRA, 1997; 
ZANATA, 1997; ARAUJO-LIMA & GOULDING, 1997; 1998; LUCENA & MENEZES, 
1998; PIZARRO, 1998; LUCENA, 2000; FERREIRA et al., 1998; LIMA, 2001; 2003; 
JEGU, 2003; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013). 
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Espécie: Agoniates halecinus (Müller & Troschel, 1845) 

Nome comum: sardinha-de-gato 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração prateada, com pigmentação escura difusa presente na borda da nadadeira 

caudal. Corpo alongado, comprimido lateralmente. Dentes desiguais, sendo os 

maiores caniniformes, e dentes menores e do pré-maxilar tricuspidados. Nadadeira 

dorsal localizada atrás da linha média do corpo, nadadeiras peitorais grandes e 

pontudas; quilha na região abdominal estendendo-se até a área entre as nadadeiras 

peitorais. Cintura escapular bem desenvolvida. Espécie de pequeno porte alcança 

21.5 cm de comprimento (QUEIROZ et al., 2013).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias dos rios Essequibo, Branco, Araguari, Capim, Tocantins, 

Xingu, Tapajós, Trombetas, Negro, Casiquiare e Tefé. Espécie bentopelágica ocorre 

exclusivamente em rios de água clara (REIS et al., 2003; QUEIROZ et al., 2013).  

Comercialização  

Comercializada nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumida 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006).    
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Espécie: Triportheus elongatus (Günther, 1864) 

Nome comum: sardinha, sardinha-comprida 

 
Foto: Loebens, 2014 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateada, mais escura no dorso que no ventre. Corpo alongado, 

comprimido lateralmente. Boca voltada para a superfície da água; dentes cuspidados. 

Nadadeira caudal alaranjada com extremidade escura. Espécie de médio porte 

alcança 30 cm de comprimento (SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 1998; 

MALABARBA, 2004; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 

2008). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias Amazônica, Orinoco e bacia do rio Essequibo (REIS et al., 
2003). Espécie pelágica, abundante em lagos e rios (GARCIA, 1995; FERREIRA et al., 
1198; MÉRONA et al., 2001; YAMAMOTO, 2004; SOARES et al., 2008). Onívoro, 
consome frutos, sementes e invertebrados da floresta alagada (GOULDING, 1980; 
CLARO-JR., 2003; MÉRONA & RANKIN-DE-MÉRONA, 2004. Desova total, sendo que 
em cada período, um lote de ovócitos é eliminado (LIMA & ARAÚJO-LIMA, 2004; 
GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e consumido 

pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
73 

 

 
 

FAMÍLIA ACESTRORHYNCHIDAE  

Acestrorhynchidae inclui peixes que são caracterizados pelo corpo e focinho 
alongados (QUEIROZ et al., 2013). Corpo coberto por escamas relativamente 
diminutas (SANTOS et al., 2004; SOARES et al., 2008). Boca terminal, dentes cônicos 
e fortes dentes caniniformes no pré-maxilar. Nadadeira anal falcada e nadadeira dorsal 
localizada na porção posterior do corpo (MENEZES & GÉRY, 1983; LUCENA & 
MENEZES, 1998; MENEZES, 2003; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). São 
peixes de hábito tipicamente predador, primariamente piscívoros, que vivem em 
ambientes lênticos, especialmente lagoas e áreas próximas às margens dos rios, 
sendo que espécies menores são encontradas em igarapés na bacia Amazônica. O 
único gênero reconhecido na família, Acestrorhynchus, representado por 14 espécies 
(MENEZES, 1969b; NICO & TAPHORN, 1985; BRITSKI et al., 1986; AMARAL, 1990). 
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Espécie: Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) 

Nome comum: dentudo, peixe-cachorro 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração do corpo variando entre amarelo e prateado, corpo roliço e alongado. Olhos 
bem desenvolvidos. Boca terminal, mandíbulas providas de dentes caniniformes, 
maxila superior com um par de presas relativamente grandes. Nadadeira caudal 
amarelada, furcada com uma mancha preta na base. Exemplares jovens dessa 
espécie possuem duas faixas longitudinais escuras na lateral da cabeça e corpo, uma 
estendendo-se da ponta do focinho até a base da nadadeira caudal e outra abaixo e 
mais evidente na região da base da nadadeira anal. Escamas pequenas e que 
facilmente se soltam do corpo. Espécie de médio porte alcança 40 cm de comprimento 
(RUBIANO, 1999; FERREIRA et al., 1998; LÓPEZ- FERNANDEZ & WINEMILLER, 
2003; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et 
al., 2013) 
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia Amazônica e do Orinoco e rios das Guianas (REIS et al., 2003; 
QUEIROZ et al., 2013). Espécie pelágica ocorre em igarapés e lagos de rios 
(GOULDING  et al., 1988; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; YAMAMOTO, 2004; 
LAYMAN & WINEMILLER, 2005; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 
2008). Piscívoro, sendo voraz predador que engole as presas inteiras (FERREIRA et 
al., 1998; SANTOS et al., 2006). Desova parcelada eliminam sucessivos lotes de 
ovócitos maduros durante o ano (RUBIANO 1999; MOREIRA, 2004; SANTOS et al., 
2006; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização 

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas nem 

consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
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FAMÍLIA CTENOLUCIIDAE  

A família Ctenoluciidae é constituída por dois gêneros, Ctenolucius e 

Boulengerella. O Ctenolucius não ocorre no Brasil, estando restrito à vertente do 

Pacífico, riachos, rios e ambientes lênticos de baixa altitude, Panamá, noroeste da 

Colômbia, vertente do Caribe da Colômbia e noroeste da Venezuela. O gênero 

Boulengerella no Brasil nas bacias Amazônica e Tocantins, nos estados do Pará e 

Amapá (VARI, 1995). Os peixes dessa família são popularmente conhecidos por 

“Bicudas” (MELO et al., 2005), atingindo cerca de 1m de comprimento, pesando até 7 

kg (PNDA, 2008). São peixes pelágicos e bons nadadores, com espécies que 

preferem águas rasas, correntezas e outras, margens dos rios e lagoas marginais 

(SANTOS et al., 1984).  
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Espécie: Boulengerella lucius (Cuvier, 1816) 

Nome comum: Bicuda  

 
Foto: Wikipeixes / Sousa, 2011 

 

Características taxonômicas 

Coloração prateado-dourado, sendo mais escura na superfície dorsal do corpo, com 

inúmeras manchas escuras irregulares concentradas na região ventral e lateral. Corpo 

cilíndrico e fusiforme focinho extremamente alongado. Nadadeira dorsal próximo a 

nadadeira caudal (SANTOS et al., 1984; VARI, 1995; PEREIRA et al., 2012). 

Distribuição e ecologia da espécie 

Distribuído pelas bacias do rio Orinoco, Amazonas e Tocantins, além de pequenos rios 

costeiros da Guiana, Guiana Francesa e dos estados brasileiros do Amapá e Pará 

(REIS et al., 2003; VARI, 2003). Espécie pelágica prefere águas rasas, margens de 

rios e lagos. Piscívoro e extremamente voraz. Desova parcelada eliminam sucessivos 

lotes ovócito maduros durante o ano (SANTOS et al., 1984; QUEIROZ et al., 2013).  

Comercialização  

Pouco comercializada nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas 

em certas localidades da Amazônia, pode ser explorada pela pesca artesanal e 

comercializada como peixe ornamental para o exterior (SANTOS et al., 2004; 

QUEIROZ et al., 2013). 
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ORDEM SILURIFORMES  

Este grupo caracteriza-se pelo corpo sem escamas, coberto por pele lisa ou 

placas ósseas. Apresentam barbilhões ao redor da boca, no geral um par maxilar e 

dois pares mentonianos. Dentes pequenos e curvos, organizados em placas, 

semelhante a uma lixa. Frequentemente, o primeiro raio da nadadeira dorsal e das 

peitorais se constitui de um acúleo forte e pungente. Muitas espécies da família 

apresentam o corpo achatado, dorso-ventralmente adaptado à vida bentônica. O grupo 

é, predominantemente, de hábitos noturnos ou crepusculares. Muitas espécies são 

carnívoras, mas outras se alimentam de algas que são raspadas de folhas. Alguns 

siluriformes possuem a capacidade de respirar ar na superfície, o que os torna 

capazes de habitar ambientes não suportados por outros grupos de peixes. A ordem 

compreende 14 famílias na região Neotropical (FERREIRA et al., 1998).  

 

FAMÍLIA PIMELODIDAE  

Pimelodidae caracteriza-se por espécies de pele nua, não apresentando placas 
ou escudos laterais (FERREIRA et al., 1998). O colorido do corpo pode variar de cinza 
uniforme até padrões bastante elaborados de listras, pintas e manchas escuras e 
claras (QUEIROZ et al., 2013). Três pares de barbilhões, sendo um maxilar e dois 
mentonianos (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). Possuem aberturas 
branquiais amplas e nadadeiras peitorais e dorsais precedidas por acúleos. Dentes 
viliformes localizados em placas dentígeras, em ambas as maxilas (SANTOS et al., 
1984; SANTOS et al., 2006). As espécies desta família apresentam, em geral, a dorsal 
e peitoral provida de espinhos pungentes e a nadadeira adiposa sempre presente. 
Alguns grupos realizam grandes migrações rio acima na época de reprodução. A 
maior parte dos pimelodídeos é composta por peixes de hábitos carnívoros, e algumas 
espécies de grandes bagres representam predadores do topo de cadeia alimentar 
(FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 
2013).  Algumas espécies consomem frutos, enquanto outras tendem á onivoria. A 
maioria das espécies apresenta hábito noturno e tem órgãos sensitivos para explorar o 
ambiente na ausência de luz (SANTOS et al., 1984). Pimelodidae compreende um 
conjunto de 83 espécies endêmicas da região Neotropical, onde a maior diversidade 
de formas conhecidas ocorre nas bacias dos rios Amazonas, Paraná, Orinoco e nos 
grandes rios das Guianas (GOULDING, 1981; BARTHEM & GOULDING, 1997; 
SANTOS et al., 1984; REIS et al., 2003; LUNDBERG & LITTMANN, 2003; SANTOS et 
al., 2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013). 
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Espécie: Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819) 

Nome comum: piracatinga, urubu-d’água 

 
Foto: Loebens, 2014 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza prateado uniforme, dorso mais escuro e com pequenas manchas 

escuras pelo corpo. Corpo longo e desprovido de escamas. Boca ligeiramente 

subterminal. Diferencia-se de todos os demais bagres por possuir duas fileiras de 

dentes no pré-maxilar, ao contrário das placas de dentes viliformes. Não apresenta 

espinhos nas nadadeiras, sendo a nadadeira adiposa bastante comprida. Espécie de 

médio porte alcança 45 cm de comprimento (GOULDING, 1980; FERREIRA et al., 

1998; CÓRDOBA et al., 2000; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ 

et al., 2013). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia dos rios Amazonas e Orinoco (QUEIROZ et al., 2013). Espécie 
bentônica ocorre em lagos, paranás e rios (GOULDING, 1980; FERREIRA, 1993; 
GOULDING et al., 1988; SAINT-PAUL et al., 2000; CORREDOR, 2004; FREITAS & 
GARCEZ, 2004; GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES et al., 2008).  Onívoro, 
muito voraz, consome diversos tipos de alimentos, mas são fortemente necrófagos 
(consomem carcaças de animais mortos) (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 
2006; SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013). Atualmente esta espécie tem sido 
pescada para uso de iscas feitas com carcaças de grandes animais abatidos para este 
fim, os quais incluem jacarés, botos e tucuxis (ESTUPIÑÁN et al., 2003; QUEIROZ et 
al., 2013). Desova total, desova periodicamente, sendo que em cada ciclo, um lote de 
ovócitos é eliminado (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
 

Comercialização  

Não é comercializado nem consumido pelos ribeirinhos (RUFFINO et al., 2006; 

SOARES et al., 2008). 
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Espécie: Pimelodina flavipinnis (Steindachner, 1877) 

Nome comum: mandi-moela, fura-calça 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração do corpo cinza-escuro, ventre mais claro, com várias manchas escuras pelo 

corpo.  Corpo alongado sem escamas, placas ou escudos dérmicos. Diferencia-se dos 

demais pimelodídeos por possuir a boca claramente inferior, com um focinho bem 

evidente. Dentes viliformes. Apresenta barbilhões, sendo que aqueles que ocorrem 

nos maxilares são muito longos, podendo alcançar o comprimento total do corpo. 

Nadadeira adiposa muito longa, ocupando quase todo espaço entre as nadadeiras 

dorsal e caudal. Ausência de espinhos nas nadadeiras dorsal e peitoral. Espécie de 

médio porte alcança 40 cm de comprimento (SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 

1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas e Orinoco (REIS et al., 2003; QUEIROZ et 
al., 2013). Espécie bentônica ocorre em fundo de rios, corredeiras e lagos (SANTOS et 
al., 1984; FERREIRA, 1993; SAINT-PAUL et al., 2000; CLARO-JR., 2003; POUILLY et 
al., 2004; SOARES et al., 2008). Carnívoro, consome invertebrados, insetos e 
crustáceos (FERREIRA et al., 1998). Em algumas regiões recebe o nome mandi-
moela, em função da presença de um estômago com musculatura muito desenvolvida, 
lembrando uma moela de ave (SANTOS et al., 1984; SOARES et al., 2008). Desova 
total, desova periodicamente, sendo que em cada ciclo, um lote de ovócitos é 
eliminado (SANTOS et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, 

consumido apenas pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 

2008). 
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Espécie: Pimelodus blochii (Valenciennes, 1840) 

Nome comum: mandi 

 
Foto: projeto PIATAM  

 

Características taxonômicas  

Coloração variando entre cinza e amarelado, sendo mais escura no dorso e na parte 
superior da cabeça. Corpo roliço e ligeiramente comprimido. Boca pequena, terminal e 
voltada para baixo. Possui espinhos fortes e pontiagudos nas nadadeiras dorsal e 
peitoral. Nadadeira adiposa curta, alta sendo a caudal bifurcada. Espécie de pequeno 
porte alcança 20 cm de comprimento (GOULDING, 1980; FERREIRA et al., 1998; 
LUNDBERG & LITTMANN, 2003; SANTOS et al., 2004; SANTOS  et al., 2006; 
SOARES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2013).  
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas, Essequibo, Orinoco e Parnaíba (QUEIROZ 
et al., 2013). Espécie bentopelágica, ocorre em paranás, lagos e rios (GOULDING et 
al., 1988; MÉRONA et al., 2001; FREITAS & GARCEZ, 2004; YAMAMOTO, 2004; 
GRANADO-LORENCIO et al., 2005; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 
2008). Onívoro, alimentando-se de invertebrados, frutos e sementes, escamas de 
peixes, detritos e folhas (GOULDING, 1980; GOULDING et al., 1988; FERREIRA et 
al., 1998; CLARO-JR., 2003; MERONA & RANKIN-DE-MÉRONA, 2004; SANTOS et 
al., 2006; SOARES et al., 2008). Desova total, ou seja, desova periodicamente, sendo 
que em cada ciclo, um lote de ovócitos é eliminado (GOULDING, 1980; SANTOS et 
al., 2006; SOARES et al., 2008). Sobrevive em ambientes com baixas concentrações 
de oxigênio, através da respiração na superfície aquática (SOARES et al., 2006; 
2008).  
 
Comercialização  

Em determinadas épocas do ano é comercializado em feiras de bairros, ocorrendo em 

grandes quantidades (SANTOS et al., 2006). 
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Espécie: Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 

Nome comum: surubim, pintado  

 

 
Foto: Fishbase / Magalhães, 2000 

 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-escuro no dorso e região ventral esbranquiçada, onde ocorrem 

manchas escuras arredondadas intercaladas ou continuadas por barras escuras 

verticais projetadas em direção ao dorso e são intercaladas por barras verticais claras.  

Corpo alongado e roliço. Cabeça dorsalmente comprimida, afilando gradualmente em 

direção ao focinho. As nadadeiras e o topo da cabeça apresentam numerosos pontos 

escuros, nadadeira adiposa triangular e nadadeira caudal com lóbulos caudais 

arredondados. Espécie de grande porte alcança 1,3 metros de comprimento (SANTOS 

et al., 1984; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SANTOS et al., 2008). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas, Essequibo, Orinoco e do rio Paraná 
(QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentônica ocorre em paranás, lagos e rios 
(GOULDING et al., 1988; ZUANON, 1990; FERREIRA, 1993; SAINT-PAUL et al., 
2000; DO VALE, 2003; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; SOARES et al., 2008). 
Piscívoro, mas também pode ingerir camarões (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 
2008). Desova total, sendo que em cada período, um lote de ovócitos é eliminado 
(SANTOS et al., 2006). É considerada uma espécie hermafrodita protogínica, ou seja, 
os filhotes nascem como fêmeas, sendo que uma parte se transforma posteriormente 
em machos. As fêmeas costumam ser maiores que os machos (SANTOS et al., 2006). 
 

Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, consumido 

pela população ribeirinha e exportado em forma de postas para outros estados do 

Brasil e exterior (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Hypophthalmus edentatus (Spix & Agassiz, 1829) 

Nome comum: mapará  

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza, sendo mais escura no dorso e mais clara no flanco em direção ao 
ventre. Corpo alongado, olhos laterais voltados para baixo. Ausência de dentes nas 
maxilas. Barbilhões mentonianos curtos não chegando a atingir a ponta da nadadeira 
peitoral. Diferencia-se das outras espécies de maparás por possuir o focinho mais 
curto e o lobo inferior da nadadeira caudal arredondado. Espécie de médio porte 
alcança 58 cm de comprimento (CARVALHO, 1979; FERREIRA et al., 1998; BRITSKI 
et al., 1999; LÓPEZ-FEMÁNDEZ & WINEMILLER, 2000; SANTOS et al., 2006; 
SOARES et al., 2008).  
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas e Orinoco e rios costeiros da Guiana e 
Suriname (QUEIROZ et al., 2013). Durante muito tempo, foram considerados como 
membros de uma família à parte (Hypophthalmidae), mas atualmente é consenso de 
que são pimelodídeos, apesar das grandes diferenças morfológicas em relação às 
demais espécies da família. As três espécies de maparás podem ser diferenciadas 
pelas proporções da cabeça, formato da nadadeira caudal, e formato dos barbilhões 
(QUEIROZ et al., 2013). Espécie bentopelágica, ocorre em lagos e rios (SAINT-PAUL 
et al., 2000; CLARO JR., 2003; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; GRANADO-
LORENCIO et al., 2005; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 2008). 
Zooplanctófago, alimentando-se de crustáceos planctônicos, como as cladóceras, 
copépodas e ostracodas e ocasionalmente de insetos e camarões (LASSO et al., 
1995; CARVALHO, 1980a; ABUJANRA, & AGOSTINHO, 2002; SOARES et al., 2008). 
Desova total, desova periodicamente, sendo que em cada ciclo, um lote de ovócitos é 
eliminado (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e 

pouco consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 

2008). 
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Espécie: Hypophthalmus fimbriatus (Kner, 1858) 

Nome comum: mapará-bico-de-pena 

 
Foto: Projeto PIATAM 

 

Características taxonômicas  

Difere das demais espécies de maparás por possui barbilhões largos e dotados de 

abas membranosas. Corpo alongado, olhos laterais voltados para baixo.  Nadadeira 

anal longa e ausência de espinhos nas nadadeiras. Espécie de porte médio alcança 

30 cm de comprimento (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006). 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias dos rios Tapajós e outros afluentes de águas pretas ou claras 

da bacia Amazônica (QUEIROZ et al., 2013). Aparentemente, é a espécie menos 

abundante das três, sendo sempre coletada em quantidade menor do que as outras 

duas espécies de maparás (FERREIRA et al., 1998). Espécie pelágica ocorre em 

lagos e rios (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). Zooplanctófago consome 

microcrustáceos, larvas de insetos, algas, plâncton e material vegetal (LASSO et al., 

1995; CARVALHO, 1980a; ABUJANRA, & AGOSTINHO, 2002). Desova total, desova 

periodicamente, sendo que em cada período, um lote de ovócitos é eliminado 

(SOARES et al., 2008).   

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras região do Estado do Amazonas e pouco 

consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Hypophthalmus marginatus (Valenciennes, 1840) 

Nome comum: mapará  

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateado com dorso geralmente azul pálido. Corpo alongado e 
levemente comprimido. Boca terminal e focinho longo. Possui dois pares de barbilhões 
mentonianos e um par de barbilhões curtos no maxilar. Nadadeira caudal 
profundamente furcada, com ambos os lobos pontiagudos e escuros. Espécie de 
médio porte alcança 50 cm de comprimento (SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 
1998; LE BAIL et al., 2000; SOARES et al., 2008) 
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas, Orinoco e rios das Guianas (REIS et al., 
2003; QUEIROZ et al., 2013). Espécie pelágica ocorre em lagos e rios (FERREIRA, 
1993; SAINT-PAUL et al., 2000; DO VALE, 2003; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 
2004; SOARES & YAMAMOTO, 2005; SOARES et al., 2008). Zooplanctófago 
consome microcrustáceos, larvas de insetos, plâncton, algas e material vegetal 
(FERREIRA et al., 1998; LE BAIL et al., 2000; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 
2008). Desova total, desova periodicamente, sendo que em cada ciclo, um lote de 
ovócitos é eliminado (SOARES et al., 2008).  Geralmente essa espécie é capturada 
em cardumes mistos com H.edentatus, sendo as duas espécies comercializadas 
juntas, sob o mesmo nome comum (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; 
SOARES et al., 2008). 
 
Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e 

pouco consumido pela população ribeirinha (RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 

2008).  
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FAMÍLIA AUCHENIPTERIDAE  

Auchenipteridae é representado por pequenos bagres de corpo totalmente liso, 

sem placas ou qualquer armadura externa. Os ossos do crânio são bem evidentes, 

cobertos por uma fina camada de pele (FERREIRA et al., 1998). Abertura branquial 

pequena e acúleos nas nadadeiras peitoral e dorsal. Dois ou três pares de barbilhões, 

sendo um maxilar e um ou dois mentonianos, todos relativamente curtos, sem 

ultrapassar o meio do corpo. Possuem fortes espinhos nas nadadeiras peitoral e 

dorsal, que podem ser travados em posição ereta, o que deve servir como defesa 

contra predadores (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 

2008). Os auchenipterídeos são pouco conhecidos do público leigo, embora algumas 

espécies sejam comuns no mercado de peixes ornamentais. Esses peixes são muito 

distintos dos demais Siluriformes por apresentarem um forte dimorfismo sexual: os 

machos apresentam várias características sexuais secundárias, dentre as quais a 

mais comum é a transformação da nadadeira anal em um órgão para a cópula, o 

gonopódio. Essa estrutura é utilizada para realizar a inseminação das fêmeas, e é 

acompanhada por modificações radicais da estrutura dos espermatozóides, que estão 

organizados em “pacotes” fusiformes (espermatozeugmas), uma adaptação típica de 

organismos que apresentam inseminação interna. O acentuado dimorfismo sexual 

apresentado por muitas espécies da família foi o motivo pelo qual muitas vezes 

machos e fêmeas de uma mesma espécie foram descritas erroneamente como 

distintas. As espécies possuem hábitos bem diversificados, uns pelágicos e outros 

bentônicos. Atualmente compreende 20 gêneros e 90 espécies válidas (BRITSKI, 

1972; FERRARIS, 1988; CURRAN, 1989; ROYERO, 1999; FERRARIS 2003, 2007; 

AKAMA, 2004; BIRINDELLI, 2010; QUEIROZ et al., 2013).  
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Espécie: Ageneiosus polystictus (Steindachner, 1915) 

Nome comum: mandubé  

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Corpo comprimido lateralmente, olhos em posição lateral.  Boca ampla, um par de 

barbilhões, curtos e finos. Nadadeira dorsal localizada na porção anterior do corpo, 

logo após a cabeça. Espécie de médio porte alcança 45 cm de comprimento (MEES, 

1974; FERREIRA et al., 1998; REIS et al., 2003; SOARES et al., 2008).  

Distribuição e ecologia da espécie 

Distribuído amplamente na bacia Amazônica (REIS et al., 2003). Espécie pelágica 

ocorre em rios e lagos (REIS et al., 2003; SANTOS et al., 2006). Carnívoro, dieta 

composta por microcrustáceos, invertebrados e peixes. Durante o período de 

reprodução os machos apresentam dimorfismo sexual (FERREIRA et al., 1998; 

QUEIROZ et al., 2013). 

Comercialização  

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas 

(RUFFINO et al., 2006).  
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Espécie: Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829) 

Nome comum: mandi 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração cinza-prateada, sendo mais escura no dorso e clara no ventre. Corpo 

alongado e comprimido. Focinho curto, olhos grandes. Nadadeira anal longa, 

nadadeiras dorsal e peitoral com primeiro raio ossificado, apresentando serrilhas nas 

margens anterior e posterior e nadadeira adiposa diminuta. Espécie de pequeno porte 

alcança 20 cm de comprimento (FERREIRA et al., 1998; FERRARIS & VARI, 1999; 

SANTOS et al., 2006; QUEIROZ et al., 2013).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelo baixo rio Amazonas e Tocantins, possivelmente no rio Rupununi 

(Guiana) e rio Negro (REIS et al., 2003; FERRARIS, 2003). . Espécie pelágica ocorre 

em lagos e rios. Carnívoro, consome invertebrados, principalmente microcrustáceos e 

insetos. Desova provavelmente parcelada, eliminando sucessivos lotes de ovócitos 

durante o ano (SANTOS et al., 2006). Diferente da maioria dos membros da família, 

esta espécie forma grandes cardumes em rios e lagos (FERREIRA et al., 1998). 

Apresenta dimorfismo sexual secundário e transitório, no período de reprodução, os 

barbilhões maxilares e espinho dorsal dos machos tornam-se ossificados e curvos 

como chifres, sendo que essas características regridem ao final do período de 

reprodução (SANTOS et al., 2006).   

Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas 

esporadicamente (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006).  
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Espécie: Auchenipterichthys longimanus (Günter, 1864) 

Nome comum: cachorro-de-padre 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração do corpo consiste em manchas escuras sobre um fundo cinza, sendo mais 

escuro na região do dorsal do corpo.  Corpo comprimido, com largura na origem da 

nadadeira anal. Olhos grandes e posição lateral. Boca terminal. Barbilhão maxilar 

longo. Nadadeira dorsal com espinho pungente, ligeiramente curvo; nadadeira adiposa 

relativamente pequena; nadadeira peitoral com espinhos serrilhados ao longo de todo 

comprimento de ambas as margens.  Espécie de pequeno porte alcança 15 cm de 

comprimento (REIS et al., 2003; FERRARIS JR et al., 2005).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas e Orinoco (REIS et al., 2003; FERRARIS JR 

et al., 2005). Onívoro consomem sementes, frutos, insetos e invertebrados. Ativos 

nadadores na coluna da água (FERRARIS JR et al., 2005).  

Comercialização  

Não é comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas 

(RUFFINO et al., 2006). 
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Espécie: Centromochlus macracanthus (Soares-Porto, 2000) 

Nome comum: carataí 

 
Foto: Yamamoto 2011 

 

Pouquíssimas informações sobre a taxonomia e biologia da espécie Centromochlus 

macracanthus foram encontradas na pesquisa, pois sobre a sistemática da espécie e 

são poucos estudos visando esses aspectos. Durante o presente estudo foram 

capturado 3 indivíduos da espécie, durante o período da seca.  
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FAMÍLIA DORADIDAE  

Doradidae é uma família de bagres caracterizada por possuir uma fileira de 

escudos ossificados na linha lateral, cada qual contendo um ou mais espinhos 

voltados para trás, além de apresentarem abertura branquial pequena (BRITISKI et al., 

1999; QUEIROZ et al., 2013). Segundo HIGUCHI (1992), os Doradidae podem ser 

considerados, de modo geral, onívoros oportunistas, tendo sido encontrados detritos, 

sementes, frutos, folhas, insetos, moluscos, crustáceos e pequenos peixes no 

conteúdo estomacal de muitas espécies. Apresentam três pares de barbilhões: um 

maxilar e dois mentonianos, ramificados ou não. Os acúleos da dorsal e das peitorais 

são, em geral, muito fortes e os ossos posteriores do crânio amplamente saturados 

com escudo pré-dorsal, formando uma peça única com a base da nadadeira. Esses 

acúleos tem efeitos defensivos e paralisantes, para evitar a predação. Muitas espécies 

apresentam hábitos bentônicos (BRITISKI et al., 1999; SOARES et al., 2008). As 

espécies da família estão distribuídas em todas as grandes bacias da América do Sul 

e compreendem, 95 espécies válidas, alocadas em 32 gêneros (QUEIROZ et al., 

2013).  
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Espécie: Trachydoras nattereri (Steindachner, 1881) 

Nome comum: reco-reco 

 
Foto: Yamamoto 2011 
 

Informações ausentes sobre a taxonomia e biologia da espécie Trachydoras nattereri, 

pois não tem informações disponíveis sobre a sistemática da espécie e são poucos 

estudos visando esses aspectos. Durante o presente estudo foi capturado apenas 1 

único indivíduo da espécie, durante o período da seca.  
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ORDEM PERCIFORMES  

A ordem Perciformes congrega peixes caracterizados por espinhos presentes 

nas nadadeiras, nadadeira dorsal composta por duas porções, sendo a primeira 

porção com espinhos e a segunda porção com raios moles ramificados; nadadeira 

adiposa ausente; nadadeiras pélvicas com um espinho e cinco ou menos raios moles; 

nadadeiras peitorais no lado corpo. Escamas ctenóides ou ausentes. É composta por 

um grande número de peixes, cerca de 10.000, amplamente distribuídas nas regiões 

tropicais e temperadas. Na Amazônia a ordem é representada por cinco famílias, 

cerca de 5% das espécies existentes, sendo sua maioria ciclídeos (acarás, tucunarés, 

jacundás) (FERREIRA et al., 1998).  

 

FAMÍLIA SCIAENIDAE  

Sciaenidae é composto por peixes que são caracterizados pela presença de 
dois espinhos na porção anterior da nadadeira anal; possuem as nadadeiras com 
espinhos precedidos de raios. Corpo coberto por escamas ctenóides, sendo as 
escamas da linha lateral de tamanho maior que as superiores e posteriores. Linha 
lateral prolongada até a extremidade da nadadeira caudal. Nadadeira caudal em forma 
de losango (ANNIBAL, 1981; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES 
et al., 2008). Destacam-se nas espécies do grupo a presença de otólitos (estruturas 
calcárias) muito grandes em relação aos outros grupos de peixes. São capazes de 
produzir sons, semelhantes a grunhidos, por conta da contração dos músculos da 
parede do corpo que, amplificado pela bexiga natatória, produzem os sons (SANTOS 
et al., 1984; LAUZANNE & LOUBENS, 1985; FERREIRA, et al., 1998; COY & 
CÓRDOBA, 2000; RUFFINO & ISAAC, 2000; SOARES et al., 2008). Apresenta 
aproximadamente 290 espécies descritas, que ocorrem em águas costeiras e doces 
de áreas temperadas e tropicais do mundo (ESCHMEYER & FONG, 2011). Seis dos 
gêneros componentes dos Sciaenidae (Aplodinotus, Boesemania, Pachypops, 
Pachyurus, Petilipinnis e Plagioscion) são restritos à água doce, eventualmente 
ocorrendo também em estuários. As espécies de Plagioscon são piscívoras/ 
carnívoras encontradas em grandes rios e reservatórios com importância na pesca 
comercial, esportiva e subsistência (GOULDING, 1980; QUEIROZ et al., 2013). 
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Espécie: Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) 

Nome comum: pescada branca  

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração uniformemente cinza-claro  a prateada, sendo mais escura no dorso e uma 
pequena mancha escura na base da nadadeira peitoral. Corpo alongado e boca 
terminal, com dentes caninos grandes na série interna do dentário. Nadadeiras 
peitorais alcançam a base do poro genital; nadadeira caudal losangular. O segundo 
espinho da nadadeira anal é curto, fino e menor que os raios moles seguintes. Espécie 
de grande porte alcança 50 cm de comprimento (SANTOS, et al., 1984; LAUZANNE & 
LOUBENS, 1985; FERREIRA et al., 1998; KEITH et al., 2000; NAKATANI et al.,2001; 
SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias Amazônica, Guianas e do rio Orinoco (QUEIROZ et al., 2013). 
Espécie bentopelágica, ocorre em lagos e margens de rios (FERREIRA, 1993; SAINT-
PAUL et al., 2000; MERONA et al., 2001; CLARO-JR., 2003; DO VALE, 2003; 
SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; YAMAMOTO, 2004; SOARES et al., 2008). 
Carnívoro, sua alimentação depende do local onde se encontra, podendo ser 
composta por camarões, peixes e insetos (FERREIRA et al., 1998). Desova parcelada, 
eliminando sucessivos lotes de ovócitos durante o ano (GOULDING, 1980; 
VAZZOLER, 1996; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). 
Em período de reprodução os machos produzem sons característicos, como se 
fossem “roncos”, audíveis fora da água (NAKATANI et al., 2001).  
 
Comercialização  

Comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e muito 

consumida pelos ribeirinhos, devido sua carne branca e delicada (RUFFINO et al., 

2006; SOARES et al., 2008).   
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Espécie: Plagioscion auratus (Castelnau, 1855) 

Nome comum: pescada preta  

 
Foto: Yamamoto 2011 

 

Características taxonômicas  

Coloração escura arroxeada. Corpo levemente elevado, boca terminal, olho pequeno, 
contido mais de cinco vezes no comprimento da cabeça. O segundo espinho da 
nadadeira anal é longo e forte. Espécie de médio porte alcança 35 cm de comprimento 
(BRITISKI et al., 1999; FERREIRA et al., 1998; KEITH et al., 2000; SANTOS et al., 
2006; SOARES et al., 2008) 
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Guianas (REIS et al., 2003). 

Espécie bentopelágica, ocorre em lagos e rios de águas brancas (SIQUEIRA-SOUZA 

& FREITAS, 2004; SOARES et al., 2008). Carnívoro, quando adultos consomem 

pequenos peixes, e os jovens alimentam-se de larvas de crustáceos, insetos e 

copépodas (KEITH et al.,2000; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES 

et al., 2008). Desova parcelada eliminam sucessivos lotes de ovócitos durante o ano 

(KEITH et al., 2000; SOARES et al., 2008). 

Comercialização   

Pouco comercializado nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, mas 

consumida pela população ribeirinha (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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FAMÍLIA CICHLIDAE  

Cichlidae é caracterizada pela presença de apenas um orifício nasal em cada 

lado do focinho (FERREIRA et al., 1998). Corpo coberto por escamas ctenóides, boca 

protrátil com dentes cônicos. Apresenta linha lateral geralmente interrompida, 

composta por dois ramos isolados, sendo um superior e outro inferior. Nadadeira 

caudal com formato arredondado ou truncado, nunca bifurcado. Espinhos na 

nadadeira dorsal, um espinho na nadadeira pélvica e três ou mais espinhos duros na 

porção anterior da nadadeira anal (SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). A 

família compreende um dos grupos de peixes mais numerosos do mundo, com mais 

de 1.300 espécies. No Brasil são conhecidas aproximadamente 250 espécies, sendo 

que aproximadamente 60% ocorrem na bacia amazônica (KULLANDER, 2003; 

BUCKUP & TEIXEIRA, 2007). Os ciclídeos brasileiros compreendem desde espécies 

de pequeno a grande porte. Habitam os mais variados ambientes: igarapés de terra 

firme, várzeas e igapós, a calha principal dos rios e lagos (QUEIROZ et al., 2013). 

Existe uma variedade de hábitos alimentares, podendo encontrar espécies herbívoras, 

planctívoras, moluscívoras, invertívoras e piscívoras, embora aparentemente a maioria 

das espécies seja carnívora oportunista (QUEIROZ et al., 2013). Muitas espécies da 

família apresentam dimorfismo sexual, incluindo variações no padrão da cor, 

prolongamento de raios das nadadeiras e a presença de uma protuberância cefálica 

em individuos machos adultos. Todas as espécies apresentam cuidado parental com a 

prole (KEENLEYSIDE, 1991; CHONG et al., 2005; SOARES et al., 2008; KHONG et 

al., 2009; QUEIROZ et al., 2013). Os ciclídeos são altamente apreciados no mercado 

de peixe ornamental, por conta da diversidade de formas e de colorido e pela 

complexidade comportamental (KULLANDER, 1986; QUEIROZ et al., 2013). 
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Espécie: Cichla temensis (Humboldt, 1821) 

Nome comum: tucanaré-paca 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração varia de acordo com o tamanho do indivíduo, caracteriza-se pela presença 
de numerosas manchas claras em forma de pontos, que se distribuem em faixas 
longitudinais sobre o corpo, e não apresentam a mancha escura longitudinal sob as 
nadadeiras peitorais. Corpo alongado e relativamente comprimido. Cabeça grande, 
focinho longo, boca grande e terminal. Mais de 110 escamas na linha longitudinal do 
corpo. Quando atinge mais de 50 cm de comprimento, as manchas brancas 
desaparecem do corpo, mas permanecem nas nadadeiras. Na nadadeira caudal há 
uma mancha redonda com um círculo interno, ocelo, comum nos tucunarés. Espécie 
de grande porte alcança mais de 80 cm de comprimento (LOWE-MCCONNELL, 1969; 
SANTOS et al., 1984; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 
2008) 
 
Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído por toda a Amazônia, embora no rio Negro e seus afluentes, seja onde são 
encontrados os maiores exemplares (FERREIRA et al., 1998; REIS et al., 2003). 
Espécie bentopelágica, ocorre em lagos e rios (GOULDING et al., 1988; SAINT-PAUL 
et al., 2000; MÉRONA et al., 2001; SOARES et al., 2008). Carnívoro, consome peixes, 
camarões e insetos (Santos et al., 2006). A sua velocidade, força, tamanha e 
ferocidade permitem a predação de quase todas as espécies de peixes no Amazonas 
(HOEINGHAUS et al., 2003).  Desova parcelada eliminam sucessivos lotes de 
ovócitos durante o ano (SOARES et al., 2008).   
 
Comercialização  

Comercializados nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas e 

consumido pela população ribeirinha. Importante também no comércio de peixe 

ornamental e na pesca esportiva (FERREIRA et al., 1998; RUFFINO et al., 2006; 

SOARES et al., 2008). 
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Espécie: Cichla monoculus (Spix & Agassiz, 1831) 

Nome comum: tucunaré 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração creme, sendo a região dorsal mais escura, com três faixas transversais 
mais escuras no dorso e uma mancha circular na base da nadadeira caudal.  Corpo 
alongado e comprimido. Cabeça grande, focinho largo, boca terminal e protrátil. 
Presença de ocelo na região superior da nadadeira caudal. Linha lateral descontínua, 
escamas ctenóides. Espécie de grande porte alcança 100 cm de comprimento (REIS, 
1997; FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES 
et al., 2008).  
 

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pelas bacias do rio Amazonas e do rio Oiapoque (REIS et al., 2003). 
Espécie pelágica ocorre em rios e lagos (FERREIRA, 1993; SAINT-PAUL et al., 2000; 
CLARO-JR., 2003; MÉRONA & RANKIN- DE-MÉRONA, 2004; GRANADO-
LORENCIO et al., 2005; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 2008). Piscívoro, 
consome peixes e em menor frequência, camarões, e eventualmente, insetos. Espécie 
sedentária vive normalmente próxima das margens de lagos e rios em pausadas 
(FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006). Desova parcelada eliminam 
sucessivos lotes de ovócitos durante o ano (SOARES et al., 2008). Formam casais 
durante a época de reprodução, construindo ninhos onde depositam os ovos, e 
protegem a prole (FERREIRA et al., 1998).  
 
Comercialização  

Comercializados nos mercados e feiras da região do Estado do Amazonas, muito 

consumido pela população ribeirinha e bastante apreciado na pesca esportiva 

(RUFFINO et al., 2006; SOARES et al., 2008).  
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Espécie: Geophagus proximus (Castelnau, 1855) 

Nome comum: acaratinga, acará-papa-terra 

 
Foto: Yamamoto, 2010 

 

Características taxonômicas  

Coloração azeitona-verde, lados do corpo com faixas longitudinais alaranjadas e 

esverdeadas alternadas. Apresenta uma mancha escura no lado corpo, sob os 

espinhos da nadadeira dorsal. Corpo alto e comprimido, olhos localizados no alto da 

cabeça; boca terminal e protrátil. Lóbulo desenvolvido no ramo anterior do primeiro 

arco branquial. Presença de três espinhos na nadadeira anal, base das nadadeiras 

dorsal e anal escamadas. Espécie de pequeno porte alcança até 22,5 cm de 

comprimento (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 2006).  

Distribuição e ecologia da espécie  

Distribuído pela bacia do rio Amazonas, Ucayali, rio de drenagem do Peru e ao longo 

do rio Solimões-Amazonas ao rio Trombetas (REIS et al., 2003). Espécie 

bentopelágica, reside margem de rios e lagos. Onívoro, consomem frutos, sementes, 

pequenos crustáceos, larvas de insetos e algas. Desova parcelada eliminam 

sucessivos lotes de ovócitos durante o ano (FERREIRA et al., 1998; SANTOS et al., 

2006; SOARES et al., 2008).  

Comercialização  

Comercializado nos mercados de peixes ornamentais (SOARES et al., 2008).  

 

 


