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Resumo 
  

 
Estudos de praias arenosas são de grande importância, pois caracterizam áreas de 

recrutamento, crescimento, alimentação e reprodução de uma variedade de peixes. De 

forma geral, os lagos amazônicos são locais de alta produtividade de peixes e, 

portanto, um ecossistema importante para a manutenção da ictiofauna amazônica. 

Muitas espécies migradoras como bagres e peixes de escamas (Pimelodidae, 

Characideos) que representam quase 80% do total das espécies de valor comercial, 

têm seu ciclo de vida ligado a estas áreas e a biótopos como as praias e margens de 

lagos. O objetivo do projeto é de avaliar a estrutura das assembléias de peixes 

associadas às margens de lagos no rio Quiuini, Barcelos, Amazonas, Brasil. O estudo 

foi realizado no rio Quiuini, localizado no município de Barcelos, Amazonas. As 

amostragens foram realizadas nos lagos Erudá, Maranhão, Cajutuba e Barú. As 

capturas foram realizadas com rede-de-arrasto e baterias de malhadeiras durante 24 

horas. Após as capturas os peixes foram identificados, pesados e medidos. Foram 

capturados 452 exemplares distribuídos em 4 ordens, 18 famílias, 28 gêneros e 33 

espécies, apresentando uma riqueza absoluta de 33, índices de diversidade de 

Shannon de 2;715 Equitabilidade 0,7765: Berger-Parker 0,2212 e índice de Margalef 

de 5,234. Portanto através dos índices estabelecidos, os lagos Erudá, Cajutuba, Barú, 

Maranhão, do Rio Quiuni em Barcelos-Am, indicam uma alta diversidade e riqueza de 

espécies no ambiente de águas abertas, além de uma baixa dominância com uma 

acentuada homogeneidade no número de indivíduos por espécie. 

 

Palavras chaves: praias, água preta, diversidade 
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1. Introdução 

 
  

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

quando o nível do rio se apresenta mais baixo. Nesta época ocorre o surgimento das praias 

ao longo das margens, sendo formadas principalmente por areia e argila, resultantes da 

deposição de sedimentos carreados pelo rio. Esses ambientes são efêmeros e estão 

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

As praias representam aproximadamente metade das margens dos grandes rios da 

planície amazônica e suas águas abrigam uma biota aquática muito diversificada, sendo 

peixes os vertebrados mais diversos e abundantes (Goulding, 1997). As praias são 

consideradas ambientes transitórios, pois podem permanecer até onze meses submersos, 

dependendo da topografia e altitude do local. Esse curto período de disponibilidade para 

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

peixes fortemente estruturadas (GOULDING ET AL. 1988).  

Durante o período de seca as praias se tornam habitats de extrema importância para os 

peixes de pequeno porte, sendo assim, formam cardumes relativamente grandes. Durante o 

dia, os cardumes deslocam-se um pouco para fora da margem das praias, em direção ao 

canal central do rio, refugiando-se em locais mais profundos e permanecendo abaixo da zona 

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

protegidos dos bagres e outros predadores que se alimentam à noite nas águas mais 

profundas (GOULDING, 1997).  

Praias de areia podem ser consideradas um ambiente muito rico em espécies de peixe, 

quando comparado a outros ambientes (Goulding et al, 1988; Rapp Py – Daniel. et al, 2007), 

pois elas fornecem alimentos para muitas espécies. Estudos comprovam que, aparentemente 

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

principalmente espécies orientadas visualmente, como os Characiformes (Fink & Fink, 1979; 

Lowe-McConnell, 1999), ou aquelas adaptadas a uma dieta de pequenos invertebrados 

encontrados na areia (SANTOS & FERREIRA, 1999).  

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

diversas praias amostradas, e foi concluído que a ictiofauna das praias do rio Negro 

representava um conjunto de espécies reunidas aleatoriamente a cada estação seca. O 

presente trabalho busca comparar a eficiência relativa de dois apetrechos, rede de cerco e 

malhadeira, utilizados em coletas ativas de peixes de praias, em relação à riqueza, 

composição de espécies, abundância e biomassa total. 
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2. Revisão de Literatura 

 

A região Amazônica possui a maior bacia de drenagem do mundo, com cerca de 700.000 

km2 (Santos & Ferreira, 1999). É formada por uma diversidade de corpos d’água, grandes 

rios, lagos e pequenos riachos que constituem uma das redes hídricas mais densas do 

mundo (JUNK, 1983). 

Biodiversidade é um termo recente, e foi cunhada em meados da década de 1980 como 

uma contração natural do termo técnico “diversidade biológica”, sendo definido como a 

riqueza total e variedades de vida na terra (LOWE-McCONNELL, 1999). 

Os peixes constituem o grupo mais diversificado entre os vertebrados (Lowe- McConnell, 

1999), com uma diversidade que varia de 28.000 (Nelson, 2006) a 30.000 espécies 

conhecidas (Froese; Pauly, 2007). De acordo com Lowe – McConnell (1999), a Região 

Neotropical possui uma das mais diversificadas faunas de peixes de água doce do mundo, 

com uma riqueza de 6.025 espécies (REIS ET AL., 2003). Contudo, este número ainda 

sofrerá acréscimos à medida que novas bacias ainda não inventariadas forem investigadas, 

uma vez que Schaefer (1998) estima uma riqueza de 8000 espécies para esta região. 

No sistema hidrológico do rio Negro, caracterizado pela variedade de biótopos, como: 

praias arenosas, corredeiras, remansos, ilhas, paranás e lagos, já foram identificadas cerca 

de 450 espécies (Goulding ., 1988). Os autores consideram que as características químicas 

das águas pretas, como: alto teor de componentes húmicos, baixo pH e nutrientes, não 

podem ser considerados fatores limitantes para a diversidade de peixes e apontaram a 

necessidade de incrementar as amostragens nestes biótopos e estimaram a possibilidade da 

riqueza para mais de 700 espécies. 

As praias dos grandes rios amazônicos são ambientes efêmeros que abrigam uma biota 

aquática muito diversificada, representada principalmente por espécies de peixes de pequeno 

porte (Ibarra e Stewart 1989; Stewart et al. 2002; Pereira et al. 2007; Duarte et al. 2010). 

Apesar de serem ambientes aquáticos temporários, as praias são comumente encontradas 

principalmente no período de águas baixas dos rios amazônicos (Santos e Ferreira 1999). 

Estudos de praias arenosas são de grande importância, pois caracterizam áreas de 

recrutamento, crescimento, alimentação e reprodução de uma variedade de peixes (CLARK 

ET AL., 1996). De forma geral, os lagos amazônicos são locais de alta produtividade de 

peixes e, portanto, um ecossistema importante para a manutenção da ictiofauna amazônica. 

Muitas espécies migradoras como bagres e peixes de escamas (Pimelodidae, Characideos) 

que representam quase 80% do total das espécies de valor comercial, têm seu ciclo de vida 

ligado a estas árease a biótopos como as praias e margens de lagos (JEPSEN, 1997).  

A diversidade é caracterizada, de uma forma geral, como variedade de vida (WILSON; 

PETER, 1997), ou seja, como o número de táxons numa área ou região específica (BEGON 
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et al., 1996), além de ser a medida do número de táxons em uma comunidade, considerando 

a abundância relativa de cada uma das espécies (MAGURRAN, 2004). Em estudos de 

ecologia de comunidades, a diversidade está relacionada com a pressuposição de 

diversidade/estabilidade (KREBS, 1998), considerando que os ecossistemas são tanto mais 

estáveis quanto maior a diversidade no sistema. A diversidade pode ser avaliada em 

diferentes escalas como: a diversidade de espécies em uma comunidade ou habitat, 

geralmente caracterizado como diversidade local (diversidade alfa); a diversidade beta, que 

mede a taxa e extensão das mudanças nas espécies ao longo de um gradiente, entre habitats 

distintos; e a diversidade gama, que compreende a diversidade alfa em uma escala 

geográfica superior, também denominada de diversidade da paisagem (WHITTAKER, 1972). 

De acordo com Schafer (1985), as assembléias de peixes são influenciadas pelas 

variações do seu habitat sejam estas naturais ou decorrentes das atividades antrópicas. No 

caso das assembléias de peixes dos afluentes  a estrutura das mesmas é influenciada pela 

sazonalidade local (seca e cheia) e pela posição do afluente ao longo da bacia (FIALHO et al., 

2007). A estrutura da assembleia de peixes de um rio reflete um conjunto de fatores bióticos e 

abióticos que ocorrem em determinado momento (BENNEMANN et al., 2000;), como a 

disponibilidade de recursos alimentares, locais de refúgio, eventos biogeográficos e 

características hidrológicas que atuam como filtros de espécies, estes são fundamentais para 

que ocorra o estabelecimento de populações aquáticas (ALBERT; REIS, 2011). 

Karr (1981) e Araújo (1998) indicam que as assembléias ictiofaunísticas funcionam como 

indicadoras da qualidade ambiental, pois refletem o estado biótico e abiótico de seu ambiente. 

Através da estimativa do aumento considerável das espécies tolerantes em relação às 

espécies não tolerantes, é possível avaliar as alterações na estrutura da comunidade 

permitindo identificar possíveis distúrbios ambientais através de mudanças no padrão de 

dominância e de diversidade das espécies (CLARKE & WARWICK, 1994). 

O entendimento da forma como as comunidades estão estruturadas nesses habitats é 

fundamental para o manejo e a conservação destes ambientes. Fica evidente, portanto o 

papel desses ecossistemas para a preservação de dois dos principais recursos considerado 

estratégicos à humanidade neste século, a biodiversidade e recurso hídrico (ESTEVES, 

1995). 

Estudos sobre a composição, abundância, riqueza e diversidade da ictiofauna demersal 

da plataforma continental são mais numerosos nas regiões Sudeste e Sul do Brasil 

(VAZZOLER et al., 1999). Para as regiões Norte e Nordeste existem alguns estudos na forma 

de monografia e dissertações (RAMOS, 1989; FERRAZ, 2005; MORAES, 2006), mas são 

poucos os estudos publicados (ROSA, 1980; RAMOS; VASCONCELOS FILHO, 1989; 

RAMOS, 1994; NUNES; ROSA, 1998; LOPES et al., 1999; SANTOS, 2000; CAMARGO; 

ISAAC 2001a). 
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Poucos trabalhos foram realizados quanto ao levantamento da ictiofauna de praias, onde 

a rede de cerco é principal apetrecho utilizado nesses estudos (Jepsen 1997; Stewart et al. 

2002; Arrington e Winemiller 2003). Em pescas artesanais em ambiente de praia, as 

populações ribeirinhas utilizam alternativamente a malhadeira como apetrecho de pesca ativo 

(arrasto), devido principalmente ao seu baixo custo e a sua versatilidade (Reis e Pawson 

1992). Na pesca experimental, a eficácia do uso desses dois apetrechos pode variar em 

relação aos parâmetros da comunidade ictíca que se pretende estudar.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1.  Área de estudo e amostragens 

 
O estudo foi realizado no rio Quiuini, localizado no município de Barcelos, Amazonas. 

As amostragens foram realizadas nos lagos Erudá, Maranhão, Cajutuba e Barú. (Fig 01).  

Foi considerada como sítio amostral a área correspondente a 10m de distância da 

margem e com fundo arenoso sem a presença de substratos (galhos, troncos, pedras). Foram 

selecionados dois pontos amostrais para cada margem nos quatro lagos. Nestas áreas, foram 

utilizados dois aparelhos de pesca: malhadeiras e rede-de-arrasto. Duas baterias de 

malhadeiras (rede-de-espera) de diferentes tamanhos de malha, variando de 30 a 100mm 

entre nós opostos foram dispostas aleatoriamente nas margens, armadas ao amanhecer, por 

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

(19h às 21h) com mesma duração. Já as capturas com rede-de-arrasto foram realizadas 

dentro do mesmo perímetro dos sítios amostrais anteriormente citados, três vezes, totalizando 

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

lago, em cada sítio três arrastos). Os horários dos arrastos foram de dia (06 às 07h) e de 

noite (19h às 20h). 

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

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

lavados em água corrente para serem preservados em álcool a 70%. Após este processo os 

peixes foram identificados através de chaves de identificação e com a ajuda de especialistas.  

Concomitantemente às amostragens, as seguintes variáveis ambientais foram medidas: 

Transparência da água em (cm), utilizando um disco de Secchi e profundidade (cm). 

 



 

9 

 

 

Figura 01. Mapa com localização dos lagos estudados (Erudá, Maranhão, Cajutuba e Barú) no Rio Quiuini, 
Barcelos. 

 
 

3.2.  Análise dos dados 

 Para estimar a riqueza específica da comunidade capturada será calculado o índice de 

Margalef (Ludwig & Reynolds, 1988), que analisa a relação entre o número total de espécies 

e o número total de indivíduos observados; o índice de Berger-Parker que representa a 

dominância de uma espécie na estrutura da comunidade; o índice de Shannon-Wiener 

(Shannon & Wiener, 1949) que estima a diversidade de uma comunidade; a Equitabilidade 

para estimar a homogeneidade ou heterogeneidade da comunidade. 

Para verificar possível diferença estatística (p<0,05) entre os períodos do dia amostrados, 

manhã e noite, e o período sazonal das amostragens, cheia e seca, com dados de 

abundância numérica e peso, aplicamos uma Análise de Similaridade Bi-fatorial (ANOSIM) 

proposta por Clarke e Green (1988).  
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4. Resultados Discussão  

 

Os dados abaixo apresentados são correspondentes ao apetrecho de pesca 

malhadeira. Não foi possível coletar com o aparelho rede-de-arrasto, pois, ainda havia 

elevado nível da água no ambiente, dificultando assim a eficiência do aparelho devido a 

formação de barrancos profundos na margem dos lagos. E devido ao alto custo de 

deslocamento para a área da pesquisa, não foi possível repetir a amostragem em outro 

momento. 

As coletas foram realizadas em novembro de 2014, durante o período de seca. Foram 

capturados 452 exemplares de peixes distribuídos em 4 ordens, 18 famílias, 28 gêneros e 33 

espécies (Anexo 01). A ordem predominante relacionada à abundância numérica foi a ordem 

Characiformes, apresentando 10 famílias e 17 espécies, correspondendo a 63,7%, seguido 

pela ordem Siluriformes com 5 famílias e 9 espécies, correspondendo a 28,7%, Perciformes 

com 2 famílias e 4 espécies (5,9%) e Clupeiformes com 1 família e 2 espécies (1,5%) (fig. 2). 

Em relação a biomassa as ordens mais abundantes foram Characiformes, Siluriformes, 

Perciformes e Clupeiformes, respectivamente (fig. 3). No período de cheia, muitas espécies 

de peixes tendem a se dispersar ao longo da planície inundada para explorar novos habitats e 

recursos alimentares (Saint-Paul et al. 2000; Silvano et al. 2000; Galacatos et al. 2004). Já no 

período da seca, com a diminuição do nível da água, os peixes estão mais concentrados na 

área aberta do lago e são mais facilmente capturados (Goulding et al. 1988; Silvano et al. 

2000). 

 

Figura 2. Ordens mais abundantes em número de indivíduos presentes nos lagos em estudo no rio Quiuni, 

Barcelos-Am. 

 



 

11 

 

 

Figura 3. Ordens mais abundantes em peso (g) presentes nos lagos em estudo no Rio Quiuini, Barcelos-Am. 

As famílias mais abundantes em número de indivíduos foram, Serrasalmidae (113), 

Auchenipteridae (99), Hemiodontidae (73), Characidae (35), Curimatidae (21), Doradidae (18), 

Sciaenidae (15), Ctenoluciidae (14), Cynodontidae (13) e Cichlidae (12) (fig. 4). E em 

biomassa foram Serrasalmidae, Auchenipteridae e Hemiodontidae, respectivamente (fig. 5). 

 

Figura 4. Famílias mais abundantes em número de indivíduos presentes nos lagos em estudo no rio Quiuni, 

Barcelos-Am. 
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Figura 5. Famílias mais abundantes em peso (g) presentes nos lagos em estudo no Rio Quiuni, Barcelos-Am. 

 

Já as dez espécies mais abundantes em número de indivíduos foram, Serrasalmus 

gouldingi (100), Ageneiosus polystictus (61), Hemiodus immaculatus (60), 

Auchenipterichthys punctatus (36), Agoniates halecinus (35) e Cyphocharax abramoides (21) 

(Fig. 6). E as espécies mais abundantes em peso (g) foram Serrasalmus gouldingi, 

Ageneiosus polystictus, Hemiodus immaculatus, Auchenipterichthys punctatus. Plagioscion 

squamosissimus (Fig. 7).   

  

 

 
Figura 6. Espécies mais abundantes em número de indivíduos presentes nos lagos em estudo no Quiuni, 
Barcelos-Am. 
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Figura 7. Espécies mais abundantes em peso (g) capturados nos lagos em estudo no Rio Quiuni, Barcelos-Am. 

 

De acordo com os índices de Shannon-Weaver e Riqueza indicaram uma alta 

diversidade e riqueza de espécies no ambiente. Com análises dos índices de Berger-Parker e 

Equitabilidade indicaram um percentual de baixa dominância e uma elevada homogeneidade 

no número de indivíduos por espécie (Tabela 1). Segundo Santos e Ferreira (1999) essa é 

uma característica das comunidades de peixes da bacia Amazônica, onde somente em 

ambientes alterados ou em momento de migrações são observadas espécies com alta 

dominância.  

 

 

Tabela 1. Parâmetro de diversidade calculados para cada lago em estudo no rio Quiuini, Barcelos-Am. 

 

 
 
 

 
 

Nos lagos Cajutuba e Maranhão foi capturado o maior número de exemplares, onde 

respectivamente foram obtidos o maior peso total (Tabela 2). A riqueza e diversidade de 

Shannon-Weaver foi maior no lago Cajutuba. O índice de Berger-Parker foi maior também no 

lago Cajutuba indicando uma maior dominância de espécies em relação aos outros lagos. A 

Equitabilidade nos lagos Erudá, Cajutuba, e Maranhão indica uma alta homogeneidade no 

número de indivíduos por espécie (Tabela 2). É importante ressaltar que a região amazônica 

Parâmetros Lagos no rio Quiuini 

Número de indivíduos (N) 452 

Riqueza absoluta (S)  33 

Shannon (H)  2,715 

Equitabilidade (J) 0,7765 

Berger-Parker 0,2212 

Margalef 5,234 



 

14 

 

é a mais rica em espécies do mundo, e é quase impossível obter uma estabilização da curva 

coletora em casos de locais com grande comunidade íctica (Santos, 2003 apud Jönck, 2005).  

 
Tabela 2. Parâmetro de diversidade calculados para cada lago estudado no Rio Quiuni, Barcelos-Am. 

  Lagos 

Parâmetros Erudá        Cajutuba Barú Maranhão 

Número de indivíduos (N) 91 163 94 104 

Riqueza absoluta (S)  17 23 19 19 

Shannon (H)  2,571 2,886 2,586 2,687 

Equitabilidade (J) 0,9075 0,8808 0,8782 0,9125 

Berger-Parker 0,1868 0,9203 0,1489 0,1346 

Peso (g) 2145,8 3352,1 2225,1 3217,4 

 
 

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

os peixes de pequeno porte, sendo assim, formam cardumes relativamente grandes. Durante 

o dia, os cardumes deslocam-se um pouco para fora da margem das praias, em direção ao 

canal central do rio, refugiando-se em locais mais profundos e permanecendo abaixo da zona 

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

protegidos dos bagres e outros predadores que se alimentam à noite nas águas mais 

profundas (GOULDING, 1997).  

Para as variáveis ambientais, o lago Barú apresentou uma transparência da água 

maior em relação aos outros lagos em estudo, tendo o lago Maranhão com a menor taxa de 

transparência (Tabela 3). Em relação a profundidade dos lagos, o lago Maranhão apresentou 

a maior profundidade e o lago Barú a menor pronfundidade (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Parâmetro de diversidade calculados para cada lago em estudado no Rio Quiuni, Barcelos-Am. 

  Lagos 

Variáveis Ambientais Erudá        Cajutuba Barú Maranhão 

Transparência 1,0 m 1,25 1,47 m 0,93 m 

Profundidade 3,5 m 2,5 m 2,47 m 4,9 m 

 
 

A análise de ANOSIM não possível de ser calculada devido a ausência de dados do 

apetrecho de pesca rede-de-arrasto, acima justificado.  
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5. Conclusão 
 
 

Portanto, analisando o desempenho do trabalho em estudo, através dos índices 

calculados, os lagos Erudá, Cajutuba, Barú, Maranhão, do Rio Quiuni em Barcelos-Am, 

indicam uma alta diversidade e riqueza de espécies no ambiente de margem, além de uma 

baixa dominância com uma acentuada homogeneidade no número de indivíduos por espécie. 

E mesmo obtendo esses resultados significantes, tendo em vista alguns problemas técnicos 

enfrentados para obtenção de dados na pesquisa, faz-se necessário mais estudos sobre os 

peixes do rio Negro e sua variedade de espécies em diversas praias ao longo de seu curso. 
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8. Anexo 
 

Anexo 1 - Lista de espécies e número de exemplares coletados nos lagos estudados no rio Quiuini, Barcelos-Am. 
 

Ordem, Família, Nome científico, Autor N 
 

Ordem, Família, Nome científico, Autor N 

  

 

  CHARACIFORMES 

 

CLUPEIFORMES 

 Acestrorhynchidae 

 

Pristigasteridae 

 Acestrorhynchus microlepis  (Jardine, 1841) 11 Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847) 6 

 
 

Ilisha amazonica (Miranda Ribeiro, 1920) 1 

Characidae 

 
 

 Agoniates halecinus (Müller & Troschel, 1845) 35 SILURIFORMES 

 
 

 

Loricariidae 

  Ctenoluciidae 

 
Pseudoloricaria laeviuscula (Valenciennes, 1853) 1 

Boulengerella lucius (Cuvier, 1816) 13  
 

 
 

Pimelodidae 
 Cynodontidae 

 

Hypophthalmus marginatus  (Valenciennes, 1840) 6 

Cynodon gibbus (Agassiz, 1829) 13  
 

 
 

Auchenipteridae  
 Iguanodectidae 

 
Trachycorystes trachycorystes (Valenciennes, 1840) 1 

Bryconops alburnoides Kner, 1858 1 Auchenipterichthys punctatus (Valenciennes, 1840) 36 

 
 

Centromochlus macracanthus (Soares-Porto de 
2000) 1 

Serrasalmidae 

 

Ageneiosus polystictus  (Steindachner, 1915) 61 
Serrasalmus gouldingi  (Fink & Machado-

Allison, 1992) 100  
 Pristobrycon sp 1  Doradidae 

 Metynnis hypsauchen   (Müller & Troschel, 

1844) 11 
Hemidoras sp 

18 

Serrasalmus eigenmanni Norman, 1929 1  
 

 
 

Heptapteridae 
 

Hemiodontidae 
 

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 
 4 

Argonectes longiceps  (Eigenmann, 1912) 
6 

Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1835) 
 2 

Hemiodus gracilis Günther, 1864 7  
 Hemiodus immaculatus  Kner, 1858 46 PERCIFORMES 

 Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794) 14 Sciaenidae 
 

 
 

Plagioscion squamosissimus  (Heckel, 1840) 14 

Erythrinidae 
 

Pachypops trifilis (Muller&Troschel, 1849) 1 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 2  
 

 
 

Cichlidae  
 Anostomidae 

 

Geophagus proximus   (Castelnau, 1855) 11 

Laemolyta taeniata (Kner, 1858) 1 Cichla temensis Humboldt, 1821 1 

Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) 4 TOTAL 452 

Pseudanos trimaculatus (Kner, 1858) 1 
  

 
   Curimatidae 
   Cyphocharax abramoides (Kner, 1858) 21 

       

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1008
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_G%C3%BCnther
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1974

