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Prefácio

A

Reserva de Desenvolvimento

No ano de 2006, o Instituto Mamirauá,

Sustentável Amanã - RDSA é uma das

em parceria com a Sociedade Zoológica de

maiores áreas protegidas em floresta
tropical

na

América

do

Sul,

Londres, iniciou um projeto denominado

com

“Uso Sustentável de Peixes Ornamentais”.

cerca de 2.350.000 ha. Está ligada a

Entre os objetivos deste projeto estavam

outras duas importantes unidades de

realizar levantamentos complementares da

conservação, o Parque Nacional do Jaú

ictiofauna da área e, para algumas espécies

– PNJ (2.272.000ha) e a Reserva de

selecionadas, realizar estudos de biologia

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

reprodutiva e ecologia visando subsidiar

– IDSM (1.124.000 ha). Juntas elas

sua exploração sustentável. Já no inicio

formam um dos maiores blocos de floresta

das atividades de coletas de inventário,

tropical protegido contíguo do Brasil,

surgiu a proposta de publicação deste livro

com 5.776.000 ha. Sem considerar duas
Reservas

Extrativistas

criadas

reunindo algumas das informações sobre as

mais

espécies presentes na área, e utilizando-se

recentemente a oeste da RDSM e a norte

da tecnologia da fotografia digital, cada vez

da RDSA e do PNJ.

mais acessível, para ilustrá-lo ricamente
com fotos das espécies.

A RDSA compreende trechos de duas
bacias hidrográficas da Amazônia, a

Para este livro foram selecionadas apenas

Bacia do Rio Solimões e a Bacia do Rio

61

Negro. Os primeiros levantamentos de

espécies,

encontradas

nos

lagos

Amanã e Urini e seus igarapés associados.

sua ictiofauna indicaram uma grande

Com as espécies escolhidas procurou-se

riqueza, tendo sido identificadas 331

demonstrar a ampla variedade de formas

espécies para a área da Reserva Amanã.

e cores dos peixes que habitam esta
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área. Para cada espécie são descritas

O comércio de peixes ornamentais no

suas características básicas, registradas

estado do Amazonas emprega mais de

as informações dos locais onde foram

10 mil pessoas. Apesar da importância

capturadas, as condições físico-químicas

econômica e social que esta pesca atingiu

da água no momento de sua captura e

nas últimas décadas, ainda existe uma

características do ambiente onde elas

grande lacuna de conhecimento sobre

ocorrem na Reserva Amanã. Para treze

a biologia de grande parte das espécies

espécies ainda constam informações a

exploradas e da atividade propriamente

respeito de sua biologia reprodutiva. Para

dita.

as informações a respeito da importância

Este

da espécie no mercado de aquariofilia

o

foram utilizados dados secundários de
publicações pertinentes.
Escrito

em

uma

linguagem

trabalho

pretende

conhecimento

sobre

ornamentais

amazônicos,

informações

básicas

expandir
os

peixes

fornecendo

sobre

algumas

técnica

espécies, despertando a necessidade de

consistente, e, ao mesmo tempo, bastante

uma maior participação da sociedade nas

acessível, esta obra se destina a um público

questões relacionadas às diretrizes de

diversificado, incluindo pesquisadores,

uma política de pesca para o setor.

professores, aquariofilistas, turistas que

Esperamos que este livro nos ajude a

visitam a região e qualquer pessoa que

atingir este objetivo.

se interesse por ecologia e pela fauna
aquática da Amazônia.

Os Autores
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Introdução

O
Este

não

propósito deste volume

é

aos

um destes temas tem diversas facetas,

especialistas em Ictiologia ou Ecologia

ramificações e implicações com inúmeros

Aquática. Este não é um livro técnico sobre

outros segmentos da sociedade, e deve,

extensão e promoção do desenvolvimento

portanto, ser abordado de uma maneira

sustentável. Escrito em uma linguagem

múltipla, plural. Não é apenas por meio

suficientemente acessível, este livro pode

dos estudos científicos que a sociedade irá

alcançar desde os especialistas nos temas

compreender a problemática, raciocinar

mencionados, como também um público

sobre ela e, por meio das instituições,

leigo

muito

construir políticas públicas eficientes

diversas, e por muitos motivos diferentes,

para abordar e, quem sabe, solucionar

irão se interessar por um volume como

tantos e tão graves problemas.

muito

um

livro

diverso.

dirigido

Pessoas

este.

A problemática dos ornamentais envolve

O interesse que hoje se observa acerca da

uma gama muito diversificada de desafios.

ecologia e da fauna aquática da Amazônia

Estão envolvidos o interesse daqueles

não tem precedentes. De amantes da

agentes econômicos que exploram este

natureza,

ambientalistas

recurso natural, a grande assimetria que

até tomadores de decisão (legisladores,

se observa na incipiente cadeia produtiva

oficiais do executivo, e etc.), passando pelo

deste produto, e as peculiaridades de

cidadão comum, hoje uma grande parcela

um mercado (nacional e internacional)

da sociedade começa a se interessar pelos

bastante dinâmico, imprevisível e capaz

grandes temas ambientais da Amazônia.

de agregar um alto valor ao longo dos

A temática dos peixes ornamentais é mais

seus elos. Mas também estão envolvidos

uma delas. E como tudo na Amazônia, cada

os aspectos biológicos de cada uma das

militantes
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espécies exploradas e ambientais de cada

e mantêm alguns destes animais em suas

um dos locais de exploração, o grande

casas. E, antes de qualquer outro objetivo,

fascínio que estes animais exercem,

este volume quer mostrar a beleza e a

com suas formas e cores tão variadas,

diversidade destes animais, e destacar

as práticas aplicadas pelos produtores

que eles são muito mais que produtos a

para coletar, transportar e estocar estes

serem adquiridos nas prateleiras de lojas

animais, e o valor cultural desta atividade

especializadas. São também importantes

econômica para uma tradição ribeirinha

membros da biodiversidade aquática da

que apresenta todas as peculiaridades

Amazônia, tão rica, tão desconhecida, e

do modo de produção campesino da

tão pouco valorizada.

Amazônia rural.

Este volume quer valorizar as espécies,

Também fazem parte deste complexo

como valorizar aqueles que se esforçam

contexto os fatores institucionais. Estão

para construir uma relação de respeito

colocados os esforços de órgãos oficiais,

e responsabilidade do homem com seu

instituições de pesquisa e organizações

ambiente, com o homem e com o restante

ambientalistas

desenvolvimentistas

da natureza da qual ele pertence. Os

que buscam, cada um a seu modo,

peixes ornamentais da Reserva Amanã são

compreender e interferir neste sistema.

mostrados, por meio de fotografias bonitas,

E estão envolvidos os aspectos legais e

por meio de informações básicas sobre

normativos da atividade, numa fase de

sua biologia, sua localização na Reserva

grandes mudanças como a que vivemos

e seu modo de vida. E são apresentados

hoje.

alguns esforços para que a população

e

local possa se apropriar deste recurso

Este volume não pretende abordar nem

de forma sustentável, e dele tirarem seu

um décimo destes temas tão complexos,

sustento sem que isto necessariamente

cada um deles merecedores de vários

implique na irremediável depauperação

estudos dos muitos especialistas que hoje

dos estoques naturais, e na degradação

se dedicam a este problema. Mas este

dos ambientes de trabalho.

volume quer reunir algumas informações
sobre algumas das espécies de valor

O livro foi organizado de forma bastante

ornamental de uma das importantes

didática. Numa primeira parte estão

áreas de rica diversidade da Amazônia

colocados

Brasileira. São informações que podem

Reserva Amanã, os ambientes aquáticos

ajudar técnicos e tomadores de decisão

e os igarapés da Reserva, um rápido

na sua tarefa diária. Mas são informações

histórico das atividades do Projeto de

que podem apoiar aquaristas que gostam

Peixes
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alguns

aspectos

Ornamentais

do

sobre

Instituto

a

de

Peixes ornamentais do Amanã

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá,

sua biologia e sua distribuição na área.

e algumas informações gerais sobre
fauna
segunda

de

peixes

parte

são

ornamentais.
apresentadas

Finalmente

Na

são

listadas

algumas

referências importantes para cada uma

as

das famílias tratadas, que foram relevantes

62 espécies selecionadas, organizadas

fontes de informação para a preparação

taxonomicamente, nas suas famílias.

deste volume ou que são importantes

Cada família é apresentada por meio de

fontes a serem consultadas por aqueles

seus aspectos gerais mais básicos, e para

que têm interesse em aprofundar seus

cada espécie de importância ornamental

conhecimentos sobre esta importante

da família presentes na RDSA, são dadas

parcela da fauna aquática da Amazônia.

informações básicas de seu modo de vida,
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H

istórico do projeto

As

Reservas

de

Desenvolvimento

Este tipo de abordagem para proteção

Sustentável (RDS´s) são um tipo especial

da biodiversidade foi proposta ainda em

de unidade de conservação previsto pela

início dos anos 1990, especialmente em

legislação ambiental brasileira (Sistema

resposta à necessidade de proporcionar

Nacional de Unidades de Conservação,

modos efetivos de proteção para áreas

SNUC, aprovado em 2001). Este tipo
de

unidade

corresponde

às

de

áreas

Brasileira.

protegidas de Categoria VI da UICN
(União

Internacional

de

interesse

ambiental,

biológico

A

intensa

na

Amazônia

ocupação

da

Amazônia desde muitos séculos antes

Conservação

da ocupação européia do século XVI

da Natureza). As RDS´s são áreas de
relevante

interesse

desafia o mito das grandes extensões

que

inabitadas da região. A Amazônia não

merecem proteção especial, mas que

é, não foi, pelo menos ao longo dos

possuem uma população humana que lá

últimos milênios, um vazio demográfico.

habita tradicionalmente.

A continuada negação desta ocupação

Neste tipo de unidade de conservação,
a permanência destes moradores é
não apenas permitida, como também
incentivada, uma vez que numa RDS a
população tradicional é intensamente
envolvida no processo de implementação
da unidade, e na conservação da natureza
local.

por tantos anos acabou se refletindo

Esta conservação é proporcionada
especialmente por meio do princípio do
uso sustentado dos recursos naturais que
se encontram na área. Estes recursos,
que são tradicionalmente explorados
pelos moradores, podem continuar
sustentando a economia local, contanto
que seja estabelecido um critério de

Amazônia, especialmente até meados dos

sustentabilidade na sua exploração.

estavam lá, vivendo e trabalhando de

na

“negação”

ou

“esquecimento”,

por parte do Poder Público, da própria
existência das populações tradicionais da
Amazônia, e de seus modos de produção
econômica. Este constituiu uma das
principais dificuldades no planejamento e
na implementação de áreas protegidas na
anos de 1980. Achava-se que em “áreas
remotas” haviam “vazios demográficos”
que tornariam mais simples e fácil a
proteção de unidades de conservação
eventualmente criadas lá. Nem as áreas
eram tão remotas, e nem eram vazias
da presença humana. As populações
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forma tradicional, exercendo maiores ou

sua gestão, funcionamento, fiscalização e

menores impactos sobre estas áreas.

controle. Algo que, muitas vezes, dadas
as dimensões gigantescas da Amazônia e

A partir do reconhecimento da simples

suas unidades de conservação, é objetivo

existência desta população, das suas

simplesmente inalcançável para os órgãos

necessidades e de seus direitos, algumas
formas

alternativas

de

conduzir

públicos e autoridades ambientais.

a

criação e implementação de unidades de

Desta forma, as populações tradicionais

conservação foram colocadas à disposição

passaram a ser vistas de uma forma

da

completamente

sociedade,

e

das

autoridades

diferente

pelo

Poder

ambientais. A categoria RDS foi uma

Público. De uma “fonte de problemas” em

destas

deste

meados dos anos 1980, elas passaram

modelo, é garantida à população local a

a ser vistas como “parte das soluções”

oportunidade não apenas de permanecer

em meados dos anos 1990. Claro que a

na área, mas também de ajustar seus

existência de formas alternativas de criar

modos

de

e gerenciar unidades de conservação

sustentabilidade. Muitas vezes, dentro

com a presença e a participação dos

dos princípios de sustentabilidade, a

moradores locais não anula as grandes

exploração dos recursos naturais pode

necessidades

ser tornada mais produtiva e lucrativa,

protegidas de qualquer ação humana. A

gerando

de

necessidade de unidades de conservação

melhoria das condições de vida dos

de proteção integral nunca deixou de

moradores da área.

existir, mas este tipo de proteção só é

alternativas.

de

Por

produção

meio

para

oportunidades

níveis

concretas

habitantes

locais

na

profundamente

implementação

da

totalmente

são favoráveis. Algo que é cada vez mais

“tolerados”

raro na Amazônia contemporânea.

pelo Poder Público, mas sim atores
sociais

áreas

viável quando condições sociais e políticas

Desta forma, estes moradores não são
apenas

de

interessados

Com

unidade

sustentabilidade

de

base

nos

princípios

ecológica,

de

viabilidade

conservação, e no estabelecimento de

e justiça com populações tradicionais

sistemas

locais, a Reserva de Desenvolvimento

de

manejo

sustentado

dos

recursos naturais como estratégia viável

Sustentável

Mamirauá

-

RDSM

foi

de trabalho, produção e geração de

criada em 1996 como a primeira de

renda.

seu tipo no Brasil. Esta experiência,
considerada bem sucedida, foi expandida

Ademais, uma população envolvida e

para

interessada na implementação de uma

outros

estados,

e

atualmente

são conhecidas mais de 20 RDS´s em

unidade de conservação torna possível
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diferentes regiões do Brasil. A primeira

compensação

replicação desta categoria deu-se ainda

podem ser eventualmente percebidas

em 1998, quando a área contígua RDSM

pelos moradores quando adaptam sua

foi também transformada numa RDS, a

forma tradicional de produção às normas

Reserva de Desenvolvimento Sustentável

discutidas e aprovadas, e publicadas no

Amanã - RDSA. Ambas são unidades

Plano de Manejo.

de conservação criadas e mantidas pelo

pelas

dificuldades

que

Estes sistemas de manejo dos recursos

Governo do Estado do Amazonas, em

naturais

convênio de co-gestão com o Instituto de

normalmente

tentam

ajustar práticas de uso tradicional já

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

existentes, mas que não estejam sendo

– IDSM-OS, uma unidade de pesquisas

desempenhadas de modo sustentável.

do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Normalmente

atividades

tradicionais

Nas Reservas Mamirauá e Amanã várias

ajustadas são mais facilmente absorvidas

atividades de uso sustentado de recursos

do que aquelas atividades não tradicionais

naturais

Estes

que são propostas às populações. Com

sistemas de manejo são construídos

base neste princípio, normalmente a

sobre

de

implementação de sistemas de manejo

sustentação. A primeira é a íntima

é uma resposta às demandas colocadas

parceria com os habitantes das reservas.

pelas próprias populações locais.

são

três

desenvolvidas.
importantes

bases

A segunda é a construção de normas de

Foi exatamente o que aconteceu em

uso sustentado baseadas em intensas

relação

pesquisas científicas, discutidas, votadas,

eram aplicadas provavelmente fizeram

zonas de proteção permanente, e zonas

com que esta atividade entrasse em

em que diferentes formas de uso público
Todas

colapso no início dos anos 1980. Este é,

as

muito provavelmente, o que foi observado

medidas são oficialmente formalizadas

na

num Plano de Manejo aprovado pelos

alternativas

sustentado
econômicas

são
que

Mamirauá.

Na

Reserva

pronunciada, mas existem indícios de

pelo governo estadual. As atividades
manejo

Reserva

Amanã tal atividade nunca foi muito

moradores, e posteriormente sancionado
de

A

mas as práticas pouco sustentáveis que

sistema de zoneamento que determina

desenvolvidas.

ornamentais.

das RDSM e RDSA em passado recente,

local. A terceira é a criação de um

ser

peixes

atividade era desempenhada na região

aprovadas e acatadas pela população

podem

aos

que esta atividade tem sido realizada,

também

ainda que em pequena escala e de forma

podem

completamente desordenada, até pelo

ser oferecidas à população da unidade

menos o início do atual século.

de conservação como uma forma de
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Em toda a região do Médio Solimões, Tefé,

área até que sinais de sustentabilidade

que é a cidade mais próxima das Reservas

fossem obtidos. Ao longo dos anos, a

Mamirauá e Amanã, é o principal centro

parceria entre pesquisadores, gestores

produtor de peixes ornamentais, chegando

e moradores locais consolidou-se de

a ocupar uma posição de destaque na

tal forma que a noção de que o manejo

produção de todo o Estado do Amazonas.

adequado dos recursos naturais deve

Obviamente, a estatística amazonense de

ser

peixes ornamentais está completamente

sólidos foi bem absorvida. Desta forma,

dominada pela produção da região de

representantes de algumas comunidades

Barcelos, na bacia do Rio Negro. Na região

da reserva solicitaram explicitamente,

de Tefé, entretanto, existe uma produção

ainda em 2001, que o IDSM realizasse

consolidada

últimas

pesquisas visando a criação de um

décadas, na qual os peixes ornamentais

sistema de manejo sustentável destes

de maior destaque são os acarás-disco.

recursos, a exemplo de outros sistemas

Há até mesmo uma categoria comercial

que já haviam sido criados de modo muito

específica para nomear os acarás-disco

bem sucedido. Os moradores solicitaram

provenientes da região de Tefé (incluindo

explicitamente um sistema de manejo que

as partes mais baixas do Rio Juruá

permitissem a recuperação dos estoques

e do Rio Japurá). Estes animais são

de acarás-disco e a retomada de sua

comercialmente conhecidos como “discos

exploração comercial.

ao

longo

das

tefeenses”.

embasado

em

dados

científicos

Desde então, o IDSM vem desenvolvendo

Em algumas partes desta região do

pesquisas sobre o tema dos peixes

Médio

ornamentais.

Solimões,

por

motivos

ainda

O

Projeto

de

Manejo

muito pouco esclarecidos, a produção

Sustentado de Peixes Ornamentais de

local de acarás-disco sofreu uma forte

Mamirauá e Amanã foi criado apenas em

depressão nos primeiros anos da década

2005. Mas ele representou a consolidação

de 1980. Um destes locais foi a própria

de várias atividades de investigação que

Reserva Mamirauá. Este colapso da

aconteceram entre 2002 e 2005. Estas

pesca de acarás-disco em Mamirauá

foram apoiadas inicialmente pelo próprio

foi discutido e documentado por outros

Instituto Mamirauá, mas, posteriormente,

pesquisadores.

primeiras

um apoio importante foi obtido junto à

pesquisas sobre o tema foram reunidas

Petrobras, em seu programa Petrobras

para a elaboração da primeira versão do

Ambiental. Nesta fase, os estudos de

plano de manejo da RDSM, ficou claro

peixes ornamentais em Mamirauá eram

que a atividade de pesca ornamental

focados em um pequeno número de

deveria ser temporariamente banida da

espécies, e não era voltado a questões

Quando

as
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sociais e econômicas da atividade, mas

científica de um grande número de espécies

apenas às questões relativas à biologia

ornamentais, e para outros aspectos da

destes recursos.

comunidade íctica, para compreendermos
melhor

Com o início da parceria entre o IDSM

retiradas

e a Sociedade Zoológica de Londres

de

(Zoological Society of London – ZSL),

algumas

de

espécies.

exemplares
Também

foi

sustentabilidade e do comércio justo. Isto

esforços anteriores, conquistou recursos
–DEFRA/UK,

constantes

pelas

princípios nacionais e internacionais da

Mamirauá e Amanã agrupou aqueles
Initiative

causados

para o projeto que ele bem alinhado aos

Sustentado de Peixes Ornamentais de

Darwin

impactos

considerada uma estratégia importante

estabelecida em 2005, o Projeto de Manejo

de

os

nos mostrou a grande necessidade de

e

também estudar aspectos não biológicos

alterou consideravelmente a forma pela

desta exploração, tais como os aspectos

qual o grupo abordava a problemática dos

sociais e econômicos relacionados à

peixes ornamentais. As novas parcerias

problemática dos ornamentais.

e os novos recursos que permitiram
não apenas compreender de modo mais

Desta forma, entre 2005 e 2008 o grupo

claro

mercado

de pesquisas de biologia de peixes do

ornamentais

IDSM executou o projeto, focalizando

o

funcionamento

internacional

de

peixes

do

(um mercado instável, pouco confiável,

uma

ampla

gama

mas que movimenta um grande volume

pesquisas.

de recursos anualmente), e conhecer

levantamento ictiofaunístico da RDSM

iniciativas importantes de exploração

e da RDSA, completando um esforço

de ornamentais na Amazônia brasileira,

que havia sido iniciado em 2001. As

como também buscar estratégias de

espécies presentes nas duas reservas

conservação e de uso sustentado que

foram monitoradas ao longo de um ciclo

fossem mais adequadas ao contexto.

sazonal,

Foi

para

de

concluído

projetos
um

de

amplo

compreendermos

um

pouco mais suas abundâncias naturais

A primeira destas estratégias foi adotar o

e suas características biológicas mais

princípio da diversificação da atividade. A

básicas. Concomitantemente os mercados

convergência de esforços dos pescadores

ornamentais do Brasil (especialmente o

sobre uma única espécie (os acarás-disco)

amazônico) e os de alguns importantes

ou um pequeno número de espécies pode

importadores

ser entendida como uma vulnerabilidade

foram

investigados.

Da

mesma forma, as cerca de 15 comunidades

do sistema de manejo.

diretamente envolvidas com as atividades

Em segundo lugar, ficou claro que era

de pesca ornamental foram estudadas.

necessário

Sua demografia, a organização social, sua

abranger

a

investigação
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economia de subsistência e outros fatores

Todos estes estudos nos permitiram

socioeconômicos de grande relevância

elaborar uma série de normas para cada

foram levantados e analisados.

uma daquelas espécies selecionadas.
Não apenas se elas podem ou não ser

Uma vez conhecidas as abundâncias

manejadas, mas também em que épocas

naturais, a sua distribuição ampla e os

do ano tal manejo pode ser realizado,

interesses do mercado (especialmente

quais os melhores apetrechos aplicados

representados pelos valores monetários

na sua produção, quais os tamanhos

atribuídos a cada espécie), um grupo

mínimos dos animais a serem coletados,

de aproximadamente 20 espécies foram

qual o número de animais que podem

selecionadas como localmente aptas a

ser retirados de cada área, e etc. Estas

exploração. Estas espécies foram então
alvo

de

estudos

mais

normas foram alocadas num plano de

aprofundados

manejo a ser submetido à apreciação e

sobre sua biologia reprodutiva, para

aprovação das autoridades estaduais e

que a sua capacidade de recrutamento

federais.

fosse conhecida. Precisávamos saber se
estas espécies teriam ou não capacidade

O local selecionado para início do manejo

de absorver o impacto causado pelas

sustentado foi a Reserva Amanã. Esta

retiradas feitas pelos pescadores durante

prioridade foi dada a uma única área

o manejo.

principalmente porque lá é onde se
encontra uma maior concentração de

Finalmente realizamos estudos com
as principais espécies comerciais, que
foram voltados à definição de boas
práticas de manejo. Formas adequadas
de estocagem e de transporte destes
animais, que garantam o bem-estar
animal, são muito importantes para
reduzir as probabilidades de mortalidade
ao longo da cadeia produtiva, e aumentar
a sustentabilidade de todo o processo de

espécies de interesse comercial. Mas
muito em breve a Reserva Mamirauá
será também manejada dentro destes
princípios.
A primeira captura e comercialização,
em caráter piloto, foi realizada em fins
de 2008, com muito bons resultados.
Esperamos que a atividade se consolide
ao longo dos próximos dois a três anos na

exploração.

RDSA, e quatro a cinco anos na RDSM.
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A

spectos da Ictiofauna de Igarapés

Os igarapés amazônicos são pequenos

elevada freqüência. Além destas oscilações

riachos

de

do ciclo hidrológico, outra característica

terra-firme, em áreas mais elevadas.

física dos igarapés são as variações

Caracterizados pelo leito bem delimitado,

repentinas no nível da água ocasionada

formam uma densa malha de corpos d’água

por fortes chuvas em suas áreas de

e representam uma área de drenagem

drenagem, denominadas “enxurradas”.

significativa da bacia amazônica. Com

Nestes eventos, normalmente o nível da

exceção dos grandes rios de águas

água ultrapassa os limites das margens

branca, que nascem nas montanhas

e os peixes aproveitam a subida da água

andinas, quase todos os rios amazônicos

para explorar novas fontes de alimentos

são resultantes da junção de pequenos

que ficam disponíveis.

formados

em

ambientes

igarapés que drenam a floresta.
Devido

a

sua

pequena

As comunidades de peixes de igarapés
são compostas por grupos taxonômicos

largura,

principalmente no seu alto e médio curso,

muito

eles são

espécies de pequeno porte, que apresentam

totalmente

encobertos pelo

antigos

dossel da floresta. A baixa penetração de

pequenas

luz faz com que estes ambientes possuem

espacial.

uma baixa produção primária e suas

e

taxas

principalmente
de

por

deslocamento

De maneira geral os igarapés amazô-

cadeias alimentares são dependentes

nicos são colonizados principalmente

de material alóctones proveniente da

por espécies de Characiformes e se-

floresta, que caem no igarapé.

guidos por Siluriformes, Perciformes

Suas águas são ácidas com (pH de 3,8 a

e Gymnotiformes.

6,4) devido à elevada presença de ácidos

Em menor riqueza aparecem as or-

húmicos e fúlvicos. A dinâmica do nível

dens Cyprinodontiformes e Synbran-

d’água não segue o mesmo padrão dos

chiformes.

rios e lagos de planície de inundação,
sofrendo pulsos de inundação em escala

Entre os Characiformes se destaca a

de tempo muito menor, mas com uma

família Characidae, como a de maior
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riqueza, com seus membros apresentando

à

também

abundâncias,

destaque

conjunto

malabaricus,

formando

as

maiores

o

principal

de

Onde

se

destacam

para

as

Hoplias

espécies

Erythrinus

erythrinus,

Hoplerythrinus unitaeniatus.

espécies de meia água dos igarapés
amazônicos.

noite para capturar alimento. Com

os

Os Siluriformes representam a maior

gêneros Hemigrammus, Hyphessobrycon

riqueza entre os peixes bentônicos dos

e Moenkhausia.

igarapés

amazônicos.

hábitos

se as famílias Lebiasinidae, Crenuchidae

relativas

e Erythrinidae:

ordem Characiformes. As famílias mais
são:

ocorrem com freqüência em igarapés

menores

que

a

Loricariidae,

Heptapteridae,

Callichthyidae e Trychomycteridae.

amazônicos, onde se destacam os gêneros
e

bem

abundâncias

representativas nos igarapés amazônicos

Os membros da família Lebiasinidae

Nannostomus

são

suas

de

Ainda entre os Characiformes destacam-

Pyrrhulina,

noturnos,

Geralmente

Copella.

Os

loricariídeos

representam

um

Preferem áreas de pouca correnteza,

importante componente da ictiofauna

vivendo

de riachos. Principalmente as espécies

geralmente

associados

a

vegetação marginal no caso do gênero

de

Nannostomus. Já os gêneros Pyrrhulina

Hypoptopomatinae,

e Copella preferem habitar o folhiço,

Loricariinae.

sendo encontradas, também, em poças

A

marginais ao leito do igarapé.

pequeno

família

porte

das

subfamílias

Hyspostominae

Heptapteridae

é

e

composta

basicamente por peixes de pequeno porte,

A família Crenuchidae possui a grande

raramente ultrapassando 20 centímetros

maioria

vivendo

de comprimento padrão. Sendo uma das

são peixes

famílias mais representativas da ordem

de pequeno porte, que vivem em uma

Siluriformes nos riachos de América

ampla

Nos

do Sul. Algumas espécies dos gêneros

os

Brachyhamdia e Pimelodella possuem

de

seus

membros

em riachos, geralmente
variedade

igarapés
gêneros:

de

amazônicos

ambientes.
destacam-se

Elachocharax,

Characidium,

interesse ornamental.

Microcharacidium e Crenuchus.

A maioria dos membros da família

Já os membros da Família Erytrhrinidae

Callichthyidae

são

igarapés

riachos, como os igarapés da Amazônia,

amazônicos, onde permanecem durante

onde se destacam o gênero Corydoras,

o dia em áreas de vegetação nas margens

que além de possuir a maior diversidade

dos igarapés, ou no folhiço, e saem

de espécie dentro da família, possuem

bastante

comuns

nos
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grande interesse ornamental.

riachos e rios da região Neotropical.

Entre os Perciformes a família Cichlidae se

A falta de estudos relativos à composição

destaca com a maior riqueza de espécies

taxonômica, estrutura e biologia geral das

nos igarapés amazônicos, com destaque

espécies de pequeno porte que compõem

para as espécies de pequeno porte dos

a ictiofauna de riachos, faz com que

gêneros

Apistogramma,

Crenicichla

estes conhecimentos se tornem o grande

e

Aequidens.

desafio da ictiofauna sulamericana, e mais
especificamente, para os igarapés da bacia

Os Gymnotiformes são peixes geralmente

Amazônica. É certo que o pequeno porte

de hábitos noturnos que passam grande

desses animais geralmente limita sua

parte do dia abrigados em refúgios. As

capacidade de deslocamento, facilitando

espécies desta ordem são constantes em

a ocorrência de eventos de vicariância,

igarapés amazônicos, porém ocorrem em

levando a multiplicação, por especiação

baixas abundâncias. Com destaque para

em

o gênero Gymnotus da família Gymnotidae

isolamento

geográfico.

Assim,

a

ocorrência de espécies caracterizadas pela

e para os gêneros Brachyhypopomus,

distribuição geográfica

Staetogenys e Hypopygus da família

restrita é mais

comum em igarapés do que nos rios de

Hypopomidae.

grande porte, tornando estes corpos d’água

Grande parte dos grupos de peixes

como áreas de acentuado endemismo,

neotropicais de água doce apresentam

e muito importante do ponto de vista

problemas

relacionados

taxonomia,

o

que

com

revela

o

biogeográfico e

sua

no

estabelecimento de

unidades de conservação.

pouco

conhecimento da ictiofauna da região

O desmatamento de áreas próximo aos

e reforça a necessidade de trabalhos

igarapés para construção de estradas,

taxonômicos da ictiofauna sul-americana,

pastos, áreas de cultivos e outros uso

conforme já apontado por vários autores.

da terra, além da poluição gerada por
centros urbanos se tornam a principal

Apesar do avanço conseguido nos últimos

ameaça

anos em relação a estudos taxonômicos

fluviais

limites

taxonômicos

de

espécies

biótica

nutrientes e compactação do solo, além

de

da perda de biodiversidade, redução do

pequeno e médio porte. Esse fato explica
os problemas freqüentes relativos

integridade

forma direta, a erosão do solo, perda de

são relativamente poucos os trabalhos
ambientes

a

deste ecossistema, já que provoca, de

sobre a ictiofauna Neotropical, ainda
envolvendo

para

ciclo da água para o aquecimento global.

aos
de

Um estudo sobre a integridade biótica
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de 30 igarapés perto de Manaus no

várias partes da Amazônia que afetam os

Amazonas concluiu que a medida que a

peixes, como sobrepesca, desmatamento,

área se torna antropizada, a riqueza vai

garimpo, construção de hidroelétricas.

diminuindo, com a Família Characidae

Estas modificações ambientais na maior
parte da bacia, apesar de crescentes,

sendo a primeira a sentir o efeito,

parecem, até o presente momento, não

tornando a riqueza desta Família como

acarretar riscos de extinção a qualquer

uma indicadora da integridade biótica do

espécie de peixe. O pouco conhecimento

ambiente.

ictiológico

dessa

bacia

dificulta

a

Nenhuma das espécies presentes na RDS

identificação de eventuais espécies de

Amanã encontra-se ameaçada. Embora

peixes potencialmente ameaçadas.

existam problemas ambientais sérios em
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Á

rea de estudo

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Amanã (RDSA) foi criada em 04 de
agosto de 1998, pelo Governo do Estado
do Amazonas. Esta é uma das maiores
áreas protegidas em floresta tropical na
América do Sul, com cerca de 2.350.000
hectares. Está ligada a outras duas
importantes unidades: o Parque Nacional
do Jaú (2.272.000 ha) e a RDS Mamirauá

Figura 1 - Mapa

da

Reserva

de

(1.124.000 ha), formando assim o maior
bloco de floresta tropical protegido do
Brasil, com 5.776.000 hectares. A RDSA
compreende

partes

de

duas

bacias

hidrográficas da Amazônia, a Bacia do Rio
Solimões e a Bacia do Rio Negro, em uma
área situada entre 1º 35' 43" e 3º 16' 13" S
e 62º 44' 10" e 65º 23' 36"W. Figura 1.

Desenvolvimento Sustentável Amanã
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e sua localização no

Estado

do

Amazonas
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Possui

uma

aproximadamente

população
4.000

de

As principais atividades desenvolvidas são
a a gricultura, a caça, a pesca e a extração
de madeira. Todas as comunidades
envolvidas no gerenciamento da reserva
estão localizadas na Bacia do Rio Solimões,
parte delas em ambiente de várzea, e parte
em ambiente de terra firme associado a

habitantes,

distribuídos em 58 assentamentos (47
moradores e 11 usuários). A população
local

contribui

implantação

com

da

o

processo

de

através

do

reserva

gerenciamento participativo.

Vista

frontal da

Comunidade Bom Jesus

várzea ou igapó.

do

Baré

29

situada às margens do lago

Amanã.
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fitofisionomicas

Na região do lago Amanã a variação

são encontradas na RDSA. Dentre elas

anual do nível da água é em torno de

podemos destacar a Floresta Ombrófila

9 a 10 metros. À medida que as águas

Densa Aluvial (semelhante à formação

das enchentes entram na área do lago,

encontrada na RDSM), Floresta Ombrófila

aumentam a disponibilidade de habitat

Aberta

Vegetação

para a fauna aquática. Já na seca, a

Pântanos

perda de habitat aquático resulta num

(VLOP), Arbórea Aberta e VLOP Arbórea

aumento de predação, à medida que os

Diferentes

de

Lenhosa

formações

Terras

Baixas,

Oligotrófica

dos

animais se tornam mais concentrados em

Densa. As duas últimas são formações de

áreas de água livre, que oferecem pouco

Campinaranas e Campinas do Rio Negro.

ou nenhum abrigo. Figura 2

O clima na região é constantemente quente
e

úmido, a temperatura

média é

Os inventários de ictiofauna na reserva

em

Amanã

torno de 270 C, possuindo pouca variação

do lago Amanã faz parte de uma várzea

da Patagônia. Este fenômeno é conhecido

pleistocênica, também chamado de terraço

localmente como friagem.

na

distribuição,

mais

lagos

o lago Amanã e o Rio Japurá. A bacia

chega a 180 C, devido a ventos frios vindo

fatores

nos

e alguns lagos localizados na várzea entre

alguns dias mais frios que a temperatura

dos

concentraram

Amanã e Urini, seus igarapés associados

ao longo do ano. Ocasionalmente, existem

Um

se

pleistocênico. Esta área é, provavelmente,
o resultado de um processo de abandono

importantes
e

de canais com subseqüente deposição de

diversidade de formas de vida do ambiente

sedimentos, refletindo na sua forma atual,

aquático amazônico é a variação sazonal

uma sucessão de períodos em que o nível

no nível da água causada pelo padrão

da água na bacia amazônica flutuou.

anual do regime de inundação dos

Ambos os lagos (Amanã e Urini) são

comportamento

rios da região. As espécies amazônicas

lagos de ria. Este tipo de lago tem sua

apresentam estratégias notáveis para se

origem com a descida do nível do mar no

adaptarem às mudanças sazonais nos

Pleistoceno, que fez com que os afluentes

diversos ambientes que ocupam. Esses

do Amazonas cavassem vales profundos

regimes de inundação são influenciados

em regiões de sedimentos macios do

principalmente

de

terciário. Com o aumento do nível do mar,

precipitação e degelo das regiões andinas.

estes vales foram inundados e suas bocas

A precipitação local representa uma baixa

obstruídas parcialmente por sedimentos

contribuição.

do rio principal, formando os lagos.

pelos

padrões
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Figura 2 - Variação

Amanã, durante
2003. (Fonte: GPMAA).

do nível da água coletado no cano do lago
novembro de

o período de dezembro de

2001

à

Geralmente suas margens compreendem

rodeado por uma cintura de igapó que

freqüentemente bordas íngremes, que

pode atingir 2 km de largura. A maior

representam as bordas velhas do vale.

parte do lago Amanã está inserida em terra

Em conseqüência da ação das ondas

firme. Ele recebe um grande volume de

nas bordas dos vales, existe a formação

águas brancas do Paraná Amanã e águas

de praias arenosas. No período da cheia,

negras (área de terra firme) dos igarapés

forma-se uma área de floresta inundada

Baré, Ubim, Cacau entre outros.

(igapó). Porém, a quantidade de floresta
inundada, é menor em comparação com

O lago Urini mede aproximadamente 22 X

as áreas de várzea, e compreende de uma

1 km, estando conectado a dois paranás,

pequena faixa ao longo do perímetro do

o do Amanã e do Castanho. Este último

lago.

conecta a porção central do lago ao Rio

Medindo aproximadamente 42 X 3 Km, o

Solimões. Na extremidade oposta ao
Paraná do Amanã ligam-se dois igarapés

lago Amanã é um dos maiores lagos da

de terra firme.

Amazônia. Ele é separado do Rio Japurá
por extensas florestas de várzea, porém

31

Vista

aérea da cabeceira do lago

Amanã

no início da estação seca.
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d’água

Os médios cursos dos igarapés do Amanã

complexos, com mistura de diferentes

apresentam dois estágios bem definidos,

tipos de águas. Suas porções superiores

de

são

pretas,

Durante o período da seca suas águas

especialmente por um aporte grande

se restringem ao seu leito principal. Seu

dos tributários locais, quase todos os

fundo geralmente é lamoso com presença

igarapés originados nas terras altas

de vegetação aquática e troncos caídos.

com matas altas de terra firme. Alguns

Porém, em alguns pontos o fundo é

dos igarapés tributários do lago Amanã

arenoso. Já no período da cheia, a água

estão associados à água mista negra /

transborda o leito principal formando

branca do rio Japurá (ex.: igarapé Juá

uma floresta de igapó. Neste ambiente o

Grande). As porções médias e inferiores

fundo é coberto com folhiço, e suas águas

do lago Amanã sofrem intensa influência

geralmente são paradas.

Ambos

os

lagos

dominadas

são

por

corpos

águas

do baixo Japurá e do médio Solimões, e

acordo

com

o

ciclo

hidrológico.

Já os baixos cursos dos igarapés do

as águas brancas dominam durante uma

Amanã possuem uma dinâmica do nível

boa parte do ciclo hidrológico.

d’água nos padrões do lago Amanã. Na

Este complexo de tipos d’água num corpo

seca as águas se restringem ao leito

de água tão vasto, conectado a outros

principal e na cheia a água transborda

de menor dimensão, cria um mosaico

formando floresta de igapó.

bastante variado de ambientes aquáticos.

Nesta região, os leitos dos igarapés são

Este mosaico é o principal responsável

relativamente largos, chegando a mais de

pela grande riqueza e alta biodiversidade

100 metros, possuem diversas ressacas

aquática da RDSA.

(reentrâncias), a velocidade da correnteza

Os igarapés dos lagos Amanã e Urini

bem baixa e fundo geralmente lamoso,

possuem

e

devido ao carreamento de sedimentos dos

médios totalmente cobertos pelo dossel

terrenos da floresta de terra firme. Próximo

da floresta de terra firme e o leito possui

a confluência com o lago Amanã, uma

uma

troncos

grande parte dos igarapés apresentam em

caídos. Já no baixo curso, eles podem

seu leito “ilhas” de vegetação arbustiva,

atingir larguras consideráveis, superiores

formada principalmente por maracaranas

a 100 metros, e a velocidade da correnteza

(Ruprectia

diminuem consideravelmente. No Amanã

carauaçuzeiros

os inventários realizados principalmente

Benth, Polygonaceae).

seus

grande

cursos

quantidade

superiores

de

nos médios e baixos cursos dos igarapés
e em lagos de várzea. Figura 3.
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sp.,

Polygonaceae)
(Symmeria

e

paniculata
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b

Figura 3 - Locais onde foram realizadas coletas de ictiofauna dentro da Área Focal da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã - RDSA
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a

b
Locais de coletas nos médios cursos dos igarapés
(a) Período de seca, com as águas restritas ao leito principal do igarapé.
(b) Período da cheia, mata de igapó formada pelo transbordamento do leito principal.
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Locais amostrados no baixo curso dos igarapés, com destaque para as ilhas de carauaçuzeiros.
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M

étodos de coleta

Durante os estudos de inventário diversos

sendo despescados uma única vez.

métodos de coletas foram utilizados.
Desta

maneira,

procurou-se

Já as malhadeiras foram utilizadas nos

garantir

lagos de várzea situados entre o rio

uma efetividade da amostra, buscando

Japurá e o lago Amanã e no baixo curso

capturar o maior número de espécies

dos igarapés, próximo aos lagos Amanã

de peixes em diversos ambientes. Para

e Urini. Foram utilizadas baterias de

uma avaliação da variação temporal das

malhadeiras multifilamentos com seis

comunidades de peixes nos igarapés, os

tamanhos

diferentes estudos realizaram coletas

de

malhas

diferentes:

25

mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm

durante todo o ciclo hidrológico (pelo

e 120 mm (entre nós opostos). As redes

menos um ano).

possuíam 25 metros de comprimento por

Entre os métodos utilizados dois eram

dois metros de altura e permaneciam 24

passivos: o matapi e a malhadeira. O

horas na água, sendo despescadas a cada

matapi é uma prática de pesca herdada

duas horas.

da cultura indígena. Este instrumento

Os métodos de coletas ativos utilizados

de pesca é uma armadilha tipo covo,

foram à rede de arrasto (redinha) e o

de formato cilíndrico, com suas bases

rapiché.

fechadas por um funil possicionado para
dentro da base cilíndrica. A ponta do funil

Dois modelos de rede de arrasto foram

possui um anel que dá acesso aos peixes

utilizadas. Uma das redes de arrasto media

para dentro da armadilha.

dez metros de comprimento por três de
altura, sendo confeccionada com pano de

Os matapis foram construídos com uma

nylon e malha de aproximadamente 0,2

armação de ferro e coberto com tela de

mm (tela de mosquiteiro) e foi utilizada

nylon de malha 5mm (tela mosquiteiro).

nos altos e médios cursos dos igarapés

Possuíam 80 cm de comprimento, 25

(corpos d’água de menor porte). Os cercos

cm de diâmetro e 5 cm o diâmetro do

foram feitos fazendo um semicírculo com

anel. Eles foram iscados com carne em

rede, e, em seguida, puxado o chumbo

conserva, e colocados nas margens dos

na parte de baixo da rede, para a margem

igarapés, em fundos de folhiço e no igapó.

do igarapé, onde os peixes retidos eram

Permanecendo por 24 horas na água,
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Matapí colocado no igapó, durante o período da cheia

coletados. Este aparelho foi utilizado no

atratores

canal principal do igarapé, nos períodos

galhadas artificiais foram construídas

de seca e no igapó durante a cheia. A

com ramos cortados de arbustos vivos,

outra rede de arrasto utilizada media 40

que ocorrem nas margens dos igarapés,

metros de comprimento por 6 de altura e

sendo

malha de 5 mm entre nós opostos. Duas

maracarana (Ruprectia sp., Polygonaceae)

metodologias distintas foram utilizadas

e

o

utilizadas
carauaçu

Benth,

com esta rede. A primeira foi à pesca

38

artificiais

(galhadas).

principalmente

(Symmeria

Polygonaceae).

As

As

a

paniculata
galhadas
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Cerco de arrasto sendo realizado no igapó durante o período da cheia.

mediam 4 metros quadrados (2x2 m) e se

15 dias, tempo necessário para que

localizavam nas margens do baixo curso

fossem colonizadas pelos peixes. Após

dos igarapés. Para evitar o deslocamento

este período, a galhada era cercada com

dos galhos dos atratores, causado pela

a rede de arrasto e seus galhos eram

ação do vento e da água de enxurrada,

retirados para a margem do igarapé.

eram

fixadas

varas

no

fundo,

Depois o chumbo, parte debaixo da

nas

rede, era puxado para margem do
igarapé, formando um saco onde os
peixes ficavam retidos.

extremidades e no centro da galhada,
com a finalidade de fixá-la melhor.
Elas permaneceram na água cerca de
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Esta metodologia é comumente utilizada

analisados em estudo da estrutura da

na

comunidade.

pesca

ornamental

Symphysodon

do

acará-disco

aequifasciatus,

porém

Em

diversas outras espécies são capturadas,

uma

galhadas

e todos os animais capturados foram

metodologia
artificiais,

semelhante

foram

às

construídos

atratores específicos para captura de peixes

Rede de arrasto cercando uma galhada artificial e galhos começando a ser retirados.
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da Família Loricariidae. Os atratores

pausadas foram colocadas na água onde

(pausadas) constituíam-se de dois feixes

permaneceram até o final do experimento

de madeira medindo aproximadamente

(1 ano de duração), sendo despescadas

1,5 x 1,5 m, sendo construídos de

bimestralmente. O método de despesca foi

principalmente com troncos ocos. As

semelhante ao das galhadas artificiais.

Pausada cercada com a rede de arrasto e tronco mortos sendo retirados.
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O outro aparelho de pesca ativa utilizado

períodos de seca, o principal ambiente

foi o rapiché (puçá). Um primeiro modelo

amostrado

de rapiché utilizado possuía a forma

igarapés e, na cheia a área de igapó.

quadrada medindo 50 X 50 centímetros.

leito

principal

dos

coleta de rapiché com a embarcação em

diferentes.
rapiché

o

A Outra metodologia realizada foi a

E foram utilizados em duas metodologias

O

foi

movimento. As coletas foram realizadas
quadrado

foi

utilizado,

em um trecho de cerca de 12 km. O trecho

primeiramente, em pescarias realizadas

era percorrido de voadeira lentamente e

no alto e médio curso dos igarapés. Nesta

a vegetação em contato com a água das

metodologia os pescadores percorriam

margens do igarapé era amostrada com os

as margens dos igarapés e passavam o

rapichés quadrados, com a embarcação

rapiché no fundo do igarapé, no folhiço,

em movimento. As amostragens realizadas

em troncos e na água livre, retirando os

com esse método foram seletivas apenas

peixes capturados em cada lance. Nos

para espécies da Família Loricariidae.

Rapiché sendo utilizado no igapó durante o período da cheia.
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Outras espécies foram coletadas e fixadas

canoa, rapiché e auxílio de uma lanterna,

com o propósito de registro da riqueza.

coletando todos os bodós (Loricariidae)
observados. O trecho era percorrido nos

Um outro modelo de rapiché utilizadado

dois sentidos (ida e volta). Esta amostragem

possuía a forma redonda com 25 cm de

foi realizada no baixo curso dos igarapés.

diâmetro.

Para todas as metodologias citadas a

A metodologia utilizando rapiché redondo

cima foram coletados dados referentes

foi realizada através de uma busca ativa

as

de membros desta Família, onde no

condições

físico-químicas

da

água

no momento das coletas. Os seguintes

início da noite, já completamente escuro,

parâmetros

um pescador percorria um trecho de

foram

coletados:

Oxigênio

dissolvido, pH, % saturação, temperatura e

aproximadamente 100 metros, definido

condutividade.

anteriormente. Para isto ele utilizava uma

Pescador realizando focagem na pesca noturna de bodós
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E
Com

spécies de peixes

base

nas

informações

geradas

identificar a riqueza de peixes da reserva

nos inventários e de uma revisão dos

com maior precisão.

exemplares da coleção ictiológica do
IDSM, foram registrados para a Reserva

Para o livro foram selecionadas 61

Amanã, até o presente momento, 330

espécies

taxa, pertencentes a 43 famílias e seis

e 6 ordens,

englobando

ordens, coletados na Reserva Amanã

19

incluídas no Plano de

(Tabela 1).

Manejo das Áreas de Coleta de Peixes

O

maior

número

de

pertencentes

espécies

a

22

famílias
todas as

Ornamentais da Reserva Amanã (PORA).

levantamentos

de peixes tem ocorreu nos igarapés

Além de espécies comercializadas no

tributários do lago Amanã. Ainda não

mercado aquariofilista, mas que não

existem levantamentos para as áreas

possuem estudos, mais aprofundados

extremas da reserva, principalmente as

sobre sua biologia na área da reserva. A

áreas de terra-firme que drenam para

ampla variedade das espécies escolhidas

a bacia do rio Negro. Com os novos

procurou

levantamentos que irão ocorrer nesta

formas e cores dos peixes que habitam

área o registro de outras espécies para a

esta área. As fotografias foram tiradas na

reserva Amanã são esperados.

mostrar

a

diversidade

de

própria reserva, utilizando um pequeno
coletado

aquário para fotos. O cenário de fundo e

nos últimos inventários realizados na

o substrato são meramente decorativos e

Reserva Amanã encontra-se em fase

não correspondem, na maioria das vezes,

de tombamento, sendo depositado, nas

ao ambiente natural onde as espécies são

coleções ictiológica do Instituto Mamirauá

encontradas.

Grande

parte

do

material

e na coleção ictiológica do Instituto

As

Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA.

informações

caracterização

Alguns taxa ainda possuem “status” de

das

a

respeito

espécies

da

foram

identificação deficiente e, somente após

obtidas através da observação direta dos

uma revisão taxonômica de todo o material

peixes coletados e, também, utilizando

tombado, será possível unificar a lista

dados secundários obtidos em literatura

de espécies em termos de sinonímias e

pertinente.
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Já para as informações de abundância,
parâmentros

físico-químicos

da

ictiofauna relizadas na reserva Amanã.

água

Por fim, as informações referentes à

(condutividade, condutividade e oxigênio
dissolvido)

e

parâmetros

importância ornamental, foram consultadas

ambientais

publicações referentes a aquariifilia e artigos

(profundidade, tipo de água, tipo de fundo,

com informações a respeito do comércio de

habitat e microhabitat) foram utilizados

peixes ornamentais na Bacia Amazônica.

dados referentes a todas as coletas de
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Tabela 1: Espécies de peixes encontradas na Reserva Amanã durante os estudos de inventários.

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie

RAJIFORMES
Potamotrygon motoro

Potamotrygonidae
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae

Osteoglossum bicirrhosum

Arapaimatidae

Arapaima gigas

CLUPEIFORMES
Anchoviella guianensis

Engraulidae

Anchoviella sp.1
CHARACIFORMES
Curimata vittata

Curimatidae

Curimatella alburna
Curimatopsis macrolepis
Cyphocharax festivus
Cyphocharax pantostictos
Cyphocharax spilurus
Potamorhina latior
Potamorhina pristigaster
Potamorhina sp.1
Potamorhina sp.2
Psectrogaster amazonica
Psectrogaster rutiloides
Prochilodus nigricans

Prochilodontidae

Semaprochilodus insignis
Semaprochilodus taeniurus
Alestidae

Chalceus erythrurus

Anostomidae

Laemolyta sp.1

Anostomidae

Leporinus agassizii
Leporinus fasciatus
Leporinus friderici
Leporinus trifasciatus
Leporinus trimaculatus
Pseudanos gracilis
Pseudanos sp.1
Pseudanos trimaculatus
Rhytiodus argenteofuscus
Rhytiodus microlepis
Schizodon fasciatus
Schizodon vittatus
Chilodus punctatus

Chilodontidae
Crenuchidae

Ammocryptocharax elegans

Characidiinae

Ammocryptocharax minutus
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie
Characidium pellucidum
Characidium pterostictum
Elachocharax pulcher
Klausewitzia ritae
Melanocharacidium cf. blennioides
Melanocharacidium depressum
Melanocharacidium sp.1
Microcharacidium sp.1
Odontocharacidium aphanes
Crenuchus spilurus

Crenuchinae

Poecilocharax weitzmani
Anodus elongatus

Hemiodontidae

Anodus orinocensis
Hemiodus amazonum
Hemiodus argenteus
Hemiodus gracilis
Hemiodus immaculatus
Hemiodus microlepis
Hemiodus sp.1
Hemiodus sp.2
Carnegiella marthae

Gasteropelecidae

Carnegiella strigata
Gasteropelecus sternicla
Characidae

Aphyocharacidium sp.1

Incertae sedis

Astyanax sp.1
Axelrodia sp.1
Axelrodia stigmatias
Bryconops inpai
Bryconops melanurus
Ctenobrycon spilurus
Hemigrammus analis
Hemigrammus belottii
Hemigrammus coeruleus
Hemigrammus gr. cupreus
Hemigrammus cf. hyanuary
Hemigrammus gr.iota
Hemigrammus levis
Characidae

Hemigrammus ocellifer

Incertae sedis

Hemigrammus schmardae
Hemigrammus unilineatus
Continua
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie
Hyphessobrycon copelandi
Hyphessobrycon sp.1
Jupiaba sp.1
Microschemobrycon callops
Microschemobrycon melanotus
Microschemobrycon sp.1
Moenkhausia collettii
Moenkhausia comma
Moenkhausia copei
Moenkhausia cotinho
Moenkhausia dichroura
Moenkhausia gracilima
Moenkhausia hemigrammoides
Moenkhausia intermedia
Moenkhausia lepidura
Moenkhausia gr. lepidura "faixa preta"
Moenkhausia cf. megalops
Moenkhausia oligolepis
Moenkhausia sp.1

Characidae

Moenkhausia sp.2

Incertae sedis

Paracheirodon innesi
Petitella georgiae
Triportheus angulatus
Triportheus elongatus
Iguanodectinae

Iguanodectes geisleri
Iguanodectes spilurus
Piabucus dentatus
Brycon amazonicus

Bryconinae

Brycon falcatus
Catoprion mento

Serrasalminae

Colossoma macropomum
Metynnis maculatus
Myleus rubripinnis
Myleus torquatus
Piaractus brachypomus
Pygocentrus nattereri
Serrasalmus eigenmanni
Serrasalmus rhombeus
Serrasalmus spilopleura
Aphyocharacinae

Aphyocharax alburnus
Continua
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie

Characinae

Charax gibbosus
Gnathocharax steindachneri
Phenacogaster pectinatus

Characinae

Phenacogaster sp.1
Priocharax sp.1
Roeboides affinis
Roeboides myersii
Tetragonopterinae

Tetragonopterus argenteus

Glandulocaudinae

Tyttocharax sp.1
Acestrorhynchus falcatus

Acestrorhynchidae

Acestrorhynchus falcirostris
Acestrorhynchus isalineae
Acestrorhynchus lacustris
Acestrorhynchus microlepis
Acestrorhynchus minimus
Acestrorhynchus nasutus
Cynodontidae

Cynodon gibbus

Cynodontinae

Hydrolycus scomberoides
Rhaphiodon vulpinus
Erythrinus erythrinus

Erythrinidae

Hoplerythrinus unitaeniatus
Hoplias aimara
Hoplias malabaricus
Lebisinidae

Copella nigrofasciata

Pyrrhulininae

Nannostomus digrammus
Nannostomus eques
Nannostomus marginatus
Nannostomus trifasciatus
Lebisinidae

Nannostomus unifasciatus

Pyrrhulininae

Pyrrhulina filamentosa
Pyrrhulina semifasciata
Boulengerella maculata

Ctenoluciidae
SILURIFORMES
Aspredinidae

Bunocephalinae

Bunocephalus sp.1
Bunocephalus sp.2
Bunocephalus verrucosus
Ituglanis sp.1

Trichomycteridae

Trichomycterus hasemani
Callichthyidae

Callichthys callichthys

Callichthyinae

Dianema urostriatum
Continua
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie
Hoplosternum littorale
Lepthoplosternum altamazonicum
Megalechis picta
Corydoras arcuatus

Corydoradinae

Corydoras nanus
Corydoras rabauti
Loricariidae

Hypoptopomatinae

Hypoptopoma psilogaster
Hypoptopoma sp.1
Hypoptopoma steindachneri
Otocinclus hoppei
Otocinclus macrospilus

Loricariidae

Hypoptopomatinae

Oxyropsis carinata
Oxyropsis wrightiana
Farlowella sp.1

Loricariinae

Farlowella sp.2
Hemiodontichthys acipenserinus
Limatulichthys griseus
Loricaria cataphracta
Loricaria phoxocephala
Loricariichthys acutus
Loricariichthys maculatus
Loricariichthys nudirostris
Loricariichthys sp.1
Rineloricaria aff. formosa
Rineloricaria aff. heteroptera
Rineloricaria lanceolata
Rineloricaria phoxocephala
Hypostomus hoplonites

Hypostominae

Hypostomus plecostomus
Hypostomus sp.1
Hypostomus sp.2
Pterygoplichthys gibbiceps
Pterygoplichthys pardalis
Squaliforma emarginata
Ancistrus dolichopterus
Ancistrus hoplogenys
Dekeyseria amazonica
Dekeyseria scaphirhyncha
Panaqolus sp.1
Peckoltia brevis
Continua
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie

Ancistrinae

Peckoltia vittata
Microglanis gr. poecilus

Pseudopimelodidae

Microglanis sp.1
Brachyrhamdia sp.1

Heptapteridae

Goeldiella eques
Imparfinis sp.1
Mastiglanis asopos
Pimelodella sp.1
Pimelodina flavipinnis
Rhamdia quelen
Rhamdia sp.1
Calophysus macropterus

Pimelodidae

Hypophthalmus fimbriatus
Hypophthalmus marginatus
Leiarius marmoratus
Phractocephalus hemioliopterus
Pimelodus albofasciatus
Pimelodus blochii
Pseudoplatystoma fasciatum
Pseudoplatystoma tigrinum
Pimelodidae

Sorubim lima

Doradidae

Acanthodoras cataphractus
Acanthodoras spinosissimus
Agamyxis pectinifrons
Agamyxis sp.1
Amblydoras hancockii
Anadoras grypus
Astrodoras asterifrons
Doras punctatus
Hemidoras morrisi
Lithodoras dorsalis
Nemadoras humeralis
Oxydoras niger
Physopyxis ananas
Physopyxis lyra
Pterodoras sp.1

Auchenipteridae

Auchenipterinae

Ageneiosus brevis
Auchenipterichthys punctatus
Auchenipterichthys thoracatus
Auchenipterus nuchalis
Continua
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Continuação

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie
Liosomadoras oncinus
Tetranematichthys wallacei
Trachelyichthys decaradiatus

Auchenipteridae

Auchenipterinae

Trachelyichthys exilis

Auchenipteridae

Auchenipterinae

Trachelyopterichthys taeniatus

Centromochlinae

Tatia creutzbergi
Tatia intermedia
Tatia sp.1
Tatia sp.2

GYMNOTIFORMES
Electrophorus electricus

Gymnotidae

Gymnotus anguillaris
Gymnotus arapaima
Gymnotus carapo
Gymnotus coatesi
Gymnotus mamiraua
Eigenmannia limbata

Sternopygidae

Eigenmannia trilineata
Eigenmannia virescens
Sternopygus macrurus
Rhamphichthyidae

Gymnorhamphichthys rondoni

Hypopomidae

Brachyhypopomus beebei
Brachyhypopomus brevirostris
Brachyhypopomus pinnicaudatus
Brachyhypopomus sp.1
Brachyhypopomus sp.2
Brachyhypopomus sp.3
Brachyhypopomus sp.4
Hypopygus lepturus
Steatogenys duidae
Steatogenys elegans
Adontosternarchus sp.1

Apteronotidae
CYPRINODONTIFORMES

Rivulus amanan

Rivulidae

Rivulus atratus
Rivulus micropus
Rivulus ornatus
Poeciliidae

Procatopodinae

Fluviphylax pygmaeus

BELONIFORMES
Belonion apodion

Belonidae

Potamorrhaphis guianensis
Continua

52

Peixes ornamentais do Amanã

ORDEM/Família

Sub-Família

Espécie

SYNBRANCHIFORMES
Synbranchidae

Synbranchus marmoratus

PERCIFORMES
Sciaenidae

Plagioscion squamosissimus

Polycentridae

Monocirrhus polyacanthus

Cichlidae

Astronotinae

Astronotus ocellatus
Chaetobranchus semifasciatus

Cichlasomatinae

Acaronia nassa
Aequidens tetramerus
Cichlasoma amazonarum
Heros efasciatus

Cichlasomatinae

Hypselecara temporalis
Laetacara thayeri
Mesonauta insignis
Pterophyllum leopoldi
Pterophyllum scalare
Symphysodon aequifasciatus
Uaru amphiacanthoides

Cichlinae

Crenicichla inpa
Crenicichla lugubris
Crenicichla regani
Crenicichla notophthalmus
Crenicichla gr. Saxatilis
Crenicichla sp.5
Crenicihla sp.6

Geophaginae

Acarichthys heckelii
Apistogramma agassizii
Apistogramma cf. eunotus
Apistogramma cf. pertensis
Apistogramma hippolytae
Cichla monoculus
Crenicara punctulatum
Geophagus proximus
Satanoperca acuticeps
Satanoperca jurupari

Eleotridae

Eleotrinae

Microphilypnus ternetzi

PLEURONECTIFORMES
Achiridae

Hypoclinemus mentalis

TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae

Colomesus asellus

53

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

54

Peixes ornamentais do Amanã

Famílias
e

Especies
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Família Anostomidae
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As espécies desta

família possuem o

Orinoco, Paraguai e Paraná. Amplamente

corpo alongado e fusiforme. A boca é

distribuídos no sul da América Central

pequena distante da borda orbital anterior

e nas regiões tropicais e subtropicais da

e normalmente terminal, com seis a oito

América do Sul. Nenhuma espécie desta

dentes

família ocorre nos rios que drenam para

incisivos,

côncavos,

dispostos

em uma única fileira. A nadadeira anal

o Oceano Pacífico.

é curta. A abertura branquial é curta
com as membranas firmemente aderidas

Na Reserva Amanã, ocorrem 13 espécies

ao istmo. A nadadeira adiposa é sempre

(Tabela

presente.

Pseudanos trimaculatus como a de maior

1),

onde

podemos

interesse ornamental.
A família é formada por 12 gêneros
e cerca de 140 espécies, sendo mais
diversa nas bacias dos rios Amazonas,

57
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Leporinus fascitatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de porte médio chegando a até

Pouco abundante.

35 cm, possui corpo amarelo com várias
Profundidade:

faixas transversais na cor preta. Algumas
faixas apresentam-se fundidas, e vão se

De 0,5 a 4,5 metros.

separando à medida que o peixe cresce.
Realiza

migrações

reprodutivas,

com

Condutividade:

desova uma vez por ano, no início da

De 14,1 a 73,7 µS/cm3.

enchente.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,07 a 1,99 mg/l.

Habita o baixo curso dos igarapés sempre
próximo ao lago Amanã e nos lagos de

Tipo de água:

várzea próximo ao Rio Tambaqui.

Mais frequente em água mista e branca e

Microhabitat:

raramente encontrada na água preta.

Foi

galhadas

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

capturada

sempre

artificiais

e

associada
a

bancos

macrófitas aquáticas.

em

locais com fundo lamoso e argiloso.

Importância ornamental:
Possui pouca importância ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Pseudanos trimaculatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, chegando a

Rara. Sendo capturada na estação seca.

14 cm. Corpo alongado, de cor marrom
escura, com uma grande mancha negra

Profundidade:

abaixo

De 0,50 a 1,50 metros.

da

nadadeira

dorsal

e

uma

de menor tamanho mais próximo ao
pedúnculo caudal. As nadadeiras são

Condutividade:

avermelhadas. Possui a boca na posição

De 34,7 a 73,0 µS/cm3.

superior com dentes bi ou tricúspides.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,12 a 0,27 mg/l.

Habita o médio e baixo curso dos
igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente na água branca, podendo

Foi capturada na água livre e também em

ocasionalmente ser encontrada em águas

galhadas artificiais.

mistas.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:

Possui

Encontrada predominantemente em locais

um

mercado

comercializadas

com fundo lamoso, sendo encontrada

como

restrito

sendo

especialidade.

Entre os anostomídeos que ocorrem na

também em fundos arenosos.

reserva, é o que possui o maior interesse
na aquariofilia.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA

61

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

Família Chilodontidae
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Esta família é caracterizada por possuir

d’água próximos a calha dos grandes

uma única série de pequenos dentes

rios. Algumas espécies são encontradas

inseridos de maneira móvel nos lábios da

em lagos e igarapés de água preta,

maxila superior, e, em muitas espécies,

geralmente

também na maxila inferior. Além da sexta

aquáticas e galhadas submersas.

escama da linha lateral muito menor que

associados

à

macrófitas

Na Reserva Amanã apenas a espécie

as outras.

Chilodus punctatus é encontrada. Sendo

Atualmente existem sete espécies válidas

capturada principalmente no período da

para a família. Estas estão distribuídas

seca, no baixo curso dos igarapés.

na bacia amazônica, do Orinoco, do

As espécies desta família são comuns na

Rio Parnaíba no nordeste brasileiro e

aquariofilia, despertando interesse pela

em bacias costeiras das Guianas. As
espécies

de

Chilodontidae

predominantemente

lagos

sua postura, com a cabeça constantemente

habitam
e

dirigida para baixo.

cursos
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Chilodus punctatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, chegando a

Encontrada em abundância apenas no

10 cm. Possui uma coloração clara com

período de seca.

pontos negros nas inserções de todas as
Profundidade:

escamas e uma faixa longitudinal, lateral
negra, que vai do focinho até a base do

De 0,15 a 6,30 metros.

pedúnculo caudal. A nadadeira dorsal é
pigmentada com diversas manchas sobre

Condutividade:

seus raios, sobre um fundo alaranjado.

De 13,9 a 95,0 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

próximos ao lago Amanã, ocorrendo em
baixa abundância no médio curso dos

De 0,07 a 0,38 mg/l.

igarapés e em lagos na região de várzea.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente em água mista e branca,
ocorrendo em menor abundância em água
preta.

Foi capturada quase sempre associada às

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Encontrada
predominantemente
locais com fundo lamoso.

galhadas artificiais.

Possui

em

o

baixo

curso

dos

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidades.

Habitat:
Habita

um

igarapés

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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estão

A família é caracterizada pelos pares de

sendo

descritas

atualmente,

principalmente do gênero Characidium.

foramens emparelhados situados nos

Este gênero possui ampla distribuição

ossos frontais da cabeça. Estes foramens

na região Neotropical desde o leste do

são mais facilmente reconhecíveis nos

Panamá até a província de Buenos Aires

três gêneros da subfamília Crenuchinae,

na Argentina. Os demais gêneros estão

onde são relativamente grandes. Nos

restritos as bacias que drenam o maciço

membros da subfamília Characidiinae,
estes foramens são muito pequenos e

das Guianas e na bacia do rio Tocantins.

difíceis de serem visualizados. Porém, a

A grande maioria das espécies desta

maioria dos membros desta subfamília
podem facilmente ser reconhecidos por
sua aparência externa geral e por sua

família

vive

predominantemente

corpos

d’água

de

pequeno

em

porte,

habitando os mais diferentes ambientes.

dentição especializada. Os Characidiinae

Na bacia amazônica, os membros desta

possuem dentes cônicos ou tricúspides

família ocorrem geralmente associados à

em ambas as maxilas. Na maxila superior

vegetação aquática de igarapés de águas

são organizados em uma única fileira.

pretas.

Já na maxila inferior, geralmente, estão
dispostos em duas fileiras.

Na Reserva Amanã ocorrem 14 espécies

Atualmente existem 73 espécies válidas

Crenuchus spilurus como a de maior

(Tabela 1), das quais podemos destacar

para a família. Contudo, diversas espécies

interesse ornamental.
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Crenuchus spilurus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando 6
cm. Possui o corpo de cor acinzentada, com
uma mancha negra na base da nadeira
caudal. Apresenta dimorfismo sexual,
com machos possuindo a nadadeira
dorsal e anal maiores e mais coloridas.
Em Amanã, reproduz-se de janeiro a
março, com um comprimento médio de
3,4 centímetros. Apresenta fecundidade
baixa, com as fêmeas podendo liberar até

Abundante apenas nos habitats onde é
encontrada.
Profundidade:
Das margens até 1,4 metros.
Condutividade:
De 8,8 a 57,1 µS/cm3.

120 ovócitos.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,10 a 2,1 mg/l.

Habita os lagos Amanã e Urini, e o trecho
inferior dos igarapés.

Tipo de água:
Microhabitat:

Mais frequente em água clara, mas
também encontrado em água mista e em

Foi capturada associada à vegetação

menor escala em branca.

aquática.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Encontrada

pedrominantemente

em

Comum, com pouco mercado ornamental.

locais com fundo lamoso, e em menor

Incluída no plano de manejo da RDSA.

escala em fundo arenoso e próximo ao
folhiço.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Os peixes desta família possuem como

grandes bacias do Sudeste brasileiro.

características o grande desenvolvimento
de suas nadadeiras e músculos peitorais.

As espécies dos gêneros Gasteropelecus

A região de inserção dos músculos das

e Thoracocharax habitam as áreas de

nadadeiras peitorais é modificada numa

água livre dos grandes rios, igarapés

grande e afilada quilha torácica. Estas

e

modificações fazem com que estes peixes

ocorre em pequenos canos e igarapés.

consigam dar saltos para fora d’água

Na

similares a um vôo ativo, sendo conhecidos
localmente

como

lagos.

Reserva

espécies

peixes-borboleta.

Já

strigatta,

o

gênero

Amanã

desta

ocorrem

família:

Carnegiella

Carnegiella

três

Carnegiella
marthae

e

espécies

Gasteropelecus sternicla. Todas habitando

pertencentes a três gêneros. Ocorrem

preferencialmente as margens do alto e

no Panamá e nas principais bacias

médio curso dos igarapés.

Esta

família

hidrográficas
estando

inclui

da

ausentes

nove

América

do

de

todas

Sul,
as
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Carnegiella marthae

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a

Moderada.

cerca de 3 cm. Corpo claro e brilhante,

ano inteiro, com as maiores capturas

mais escuro na parte dorsal. Possui

ocorrendo no período de seca.

É

encontrada

uma faixa negra na parte abdominal que
Profundidade:

vai da base do pedúnculo caudal até o
focinho. Na Reserva Amanã começa a se

De 0,15 a 2,80 metros.

reproduzir com cerca de 2,3 centímetros.
Apresenta um pico de reprodução no fim

Condutividade:

da seca, entre os meses de setembro e

De 9,9 a 95,0 µS/cm3.

outubro. As fêmeas liberam, em média,
72 ovócitos.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,13 a 1,48 mg/l.

Habita o alto e o médio curso dos
igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Ocorre

predominantemente

na

água

Foi capturada em raízes submersas que
ficam nas margens dos igarapés, em
locais de baixa correnteza. No período

branca, e em menor abundância em água
preta e mista.

das cheias, é encontrada no igapó.
Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Importância ornamental:

em

Menos procurada do que C. strigata,
porém também importante na aquariofilia.

ambientes com fundo de folhiço.

Incluída no plano de manejo da RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Carnegiella strigata

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a

Abundância moderada. É encontrada

cerca de 4,5 cm. Corpo claro e brilhante,

durante o ano inteiro, apresentando

sendo mais escuro na parte dorsal. Possui

as maiores abundâncias no período de

faixas negras transversais. Na reserva

seca.

Amanã começa a se reproduzir com cerca
Profundidade:

de 3,0 centímetros. Apresenta picos de
reprodução na enchete e no início da

De 0,20 a 2,80 metros.

cheia, entre os meses de dezembro a
março. As fêmeas liberam, em média, 65

Condutividade:

ovócitos.

De 8,7 a 53,3 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,05 a 2,99 mg/l.

Foi capturada em raízes submersas que
ficam nas margens dos igarapés em

Tipo de água:

locais de baixa correnteza. É encontrada
no igapó tanto no período da cheia,

Mais frequente em água preta, clara e

como naquele formado pelas águas de

mista, sendo rara em água branca.

enxurrada.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Ocorre predominantemente em ambientes

Possui

com fundo de folhiço.

importância

no

mercado

ornamental. Incluída no plano de manejo
da RDSA.

Habitat:
Habita o alto e o médio curso dos
igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Alestidae
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A família Alestidae é considerada por

Em revisão recente o gênero Chalceus

alguns autores como membros africanos

anteriormente

da família Characidae. A semelhança

Characidae

entre as duas famílias levou alguns

família Alestidae, se tornando o único

ictiólogos

grupo

a

considerar

apenas

uma

família para ambos os lados do Oceano

atribuído
foi

a

família

deslocado

trans-atlântico

para

desta

a

família.

O gênero Chalceus inclui cinco espécies

Atlântico. Apesar das semelhanças entre

que são relativamente comum nos rios

os dois grupos a família Alestidae tem as

da Amazônia, na bacia do rio Orinoco e

seguintes características que a diferem

nas drenagens do Atlântico nas Guianas.

de Cahracidae. Linha lateral, quando

Pelo

presente, é muito baixa, número de

seu

corpo

prateado

brilhante,

suas nadadeiras vermelhas e escamas

escamas entre a linha lateral e a nadadeira

grandes,

dorsal nunca superior a 3 (geralmente 2) e

possua

algumas diferenças nos ossos da cabeça.

fazem

com

importância

que
na

o

gênero

aquariofilia.

Eles ocorrem no meio da coluna de

Esta família inclui cerca de 110 espécies

água em áreas de florestas inundadas,

distribuídas

do

região de corredeiras e áreas alagadas

continente africano, mas com a maior

de cabeceiras de rios de pequeno e

diversidade nos rios costeiros da África

médio porte. Na Reserva Amanã ocorre

Ocidental e na bacia do Rio Congo.

apenas a espécie Chalceus erythurus.

em

grande

parte
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Chalceus erythurus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de médio porte, chegando a

Rara. Durante o presente estudo apenas

cerca de 21 cm. Possui o corpo alongado

quatro indivíduos foram capturados.

de coloração prateada, mais escura
na região dorsal, com uma mancha

Profundidade:

humeral evidente. Nadadeira caudal

De 1,20 a 2,60 metros.

vermelha e as demais amarelas. As
Condutividade:

escamas são grandes e vão diminuindo
de tamanho no sentido dorso-ventral.

De 20,9 a 62,0 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

associado a lago Urini, locais com uma
maior influência da água branca, e no

De 0,25 a 0,78 mg/l.

lago Amanã.

Tipo de água:

Microhabitat:

Encontrada sempre na água branca.

Foi capturada nos bancos de macrófitas e

Tipo de fundo:

nas galhadas artificiais.

Encontrada em locais com fundo lamoso

Importância ornamental:

e presença de folhiço.

Comum com pouco mercado.
Habitat:
Habita o baixo curso dos igarapés

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Characidae
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Esta família é a mais diversificada da

de maior porte, tais como piranhas

ordem Characiformes. Devido à alta

e pacus, matrinchãs, dentre outros.

diversidade e à carência de estudos
sistemáticos,

não

características
membros

se

podem

exclusivas

desta

família.

Na aquariofilia o cardinal Paracheirodon

definir

para

axelrodi

os

tem

representando

Entretanto,

posição
cerca

de
80%

destaque,
do

total

de peixes exportados pelo Estado do

os caracídeos são caracterizados pela

Amazonas. Outras espécies desta família

presença de dentes em ambas as maxilas,

também

nadadeira anal relativamente longa e

apresentam

importância

no

comércio ornamental como os rosáceos

nadadeira adiposa quase sempre presente.

e mato grossos (Hyphessobrycon spp.),

Ocorrem no sul da América do Norte,

os rodóstomus (Hemigrammus bleheri,

América Central e América do Sul. Porém

Hemigrammus rhodostomus e Petitella

com a maioria das espécies distribuídas na

georgiae)

região Neotropical. Atualmente a família

simulans

inclui 12 subfamílias, aproximadamente

e

os
e

neons

(Paracheirodon

Paracheirodon

innesi).

Na reserva Amanã, existem 74 espécies

145 gêneros e 950 espécies descritas.

(Tabela 1) dentre as quais se podem

A maioria das espécies é de pequeno

destacar o gênero Hyphessobrycon como

porte e formam o principal conjunto

o mais promissor para ser manejado. As

de espécies de meia água em diversos

espécies Paracheirodon innesi e Petitella

ambientes.

Nos

georgiae apesar de serem de interesse

brasileiros,

há

espécies
Characidae,

de

riachos

e

igarapés
de

ornamental, ocorrem em baixa abundância

“Tetragonopterinae”.

dificultando a viabilidade do manejo.

o

porém,

predomínio
inclui

espécies
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Aphyocharax alburnus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Abundância moderada e concentrada no

cerca de 5 cm. Possui uma coloração

período de seca.

pálida e uma linha longitudinal clara

Profundidade:

de que se estende desde o olho até a
nadadeira caudal, que é de coloração

De 0,50 a 1,70 metros.

vermelha intensa. As demais nadadeiras
são amarelas claras. Apresenta nadadeira

Condutividade:

adiposa e linha lateral incompleta.

De 23,7 a 73,0 µS/cm3.

82

Peixes ornamentais do Amanã

Oxigênio dissolvido:

associados ao lago Urini, locais com maior
influência da água branca.

De 0,12 a 0,19 mg/l.

Microhabitat:

Tipo de água:
Ocorre

predominantemente

em

Todos os indivíduos capturados estavam

água

habitando as galhadas artificiais.

branca e mista.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:
Encontrada

em

locais

com

Possui

fundo

Habitat:
o

baixo

curso

dos

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.

lamoso.

Habita

um

igarapés

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Bryconops melanurus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte alcançando

Baixa. É encontrada ao longo do ano

cerca de 12 cm. Corpo fusiforme alongado

inteiro, porém em baixa abundância.

e ligeiramente comprimido, de cor amarela

Profundidade:

no dorso e prateado abaixo da linha
lateral. A nadadeira caudal apresenta

De 0,20 a 1,90 metros.

uma mancha negra obliqua sobre o
lóbulo superior e uma mancha laranja na

Condutividade:

base de deste lóbulo. A nadadeira dorsal

De 10,5 a 74,0 µS/cm3.

e adiposa, também apresenta coloração
laranja.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,05 a 1,28 mg/l.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés. Sendo também comum nas

Tipo de água:

margens do lago Amanã.

Ocorre preferencialmente em água preta,

Microhabitat:

podendo ser encontrada também em

Foi capturada principalmente na água

águas mistas.

livre, nadando próxima a superfície, nos
períodos de cheia foi capturada no igapó.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

em

Importância ornamental:

locais fundo de folhiço.

Comum, com pouco mercado ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Hemigrammus coeruleus

Abundância:

Caracterização:

Moderada. A espécie é encontrada
principalmente no período de seca.

Espécie de pequeno porte chegando a 6,0
cm. Possui duas faixas longitudinais
na altura da linha lateral, uma de cor

Profundidade:

rosada avermelhada e logo abaixo uma

De 0,20 a 4,30 metros.

negra. A parte superior do olho é vermelho

Condutividade:

forte e vivo.

De 12,95 a 72,60 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

0,06 a 0,65 mg/l.

Habita o médio e alto curso dos igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente na água branca, ocorrendo

Foi capturada na meia água do canal

também em águas pretas e mistas.

principal dos igarapés. No período da
cheia a espécie foi capturada no igapó.

Tipo de fundo:
Importância ornamental:

Encontrada em locais de fundo lamoso,
muitas vezes com a presença de folhiço.

A espécie possui pouca importância
ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Hemigrammus ocellifer

Caracterização:

reprodução ocorre entre os meses de dezembro
a fevereiro, no período da enchente.

Espécie de pequeno porte chegando a 6,5
cm. Possui duas manchas humerais escuras,
alongadas verticalmente e muito conspícuas,
seguida por uma linha delgada que se
estende até o pedúnculo caudal, onde existe
uma mancha negra conspícua que alcança
a metade dos raios da nadadeira caudal. A
espécie apresenta também uma pequena
mancha alaranjada ao longo da linha média
do pedúnculo caudal. A parte superior do olho
é vermelha. Em Amanã, a espécie começa a
se reproduzir com cerca de 3 cm e o pico de

Abundância:
Muito abundante.
Profundidade:
De 0,15 a 5,15 metros.
Condutividade:
De 8,7 a 89,5 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

nos baixo curso dos igarapés e no lago
Amanã.

De 0,05 a 2,99 mg/l.

Microhabitat:

Tipo de água:

É uma das principais espécies de meia

Mais frequente em água preta e mista,

água do alto e médio curso dos igarapés,

ocorre também em águas claras.

sendo muito comum também no igapó
durante o período de cheia.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Importância ornamental:

em

locais com folhiço, mas ocorre também em

Comum,

locais com fundos arenosos e lamosos.

ornamental.

Habitat:
Habita o alto e médio curso dos igarapés.
Nos período de seca a espécie é abundante

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Hyphessobrycon bentosi

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a
4 cm. De cor marrom clara, a mancha
humeral, quando presente é verticalmente
alongada e difusa. A nadadeira dorsal
possui uma mancha laranja em sua
base, seguida por uma grande mancha
negra e sua extremidade é laranja. Em
alguns exemplares é comum a ponta das
nadadeiras anal e ventral pretas.

Abundante.
Profundidade:
De 0,15 a 3,50 metros.
Condutividade:
De 9,9 a 95,0 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,11 a 1,06 mg/l.

Habita principalmente o baixo curso dos
igarapés próximo ao lago Amanã.

Tipo de água:
Microhabitat:

Mais frequente em água mista e preta.

Foi
Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

capturada

principalmente

galhadas artificiais.
em

Importância ornamental:

locais com fundo lamoso.

Possui importância ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Hyphessobrycon copelandi

Abundância:

Caracterização:

Moderada.

Espécie de pequeno porte chegando a 3,5
cm. De cor marrom clara, possui uma
mancha humeral redonda conspícua. A
nadadeira dorsal possui uma mancha
laranja em sua base, seguida por uma
grande mancha negra e sua extremidade é
laranja. Em alguns exemplares, é comum
que os primeiros raios das nadadeiras
pélvicas e anais possuam a cor branca.

Profundidade:
De 0,20 a 3,50 metros.
Condutividade:
De 8,9 a 63,4 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

dos igarapés, próximo ao lago Amanã.
Sendo rara nos médios e altos cursos dos

De 0,12 a 1,48 mg/l.

igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente na água preta, ocorrendo

Foi capturada em maior abundância

também na água mista.

nas galhadas artificiais (baixo curso
dos igarapés). No médio e alto curso dos

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

igarapés, ocorre no leito do igarapé (meia

em

água). É encontrada no igapó tanto no

locais com fundo de folhiço, ocorrendo

período da cheia, como naquele formado

também em locais de fundo arenoso.

pelas águas de enxurrada.

Habitat:

Importância ornamental:

Habita principalmente nos baixos cursos

Possui importância ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Hyphessobrycon erytrostigma

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a 6

Rara. Sendo capturada principalmente
no período da seca.

cm. Possui o corpo alto e arredondado
(Adultos). Possui uma mancha negra

Profundidade:

conspícua na nadadeira dorsal situada

De 0,20 a 1,40 metros.

após uma linha branca. A mancha umeral,
é avermelhada. Possui ainda uma mancha

Condutividade:

branca ao longo da nadadeira anal.

De 14,2 a 62,1 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,12 a 0,40 mg/l.

Foi capturada na meia água do leito
dos igarapés. No período da cheia foi

Tipo de água:

capturada no igapó, e, sendo observada
sua presença no igapó formado por água

Mais frequente na água mista.

da enxurrada.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Importância ornamental:
em

Possui um bom mercado ornamental,

locais com fundo lamoso, ocorrendo

sendo

também em fundos de folhiço.

uma

importante

espécie

comercializada no estado do Amazonas.

Habitat:
Habita o alto e médio curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Moenkhausia hemigrammoides

Caracterização:

fêmeas podendo liberar, em média, cerca
de 1300 ovócitos.

Espécie de porte pequeno, alcançando
12 cm. O corpo é amarelado, brilhante

Abundância:

na área ventral. A mancha humeral é

Abundante.

pouco conpíscua. Possui uma mancha
nas cores preta, laranja e branca nos

Profundidade:

três primeiros raios da nadadeira anal.
Na nadadeira dorsal com três faixas nas

Da beira até 3,2 metros.

cores rosa, preta e laranja. Em Amanã,
reproduz-se de agosto a fevereiro, com as
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Condutividade:

Habitat:

De 12,5 a 73,7 µS/cm3.

Habita os lagos Amanã e Urini, e o baixo
curso dos igarapés.

Oxigênio dissolvido:
Microhabitat:

De 0,11 a 1,07 mg/l.

Foi
capturada
principalmente
nas
galhadas artificiais, ou, na água livre, nas
margens dos lagos Amanã e Urini. Em
menor escala no igapó.

Tipo de água:
Mais frequente em água preta, mas
também encontrada em água branca e
mista.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:

Considerada
comum.
No
entanto,
indivíduos grandes são valorizados no
mercado aquarista. Incluída no plano de
manejo da RDSA.

Encontrada
predominantemente
em
locais com fundo de lama ou argila,
mas também encontrada sobre folhiço e
areia.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Moenkhausia lepidura

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando
cerca de 8 cm. Seu corpo é alongado
de coloração cinza prateada com uma
mancha humeral tênue. Apresenta
lóbulo superior da nadadeira caudal com
uma mancha alaranjada na base e a
extremidade negra. Em Amanã, reproduzse nos meses de seca, de setembro a
outubro, com as fêmeas podendo liberar,
em média, cerca de 1475 ovócitos.

Abundante
Profundidade:
Da beira até 3,35 metros.
Condutividade:
Da 8,8 a 95,0 µS/cm3.
Oxigênio dissolvido:
De 0,05 a 1,49 mg/l.
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Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente em água mista, mas

Foi capturada em galhadas artificiais,

também encontrada em água preta e

água livre e também encontrada no igapó,

branca.

tanto no período da cheia, como naquele
formado pelas águas de enxurrada.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Importância ornamental:

em

locais com fundo de lama, principalmente

Comum, com pouco mercado ornamental.

acompanhado de folhiço, mas também

Incluída no plano de manejo da RDSA.

em locais com fundo arenoso e argiloso.
Habitat:
Habita o lago Amanã e o médio e baixo
curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Moenkhausia oligoleps

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Moderada.

cerca de 10 cm. O corpo é prateado,
com a metade superior mais escura e

Profundidade:

a borda das escamas escuras. Possui

Da beira até 2,60 metros.

uma mancha negra que ocupa a metade
anterior da nadadeira caudal e pendúculo

Condutividade:

caudal amarelado. Em Amanã, reproduz-

De 8,8 a 88,7 µS/cm3.

se de agosto a fevereiro, com as fêmeas
podendo liberar, em média, cerca de 2894

Oxigênio dissolvido:

ovócitos.

De 0,10 a 1,12 mg/l.
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Tipo de água:

igarapés e raramente o curso inferior.

Mais frequente em água clara, mas

Microhabitat:

também encontrada em água mista e
raramente em água preta e branca.

Foi capturada na água livre e também no
igapó.

Tipo de fundo:
Ocorre predominantemente em locais
com fundos cobertos por folhiço.

Importância ornamental:
Considerada

comum.

No

entanto,

indivíduos grandes são valorizados no
Habitat:
Habita principalmente o médio curso dos

mercado aquarista. Incluída no plano
manejo da RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Paracheirodon innesi

Caracterização:
Espécie

de

comprimento

pequeno
máximo

Abundância:
porte,
cerca

Moderada. Ocorre durante o ano inteiro,

com
de

porém em poucos locais. É capturada em

4

maior abundância no período da seca.

cm. Possui uma faixa azul brilhante,
longitudinal, que vai do olho até a base
da nadadeira adiposa. A metade inferior

Profundidade:

do corpo é de coloração vermelha intensa.

De 0,20 a 1,00 metros.

Outras características são a presença de
Condutividade:

nadadeira adiposa, dentes tricúspides e
linha lateral incompleta.

De 8,7 a 28,7 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,13 a 0,40 mg/l.

Foi capturada na meia água do canal
principal dos igarapés. É encontrada

Tipo de água:

no igapó, próximo ao canal principal

Ocorre

predominantemente

clara,

sendo

também

água

no igarapé, tanto no período da cheia,

encontrado

como naquele formado pelas águas de

em

frequentemente em água preta.

enxurrada.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Encontrada

predominantemente

em

Possui grande importância ornamental.

locais com fundo de folhiço.
Habitat:
Habita o alto e médio curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Pygocentrus nattereri

Caracterização:

fortemente associada à água branca, com
preferência a ambientes lênticos.

Espécie de porte médio, alcançando 30
cm. Possui o corpo romboidal e largo,

Abundância:

especialmente na porção anterior. A
cabeça é curta e robusta, com mandíbula

Rara.

massiva e prognata. Sua coloração é

Profundidade:

cinza escura desde o dorso até a linha

De 0,80 a 5,00 metros.

lateral, ficando mais clara abaixo e com
a região ventral e o queixo normalmente

Condutividade:

alaranjado. A nadadeira caudal é curta e
acinzentada. A espécie tem sua ocorrência

De 14,9 a 60,6 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,07 a 0,30 mg/l.

Foi capturada em bancos de macrófitas
aquáticas.

Tipo de água:
Ocorre

predominantemente

na

água

branca e na água mista.

Importância ornamental:
Possui

um

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo lodoso.
Habitat:
Habita principalmente os lagos na região
de várzea.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Acestrorhynchidae
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Esta família se caracteriza pelo corpo

vivem,

muito alongado coberto por escamas

lagoas e igarapés, no caso das espécies

relativamente

de menor porte.

pequenas,

focinho

longo e pontudo. Todos os dentes são
caniniformes, de diferentes tamanhos,
em ambas as maxilas. A nadadeira dorsal
sempre localizada na porção posterior do
corpo.

preferencialmente,

em

lagos,

Na Reserva Amanã, ocorrem sete espécies
(Tabela 1). As de maior porte, como A.
falcatus e A. falcirostris, ocorrem no lago
Amanã e no baixo curso dos igarapés.
Já as espécies de menor porte, como

É representada por um único gênero

A. isalinae e A. nasutus e A. mininus,

Acestrorhynchus que possui atualmente

habitam principalmente o médio e alto

15 espécies, todas exclusivas da América

curso dos igarapés. As espécies de

do Sul e com uma grande variedade de

menor porte podem eventualmente ser

espécies ocorrendo na bacia Amazônica

comercializadas como ornamentais.

e do Orinoco. São encontradas em uma
grande variedade de ambientes, mas
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Acestrorhynchus nasutus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte alcançando até

Pouco

7 cm.

concentradas na época da seca.

Possui uma faixa longitudinal

abundante,

com

negra que se estende da ponta do focinho
Profundidade:

até a base na nadadeira caudal. A espécie
caracteriza também por possuir um longo

De 0,4 a 3,0 metros.

focinho, se estendendo anteriormente à
maxila inferior. Pode ser confundida com

Condutividade:

juvenis de Acestrorhynchus microlepis e

De 18,4 a 62,1 µS/cm3.

Acestrorhynchus falcatus.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,17 a 0,80 mg/l.

Habita o médio e alto curso dos igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Ocorre principalmente em locais de fundo

Foi capturada nas praias e região de

na água preta e, ocasionalmente, em

remanso (baixa correnteza) dos igarapés.

águas brancas e mistas.
Importância ornamental:
Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Pouco
em

interesse

ornamental,

comercializada eventualmente.

locais de fundo arenoso, ocasionalmente
com presença de folhiço.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Erythrinidae
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Os peixes da família Erythrinidae são

São encontradas em ampla variedade

caracterizados por terem um corpo no

de habitats como lagos, lagoas e rios de

formato

caudal

pequeno e grande porte. Costumam se

nadadeira

esconder em áreas de densa vegetação

adiposa, numerosos dentes no palato e

durante o dia, saindo à noite para se

dentes cônicos nas maxilas.

alimentar.

Atualmente existem 14 espécies válidas

Na

distribuídas

Sua

espécies (Tabela 1), sendo Erythrinus

distribuição é restrita à região Neotropical,

erythrinus a de maior interesse para a

desde a Costa Rica até a Argentina, com

aquariofilia.

cilíndrico,

arredondada,

nadadeira

ausência

em

três

de

gêneros.

a maior diversidade ocorrendo na bacia
Amazônica.
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Erythrinus erythrinus

Caracterização:
Espécie

de

Abundância:

porte

pequeno

Pouco abundante.

médio,

alcançando 20 cm. Possui a coloração

Profundidade:

marrom, as nadadeiras possuem suas
extremidades

na

cor

branca,

De 0,15 a 2 metros, normalmente em
locais com menos de 0,7 metros de
profundidade.

exceto

a nadadeira peitoral. Apresenta uma
mancha negra conspícua no pedúnculo
caudal, na base dos raios da nadadeira

Condutividade:

caudal. Apresenta dimorfismo sexual,

De 10,5 a 57,1 µS/ cm3, mas normalmente
em torno de 12 µS/cm3.

com os machos possuindo a nadadeira
dorsal mais longa do que as fêmeas.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,05 a 1,98 mg/l.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés, raramente é encontrada em

Tipo de água:

lagos.

Mais frequente na água preta e clara, mas

Microhabitat:

também em água branca.

Foi capturada no igapó, na vegetação
marginal e na água livre.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

em

locais com fundo arenoso ou folhiço, mas
também em fundo de lama.

Importância ornamental:
Conhecida

na

aquariofilia

desde

o

início do século XX. Comercializada
eventualmente.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Lebiasinidae
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As espécies da família caracterizam-

amazônica, as espécies são facilmente

se pelo corpo de formato alongado,

encontradas em áreas de “baxios” e poças

cilíndrico

temporárias que ocorrem no meio da

e

escamas

relativamente

grandes. A nadadeira adiposa pode ser
presente ou ausente. As nadadeiras
anais são curtas. Em muitas espécies, os
machos desenvolveram nadadeiras anais
especializadas para a corte e proteção dos
alevinos.

mata.
Na Reserva Amanã, foram identificadas
oito espécies. A grande maioria delas
habita o alto e médio curso dos igarapés,
principalmente as espécies do gênero
Nannostomus.

Já

a

espécie

Copella

Existem aproximadamente sessenta e

nigrofasciata

uma espécies descritas e várias outras a

águas calmas, ocorrendo em grande

serem descritas. Sua área de distribuição

abundância em poças adjacentes aos

engloba a América Central (Costa Rica

igarapés.

e Panamá) e América do Sul, onde
é

amplamente

distribuída.

Algumas

espécies ocorrem em riachos e igarapés,
porém a grande maioria das espécies
prefere águas paradas, como banhados e
lagoas relativamente isolodas. Na região

prefere

ambientes

com

O gênero Nannostomus, conhecidos como
peixe-lápis, é comum na aquariofilia,
despertando

interesse

pelas

listras

coloridas do corpo e pela postura com a
cabeça continuamente apontando para
cima.
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Copella nigrofasciata

Caracterização:

picos de reprodução em fevereiro e
junho,

Espécie de pequeno porte, alcançando

lateral, que vai do focinho ao pendúculo
manchas

Muito abundante.

Todas as nadadeiras são alaranjadas,
a

nadadeira

dorsal

alagada

Abundância:

circulares

vermelhas na porção distal das escamas.
com

floresta

média, cerca de 130 ovócitos.

e uma faixa negra, na altura da linha
Possui

a

para reprodução. As fêmeas liberam, em

5 cm. Apresenta a região ventral branca

caudal,

utilizando

Profundidade:

possuindo

também uma faixa oblíqua negra. Começa

De 0,15 a 2,2 metros, preferencialmente

a se reproduzir com 2,2 cm. Apresenta

em locais rasos.

116

Peixes ornamentais do Amanã

Condutividade:

Habitat:

De 9,7 a 88,7 µS/cm3.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés, também é encontrada em áreas

Oxigênio dissolvido:

de chavascal.

De 0,05 a 0,29 mg/l.

Microhabitat:

Tipo de água:

Foi capturada no igapó e na água livre,

Mais frequente em água preta e clara,
mas também ocorre na água mista.
Tipo de fundo:
Ocorre predominantemente em locais
com fundo de folhiço, mas também, em
locais de fundo argiloso e lamoso.

também é observada junto à vegetação
marginal e em poças isoladas na mata
próximas a igarapés.
Importância ornamental:
Comum, bastante apreciada no mercado.
Incluída no plano de manejo da RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Nannostomus marginatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a

Pouco

cerca de 3 cm. Espécie muito parecida

principalmente

com N. trifasciatus, se diferenciando
desta
do

por

opérculo

apresentar
vermelha,

a

margem

uma

faixa

Condutividade:

das duas faixas longitudinais negras
raios

da

nadadeira

período

De 0,20 a 1,40 metros.

negra mediana e pelo prolongamento
os

no

Profundidade:

vermelha no corpo adjacente à faixa

até

abundante,

caudal.

De 12,5 a 62,3 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

curso dos igarapés, ocorrendo em menor
abundância no baixo curso dos igarapés,

De 0,11 a 0,22 mg/l.

próximo ao lago Amanã.

Tipo de água:

Microhabitat:

Ocorre em água mista e preta.

Foi capturada na água livre, nas margens
dos

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

igarapés

e,

ocasionalmente,

na

vegetação aquática e vegetação marginal.
em

locais com fundo arenoso.
Habitat:

Importância ornamental:
Comum, bastante apreciada.

Habita com mais frequência o alto e médio

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Nannostomus trifasciatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a

Moderada, sendo capturada durante o
ano inteiro.

4 cm. Caracteriza-se pelo fato das três
bandas

longitudinais

terminarem

na

Profundidade:

base dos raios da nadadeira caudal e por

De 0,20 a 1,80 metros.

manchas vermelhas na base de todas
as nadadeiras. Apresentam nadadeira

Condutividade:

adiposa.

De 8,9 a 57,1 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

dos

ocorrendo

em

menor

abundância no baixo curso dos igarapés

De 0,14 a 1,48 mg/l.

próximo ao lago Amanã.

Tipo de água:
Ocorre

igarapés,

Microhabitat:

predominantemente

na

água
É

preta.

encontrada

em

ambientes

com

vegetação aquática e marginal. No período
da cheia pode ser encontrada em baixa

Tipo de fundo:
Encontrada frequentemente em locais
de

fundo

arenoso,

sendo

capturada

ocasionalmente no folhiço.

abundância no igapó.
Importância ornamental:
Comum, bastante apreciada no mercado.

Habitat:
Habita comum no alto e médio curso

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Nannostomus eques

Caracterização:

reprodução de dezembro a abril (enchente
e cheia). As fêmeas possuem a fertilidade

Espécie de pequeno porte, chegando a 4,5

média de 53 ovócitos.

cm. Possui uma faixa negra longitudinal
que se estende desde o opérculo até o

Abundância:

lóbulo inferior da nadadeira caudal e,
adjacente a esta, uma faixa branca que

Abundante, sendo capturada durante

vai do focinho até a base da nadadeira

todo o ano.

caudal. Apresenta também duas faixas

Profundidade:

oblíquas transversais, que às vezes, se
sobrepõem as faixas longitudinais. Em

De 0,15 a 7,45 metros.

Amanã, a espécie apresenta o pico de
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Condutividade:

Habitat:

De 5,7 a 89,5 µS/cm3.

Habita com mais freqüência o alto e médio

Oxigênio dissolvido:
De 0,03 a 2,99 mg/l.
Tipo de água:

curso dos igarapés.
Microhabitat:
Foi capturada em água aberta nas
margens dos igarapés.

Mais frequente nas águas branca e mista,
mas também em águas pretas.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:

Considerada

Encontrada com maior freqüência em

RDSA.

comum,

apreciada

no

mercado. Incluída no plano de manejo da

locais de fundo lamoso com presença de
folhiço.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA

123

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

Nannostomus unifasciatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, chegando a 4,3

Abundante. Sendo capturada durante

cm. Possui uma faixa negra longitudinal

todo o ano.

que se estende desde o opérculo a o lóbulo
Profundidade:

inferior da nadadeira caudal. Apresenta
ainda no lóbulo inferior da nadadeira

De 0,15 a 2,10 metros.

caudal uma macha avermelhada. Em
Amanã, a espécie apresenta o pico de

Condutividade:

reprodução de dezembro a abril (enchente

De 8,9 a 95,0 µS/cm3.

e cheia). As fêmeas possuem a fertilidade
média de 90 ovócitos.
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Oxigênio dissolvido:

sendo encontrada também no médio e
alto curso dos igarapés.

De 0,11 a 2,99 mg/l.

Microhabitat:

Tipo de água:
Mais frequente na água mista e preta,
ocorrendo em menor abundância em
água clara e branca.

em

artificiais. No alto e médio curso dos
igarapés a espécie é encontrada na água
livre (superfície) nas margens do canal
principal do igarapé, às vezes associadas

Tipo de fundo:
Encontrada

Foi coletada principalmente nas galhadas

locais

com

fundo

à vegetação marginal.

lamoso.

Importância ornamental:

Habitat:

Considerada

Habita com mais freqüência o baixo curso
dos igarapés, próximo ao lago Amanã,

comum,

apreciada

no

mercado. Incluída no plano de manejo da
RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Pyrrhulina semifasciata

Caracterização:

As fêmeas produzem, em média, 939
ovócitos.

Espécie de pequeno porte chegando a 7
cm. De cor marrom clara, possui uma

Abundância:

listra preta mediana que se estende do

Moderada.

focinho e ultrapassa a extremidade da
nadadeira peitoral. A nadadeira caudal é

Profundidade:

amarelada. A dorsal possui uma mancha
laranja em sua base, seguida por uma

De 0,15 a 1,65 metros.

mancha negra. Em Amanã, a espécie se
reproduz ao longo do ano inteiro, não

Condutividade:

sendo observado um pico de desova.

De 5,5 a 89,5 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:
De 0,05 a 2,99 mg/l.
Tipo de água:

Também

é

encontrada

em

menor

abundância no baixo curso dos igarapés.
Microhabitat:

Mais frequente em água preta, ocorrendo

Foi capturada em locais rasos e de baixa

também em água mista e clara.

correnteza,

se

abrigando

no

folhiço.

No período das cheias é encontrada no
Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo de
folhiço.

igapó.
Importância ornamental:
Comum com pouco mercado ornamental.

Habitat:

Incluída no plano de manejo da RDSA.

Habita o alto e médio curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Aspredinidae
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Os membros da família Aspredinidae

rios tropicais da área, em rios menores

possuem a cabeça e o corpo deprimidos

ao oeste dos Andes, assim como em

dorso-ventralmente, pedúnculo caudal

águas salgadas e marinhas entre o Rio

delgado, sendo conhecidos com peixe banjo.

Orinoco e o delta do Rio Amazonas.

Distinguem-se dos demais Siluriformes
Neotropicais pela forma do corpo, a pele
áspera, devido à presença de tubérculos
queratinizados

distribuídos,

frequentemente,

paralelamente em fileiras ao longo do
corpo,

pequena

ausência

de

abertura

espinhos

na

opercular,
nadadeira

dorsal e ausência de nadadeira adiposa.
A família inclui 35 espécies pertencentes a
13 gêneros, todas endêmicas da América
do Sul. O gênero Bunocephalus possui
espécies a serem descritas. Encontramse distribuídos na maioria das bacias de

Os aspredinídeos ocorrem em riachos,
rios e ambientes costeiros habitando
poças rasas de maré e até canais de rio
profundos nas regiões estuarinas. Nos
igarapés amazônicos ocorrem geralmente
em áreas de folhiço, onde permanecem
escondidos.
Na Reserva Amanã, existem três espécies
de Bunocephalus, sendo que duas deles
identificadas apenas ao nível de gênero
(Tabela 1). Os membros de pequeno
porte

desta

família

são

comumente

comercializados na aquariofilia.
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Bunocephalus sp. 1

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando 9

Rara.

cm. Possui o corpo achatado e largo na
porção anterior e fino posteriormente.

Profundidade:

A região entre a cabeça e nadadeira

De 0,2 a 3,8 metros.

dorsal possui várias rugosidades. Sua
coloração é marrom de várias tonalidades

Condutividade:

diferentes.

De 8,7 a 48,4 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,14 a 0,22 mg/l.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés.

Tipo de água:
Ocorre predominantemente água preta,
mas também em água branca e mista.

Microhabitat:
Foi capturada nas galhadas artificiais,
no igapó, na vegetação aquática e na

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

vegetação marginal.
no

folhiço em locais de fundo lamoso, mas
também em locais com areia.

Importância ornamental:
Possui

um

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA

131

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

Família Callichthyidae
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Os membros da família Callichthyidae

do sul cis-andina, incluindo as bacias

possuem corpo roliço, duas séries de

costeiras do Atlântico, desde a província

placas altas e estreitas, com limites em

de Buenos Aires, na Argentina, até a

forma de zigue-zague, unindo-se na

bacia do Rio Orinoco, na Venezuela. Já na

porção mediana do corpo. Apresenta linha

região trans-andina ocorre na Colômbia e

lateral reduzida, ausência de dentes pré-

Panamá. A maior diversidade da família

maxilares nos adultos e boca pequena,

é encontrada na parte superior da bacia

ventral ou subterminal.

amazônica e nas Guianas.

A

família

possui

espécies,

Seus membros estão distribuídos em

distribuídas em oito gêneros. A subfamília

uma grande variedade de habitats que

Corydoradinae é a que apresenta os

vão de grandes rios e lagos, até brejos e

maiores

poças temporárias. São também bastante

problemas

177

taxonômicos.

O

gênero Corydoras, o mais diversificado
da ordem Siluriformes, representando
cerca de 80% da diversidade da família,
não é monofilético. Sua distribuição se dá
em todas as grandes bacias da América

frequentes nos igarapés amazônicos.
Na Reserva Amanã, existem dez espécies
de Callichthyidae (Tabela 1), com três
espécies de Corydoras de grande interesse
para aquariofilia.
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Megalechis thoracata

Caracterização:

nadadeiras apresentam uma série de
pintas negras dispostas irregularmente.

Espécie de porte médio, alcançando 18
cm. Possui o corpo alongado com coloração

Abundância:

escura e uniforme e o ventre mais claro
com pequenos pontos negros dispersos

Pouco abundante.

(adultos). Os juvenis apresentam uma
Profundidade:

coloração clara com manchas escuras
disformes em todo o corpo. A nadadeira

De 0,15 a 1,7 metros, mas normalmente

caudal apresenta duas faixas verticais

em locais mais rasos.

negras muito evidentes, uma em sua borda
e outra na porção mediana. As demais
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Condutividade:

Habitat:

De 11,9 a 45,5 µS/cm3.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés.

Oxigênio dissolvido:
De 0,05 a 0,64 mg/l.

Microhabitat:
Foi capturada predominantemente no

Tipo de água:
Mais frequente na água mista, mas,
ocorrendo também na água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada predominantemente folhiço,

igapó, mas também coletada em galhadas
artificiais.
Importância ornamental:
Pouca

importância

aquarista.

mas também em fundo de lama e argila.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Corydoras nanus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Pouco abundante.

5 cm. O corpo é branco com duas faixas
negras,

longitudinais

paralelas,

Profundidade:

que

estende do pedúnculo caudal a altura da

De 0,10 a 1 metro.

base da nadadeira dorsal. A região acima
dos olhos é escura, sem formar máscara. A

Condutividade:

região ventral possui pequenas manchas

De 24,2 a 57,1 µS/m3.

negras.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,16 a 0,33 mg/l.

Igarapé de terra firme.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mista, preta e branca.

Água livre, igapó.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Predominantemente areia, mas também

Espécies

em folhiço e em meio à vegetação

bastante valorizadas no mercado.

alagada.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Loricariidae
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Os membros dessa família apresentam

várias espécies estão restritas à encostas

corpo coberto por placas ósseas, munidas

ocidentais da cordilheira dos Andes.

de pequenas estruturas ósseas, bastante
ásperas, denominadas odontodes. A região
abdominal achatada, boca inferior e lábios
expandidos, forma de ventosa e papiposos.
É

a

família

mais

diversificada

Habita uma grande variedade de habitats
como lagos, grandes rios, riachos e igarapés
da região amazônica, onde representam
um importante componente da ictiofauna

de

bentônica. As espécies de grande porte

Siluriformes. Atualmente, mais de 750

são comumente utilizadas na pesca de

espécies são reconhecidas como válidas

subsistência e várias espécies de pequeno

e várias outras são descritas todos os

porte

anos. Os loricariídeos são distribuídos
na maior parte da região Neotropical,
ocorrendo desde a Costa Rica até a
Argentina. A grande maioria das espécies
é encontrada na região cis-andina, mas

são

utilizadas

na

aquariofilia.

Na Reserva Amanã, foram encontradas
37 espécies (Tabela 1), com destaque
para os gêneros Ancistrus, Otocinclus e
Peckoltia, que possuem espécies muito
apreciadas

139

no

mercado

ornamental.

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

Ancistrus dolichopterus

Abundância:

Caracterização:
Espécie

de

porte

Espécie com abundância moderada.

médio-pequeno,

alcançando cerca de 15 cm. Sua coloração

Profundidade:

é negra com pequenos pontos brancos
espalhados por todo o corpo. Alguns

Coletada tanto em trocos próximos à

indivíduos possuem as bordas extremas

superfície como em galhadas em até 0,9

das nadadeiras caudais e dorsais brancas.
Apresenta

dimorfismo

sexual,

metros de profundidade.

com

machos apresentando projeções dérmicas

Condutividade:

em forma de tentáculos pronunciadas no

De 30,0 a 78,6 µS/cm3.

focinho.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,16 a 0,49 mg/l.

Foi

Tipo de água:
Ocorre em água preta e água mista.
Tipo de fundo:

capturada

em

galhadas

e

em

troncos.
Importância ornamental:
É

bastante

ornamental.

Encontrada em locais de fundo de lama.
Habitat:
Habita o curso inferior dos igarapés e os
lagos.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Ancistrus sp.1

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Rara.

cerca de 6 cm. Seu corpo é achatado na
Profundidade:

região ventral. Sua cor é marrom com
manchas claras difusas espalhadas em

Coletada próxima à superfície, mas em

todo o corpo e nadadeira caudal. As demais

locais com profundidade variável.

nadadeiras são de coloração marrom clara
com pintas escuras alinhadas formando

Condutividade:

faixas. Possui nadadeira adiposa.

De 18,0 a 24,2 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

Em torno de 0,30 mg/l.

Foi

capturada

vegetação
Tipo de água:

marginal

em

locais

na
com

correnteza moderada ou associada a
galhadas.

Ocorre apenas na água preta.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:
Encontrada

principalmente

predominantemente

em

locais com fundo lamoso.

A espécie provavelmente ainda não é
comercializada.

Possui

importância

desconhecida no mercado ornamental.

Habitat:
Habita o médio curso médio dos igarapés
e os lagos.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Farlowella sp.1

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Ocorre somente em locais específicos e

cerca de 15 cm. Possui o corpo delgado

em baixa abundância.

e estreito com focinho comprido. Sua
coloração é marrom escura na região

Profundidade:

dorsal, mais claro na região ventral, com

Coletada próximo à superfície, mas em

uma aixa negra na altura da linha média

locais com profundidade variável.

do corpo.
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Condutividade:

Habitat:

De 18,0 a 24,2 µS/cm3.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés.

Oxigênio dissolvido:
Em torno de 0,30 mg/l.

Microhabitat:
Foi capturada associada às folhas verdes

Tipo de água:
Ocorre apenas na água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais de fundo variado.

de vegetação marginal de igarapés.
Importância ornamental:
Espécie possui interesse no mercado
ornamental.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Otocinclus macrospilus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Espécie pouco abundante.

4 cm. Possui uma coloração amarelada
Profundidade:

mais escura na região dorsal. Uma faixa
negra horizontal que se inicia no focinho

Coletada próximo à superfície, mas em

e percorre o corpo, sendo interrompida

locais com profundidade variável.

próxima a base do pendúculo caudal.
Pendúculo caudal com uma mancha

Condutividade:

negra se estendendo até o início dos raios

De 18,0 a 24,2 µS/cm3.

medianos da nadadeira caudal.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

Em torno de 0,30 mg/l.

Foi capturada na vegetação das margens dos
igarapés, preferencialmente em folhas

Tipo de água:
Ocorre apenas em água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais de fundo variado.

verdes.
Importância ornamental:
Possui importância ornamental, sendo
comuns no mercado.

Habitat:
Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Peckoltia cf. brevis

Caracterização:
Espécie

de

Abundância:
porte

Espécie rara.

médio-pequeno,

alcançando 14 cm. Possui coloração
amarelada com bandas negras verticais.

Profundidade:

Na cabeça e por detrás dos olhos possuem

Coletada em troncos próximos à superfície,

manchas circulares escuras. Todas as

mas

nadadeiras possuem listras negras.

em

elevada.
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Condutividade:

Habitat:

Não medida.

Habita os lagos Amanã e Urini.

Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

Não medido.

Foi capturada em troncos de madeira

Tipo de água:
Ocorre apenas em água preta.
Tipo de fundo:

submersos.
Importância ornamental:
Possui importância ornamental.

Encontrada em locais de fundo variado.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Pterygoplichthys gibbiceps

Caracterização:
Espécie

de

Abundância:
porte

médio-grande,

Pouco abundante.

alcançando 50 cm. Possui o perfil dorsal
Profundidade:

convexo e a região ventral achatada. Sua
nadadeira dorsal é grande e vistosa. Sua

Coletada em troncos próximos à superfície

coloração é negra com manchas marrom

e em de até 1,4 metros.

irregurales. Em Amanã, juvenis foram
encontrados ao final do primeiro mês

Condutividade:

da enchente (novembro), indicando uma

De 13,1 a 74,0 µS/cm3.

possível desova neste período.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,12 a 0,37 mg/l.

Habita o baixo curso dos igarapés e os
lagos.

Tipo de água:
Ocorre

predominantemente

na

água

preta, mas também em água branca.

Microhabitat:
Foi capturada em galhadas, troncos e nas
praias.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

locais de fundo lamoso.

em

Importância ornamental:
Possui importância ornamental. É criada
comercialmente em fazendas na Ásia e
América do Norte para fins ornamentais.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Rineloricaria lanceolata

Caracterização:
Espécie

de

Abundância:
porte

médio-pequeno,

De

alcançando 12 cm. Possui o corpo alongado

abundância

razoável

nos

locais

específicos onde é encontrada.

e o pendúculo caudal deprimido. De cor
Profundidade:

marrom com manchas escuras sobre a
cabeça, o dorso e o pendúculo caudal. Os

Coletada próximo à superfície, mas em

raios das nadadeiras peitorais poussuem

locais com profundidade variável.

manchas que dão um aspecto bandeado.
Apresenta

dimorfismo

sexual

pouco

Condutividade:

acentuado, com machos apresentando

De 18,0 a 43,9 µS/cm3.

odontódeos hipertrofiados na cabeça.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,30 a 5,39 mg/l.

Foi coletada junto à vegetação nas

Tipo de água:

margens de igarapés, preferencialmente
em folhas grandes ou folhas de palmeira

Ocorre apenas na água preta.

joari.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Encontrada em locais com fundo de

Valorizada no mercado aquarista, com

folhiço e raramente em locais com fundo

variedades comercializadas de diversas

arenoso.

áreas da Amazônia.

Habitat:
Habita o médio curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA

153

Hercos, A. P. ; Queiroz, H. L.; Almeida, H. L.

Família Heptapteridae
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Os membros desta família apresentam

em rios que drenam para o Oceano

pele nua (desprovida de escamas ou

Atlântico desde o México até a Argentina,

placas ósseas), nadadeira adiposa bem

e em rios que drenam para o Pacífico do

desenvolvida, três pares de barbilhões,

México até o Peru.

abertura branquial ampla e nadadeira
caudal

profundamente

bifurcada,

e

marginada, arrendodada ou lanceolada.
Apesar de ser facilmente identificada
por meio de características anatômicas,
a falta de características únicas visíveis
externamente torna difícil a distinção com
alguns membros das famílias Pimelodidae
e Pseudopimelodidae.
A família foi recentemente desmembrada
de Pimelodidae e inclui 26 gêneros e
aproximadamente

190

espécies.

São

endêmicos da Região Neotropical. Ocorre

Os heptapterídeos são uma das famílias
mais representativas dos Siluriformes
em corpos d’água de pequeno porte da
América do Sul. São adaptados à vida
bentônica, com diversas espécies vivendo
associadas à vegetação marginal, em
fendas de rochas, ou enterradas em
fundos de areia ou seixo.
Na

Reserva

Amanã,

ocorrem

nove

espécies de Heptapteridae (Tabela 1). As
espécies desta família não são comumente
comercializadas como ornamental.
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Brachrhamdia sp.1

em espécies do gênero Corydoras, com

Caracterização:

que os indivíduos de Brachyrhamdia sp.1

Espécie de pequeno porte, alcançando 7

sendo comumente observados cardumes

cm. Possui o corpo alongado e ligeramente

das duas espécies.

achatado ventralmente. Possui coloração
amarelada

e

uma

faixa

longitudinal

Abundância:

escura que acompanha o perfil dorsal
do corpo, iniciando na parte posterior

Rara.

da órbita e se estendendo até a porção

Profundidade:

inferior da base na nadadeira caudal.

Em torno de 1 metro.

Este padrão de coloração é muito similar
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Condutividade:

Habitat:

De 27,6 a 57,1 µS/cm3.

Habita o alto e médio curso dos igarapés.

Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

Em torno de 0,20 mg/l.

Foi capturada na água livre, na vegetação
marginal,

Tipo de água:

associada

arenosas.

Ocorre na água branca e preta.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:
Encontrada

ou

em

Desconhecida.
locais

com

fundo

arenoso.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Doradidae
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Os membros desta família possuem

As espécies de grande porte são comuns

pelo menos uma série de placas ósseas

nos canais principais dos grandes rios,

ao longo do corpo portando um espinho

mas habitam também lagos de várzea

mediano.

crânio

e lagos de terra firme. As espécies de

firmemente fusionados, boca terminal ou

menor porte ocorrem em igarapés e lagos

inferior, três pares de barbilhões simples

com águas rasas e calmas. A maioria das

ou ramificados, nadadeiras peitorais e

espécies é ativa à noite, e permanecendo

dorsais com acúleo forte.

escondidas no substrato ou em cavidades

Possuem

ossos

do

Possui 72 espécies válidas distribuídas
em 30 gêneros, ocorrendo em todas as
principais bacias hidrográficas da América

de troncos submersos durante o dia.
Algumas

espécies

de

pequeno

porte

possuem importância ornamental.

do Sul, do Rio da Prata na Argentina ao

Na Reserva Amanã, ocorrem 17 espécies

Rio Orinoco na Venezuela. Não se tem

de

registro de membros da família em rios

Amblydoras hanckocki é a que apresenta

que drenam para o Oceano Pacífico. Mais

o maior potencial para aquariofilia.

de 70% das espécies são endêmicas da
bacia amazônica.
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Amblydoras hanckocki

Caracterização:
Espécie

de

Abundância:
porte

médio-pequeno,

Abundante nos locais onde específicos

alcançando 15 cm. O corpo é ligeiramente

onde é encontrada.

alongado, a cabeça é larga e arredondada,
com boca subterminal. Possui coloração

Profundidade:

marrom, com uma faixa horizontal clara

De 0,8 a 6,5 metros, normalmente

ao longo da fileira de placas ósseas e
outra faixa negra, mais larga, logo abaixo.

em locais com mais de 2 metros de

A região ventral é de coloração amarela

profundidade.

claro.
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Condutividade:

Habitat:

De 15,6 a 49,8 µS/ cm3.

Habita o alto, médio e baixo curso dos

Oxigênio dissolvido:
De 0,08 a 2,85 mg/l.
Tipo de água:
Mais frequente na água preta, raramente
observada em água mista.
Tipo de fundo:

igarapés.
Microhabitat:
Foi capturada junto à vegetação aquática
e na água livre.
Importância ornamental:
Comum, mas apreciada no mercado
aquarista.

Encontrada em locais com fundo arenoso
ou lodoso.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Auchenipteridae
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Os membros desta família apresentam

Os

corpo nu (desprovido de escamas ou placas

hábitos noturnos, que ocorrem na região

ósseas), região dorsal entre a cabeça

bentônica de grandes rios, onde são

e base da nadadeira dorsal cobertas

pouco capturadas. Espécies de menor

por placas ósseas que são saturadas

porte podem ser encontradas em igarapés

e facilmente visíveis sob uma fina pele.

da região amazônica, onde passam o

Barbilhões nasais ausentes, nadadeiras

dia escondido em fendas de troncos

adiposas pequenas, raramente ausentes

submersos, de onde saem à noite para

e olho coberto com tecido adiposo.

se alimentar. Por serem peixes noturnos,

É

representada

por

95

espécies,

pertencentes a 19 gêneros, amplamente
distribuída

na

América

do

Sul,

do

são

auquenipterídeos

pouco

comuns

são

na

peixes

de

aquariofilia,

porém as espécies de pequeno porte são
comercializadas como especialidades.

Panamá à Argentina. Ocorrem em todas

Na Reserva Amanã, existem 14 espécies

as principais bacias cis-andinas. Algumas

de auquenipterídeos (Tabela 1), onde

espécies ocorrem em bacias trans-andinas

podemos destacar as espécies de pequeno

do Caribe, e em uma bacia que drenam

porte dos gêneros Trachelyichthys e Tatia

para o Oceano Pacífico no Panamá.

como de maior interesse ornamental.
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Trachelyichthys exilis

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando

Rara.

cerca de 10 cm. Peixe de corpo alongado
Profundidade:

ligeiramente comprimido lateralmente.
Sua coloração é marrom clara, um

De 0,8 a 6,3 metros, mas capturada

pouco mais escura na região dorsal,

predominantemente

pontos negros espalhados na lateral do

entre

metros.

corpo principalmente na região dorsal.
Apresenta uma série de pontos brancos

Condutividade:

que formam linhas transversais, desde a

De 13,5 a 23,9 µS/cm3.

região dorsal até a linha média do corpo.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,07 a 1,58 mg/l.

Foi capturada em galhadas submersas e
associada à vegetação aquática.

Tipo de água:
Ocorre somente na água preta.

Importância ornamental:
Apesar do registro em literatura de

Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo arenoso

aquariofilia, não é comercializada, ou sua
comercialização é desconhecida.

ou fundo lodoso.
Habitat:
Habita o médio e o baixo curso dos
igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Gymnotidae
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Por muito tempo a família Gymnotidae

bexiga natatória no gênero Gymnotus

foi considerada monogenérica, incluido

e na cavidade bucal para o gênero

somente o gênero Gymnotus. Esta situação

Electrophorus.

mudou depois de uma revisão sistemática
e taxonômica onde foi proposta a inclusão
do gênero Electrophorus (poraquê) nesta
família.
possuem

Os
o

membros
corpo

desta

família

cilíndrico,

cabeça

deprimida e as caudas consideravelmente
mais curtas que os outros gimnotídeos.
O gênero Gymnotus possui todas suas
escamas

ciclóides,

boca

superior

e

possuem apenas pequenas descargas
elétricas. Já o gênero Electrophorus, não
possui escamas, a boca é terminal e são
capazes de produzir fortes descargas
elétricas (alcançando cerca de 600 V).
São geralmente predadores noturnos,

Existem mais de 20 espécies descritas,
e algumas espécies novas já coletadas
depositadas em museus à espera de
descrição. A família possui uma ampla
distribuição, desde a América do Norte
(México), até o Sul da América do Sul
(Argentina), com registros em Trinidad,
Granada e em regiões Trans-Andinas da
Colômbia e do Equador. São espécies
típicas de remansos de igarapés sendo
encontradas no folhiço e raízes submersas.
Nas áreas de várzea, são encontradas em
bancos de macrófitas dos lagos e paranás
e também no igapó durante a cheia.

um grande número de espécies possui

Na Reserva Amanã, foram identificadas

comportamento territorial e construção

até o momento seis espécies (Tabela 1).

de ninhos. Podem utilizar o ar atmosférico

Apesar de não ter um grande mercado

como

todas as espécies de Gymnotus são de

uma

respiração

acessória,

com as trocas gasosas ocorrendo na

interesse ornamental.
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Gymnotus anguillaris

Caracterização:

Abundância:

Espécie de médio porte chegando a 30

Rara. Foi encontrada ao longo de todo o

cm. Muito alongada, daí vem o seu nome

ano, porém em baixa abundância.

anguillaris (forma de enguia). A cabeça
é

pequena,

possuem

dentes

Profundidade:

cônicos

alinhados em ambas as maxilas. As faixas

De 0,20 a 0,80 metros.

oblíquas ocupam toda a porção lateral
do corpo apenas na porção posterior.

Condutividade:

Anteriormente, essas faixas são limitadas

De 9,95 a 28,10 µS/cm3.

à região ventral, ou mesmo ausentes.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,05 a 0,24 mg/l.

Foi capturada em locais rasos e de baixa

Tipo de água:
Mais frequente em locais de águas pretas
e águas claras.
Tipo de fundo:

correnteza,

abrigando-se

no

folhiço.

No período das cheias se encontram no
igapó.
Importância ornamental:
Possui pouca importância ornamental.

Encontrada exclusivamente em fundo
cobertos com folhiço.
Habitat:
Habita o médio e o alto curso dos
igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Rhamphichthyidae
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A

família

Rhamphichthyidae

é

a

ocorrência da família nas bacias Trans-

família menos diversa entre os sarapós

Andinas,

nem

(gimnotiformes). Facilmente reconhecidos

Habitam

o

por

grandes rios de água branca, ocorrendo

possuírem

comprimido,

corpo

focinho

fortemente

prolongado

na

fundo

América
dos

Central.

canais

dos

e

também em lagoas marginais, pequenos

tubular, boca pequena, desprovida de

tributários e igarapés de terra firme. De

dentes na maxila, e nadadeiras dorsais e

hábitos nortunos permanecem enterrados

anais ausentes.

durante o dia.

Possui

atualmente

13

espécies

Na Reserva Amanã ocorrem apenas à

válidas,

distribuídas

nos

gêneros

espécie

Gymnorhamphichthys,

Gymnorhamphichthys rondoni.

Rhamphichthys

Apesar de não ser de grande interesse

e Iracema. Possuem ampla distribuição

do mercado ornamental, G. rondoni é

na América do Sul, ocorrendo desde a

eventualmente comercializada com esta

Venezuela até a Argentina. Não existe

finalidade.
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Gymnorhamphichthys rondoni

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte chegando a

Rara. Capturada apenas no período da

15 cm. Possui o corpo transparente com

seca.

uma faixa negra lateral que vai da ponta
Profundidade:

do focinho até a cauda. Seu corpo é
fortemente comprimido lateralmente, com

De 0,20 a 1,20 metros.

um focinho tubular. Não possui dentes, e
a maxila superior é um pouco maior que

Condutividade:

a inferior.

De 12,2 a 77,3 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:
De 0,13 a 0,19 mg/l.
Tipo de água:
Ocorre na água mista e na água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo argiloso
ou fundo arenoso, também em fundos
com presença de folhiço.

Ocasionalmente encontrada no baixo
curso próximo ao lago Amanã.
Microhabitat:
Foi capturada em locais rasos de baixa
correnteza, enterrado na areia, ou se
abrigando no folhiço.
Importância ornamental:
Possui

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.

Habitat:
Habita o médio e o alto curso dos igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Hypopomidae
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Os membros desta família apresentam
corpo

e

nadadeira

anal

alongadas.

Em relação forma do corpo, alguns
gêneros apresentam forma comprimida

Amazônica.
Algumas espécies são encontradas em
rios de água branca, principalmente em

lateralmente (Steatogenys), outra forma

bancos de macrófitas. Já nas áreas de

cilíndrica

Ainda

várzea membros desta família ocorrem

possuem como características a ausência

em lagos e paranás, habitando bancos de

de dentes em ambas as maxilas, focinho

macrófitas, áreas de chavascais, raízes

de tamanho moderado a curto, olho

submersas de árvores nas margens, liteira

pequeno e cápsula nasal próxima ao

e no igapó durante o período de cheia. Nas

olho.

regiões de terra firme são encontradas em

A família é representada atualmente por

igarapés e lagos de água preta, habitando

(Microsternarchus).

mais de vinte espécies, além de possuir

principalmente

várias outras espécies em processo de

raízes submersas, áreas de chavascais,

descrição. Todos confinados a região

liteira e igapós no período da cheia.

Neotropical com distribuição variando
do Rio Tuira no Panamá ao Rio da Prata
na Argentina, sendo mais diversificado
taxonômica e ecologicamente na bacia

macrófitas

aquáticas,

Na Reserva Amanã existem 11 espécies
(Tabela 1). Os hipopomídeos não são
comuns no comércio ornamental.
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Steatogenys duidae

Caracterização:

Abundância:

Espécie caracterizada pelo corpo alto,

Rara. Encontrada apenas no período de

em relação às demais da família, e

seca.

perfil dorsal marcadamente convexo. De
Profundidade:

coloração marrom claro com uma série
de bandas verticais de coloração marrom

De 0,20 a 1,00 metros.

escura, na região dorsal, e descontínua
na região ventral. Seu focinho é muito

Condutividade:

curto e arrendondado.

De 9,9 a 57,1 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,14 a 0,19 mg/l.

Foi capturada no leito do igarapé associada
ao folhiço ou se enterranda na areia.

Tipo de água:
Ocorre na água branca e na água clara.

Importância ornamental:
Possui

Tipo de fundo:

um

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.

Encontrada em locais de fundo arenoso e
de fundo com folhiço.
Habitat:
Habita o alto e o médio curso dos
igarapés.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Rivulidae
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Os membros da família são distinguidos

habitats continentais, desde florestas

dos

por

tropicais, a regiões semi-áridas e, desde

possuir as membranas operculares e

planícies costeiras ao nível do mar, a

branquiais

reduzido

altitudes de cerca de 1.000 metros.

sistema laterosensorial da cabeça, e

Preferem águas calmas de alagados e

outras

relacionadas

lagoas isoladas e pequenas depressões

com a estrutura óssea da cabeça e das

úmidas do solo, que formam piscinas

nadadeiras.

durante a estação chuvosa. Algumas

outros

Cyprinodontiformes
contínuas,

sinapomorfias

pelo

Em 2003, a família era representada
por 235 espécies válidas. No entanto,
muitos novos táxons de rivulídeos foram
recentemente descritos, esse número, nos
dias de hoje, é bem superior. Eles ocorrem
em quase todas as bacias hidrográficas

espécies,

principalmente

do

gênero

Rivulus, são encontradas em igarapés,
porém, apenas em ambientes rasos e
periféricos. Devido a sua grande variedade
de cores que apresentam, são populares
na aquariofilia em todo mundo.

Cis-andina da América do Sul, na região

Na reserva Amanã existem cinco espécies

Trans-andina da Venezuela e Colômbia,

da família, todas do gênero Rivulus (Tabela

em ambas as costas caribenhas, no

1), com destaque para Rivulus amanan

México e na Flórida.

descoberta

Podem ser encontrados em diversos

recentemente

durante

inventários realizados pelo projeto.
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Rivulus amanan

Caracterização:

durante a realização do Projeto de Peixes
Ornamentais.

Espécie de pequeno porte, alcançando
3

cm.

Apresenta

acentuado,

os

dimorfismo

machos

sexual

Abundância:

apresentam

De abundância razoável apenas nos

a porção dorsal da nadadeira caudal

microhabitats

vermelho alaranjada, o meio preto com

específicos

onde

é

encontrada.

faixa azul esverdeada e a nadadeira
ventral vermelho escura. Já as fêmeas

Profundidade:

possuem um tom marrom acinzentado
claro, com manchas escuras na região

Preferencialmente entre 0,05 a 0,3 m, mas

dorsal. Espécie descoberta recentemente

no período de cheia pode ser coletada nas
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copas das árvores alagadas das margens
dos igarapés. Vive próximo a superfície
da água.

Habitat:
Habita o baixo curso do Igarapé do Baré.
Microhabitat:

Condutividade:

Foi capturada em poças adjacentes ao
igarapé principal, no igapó e na copas
das árvores inundadas durante o período
da cheia.

De 18,0 a 24,2 µS/cm3.
Oxigênio dissolvido:
Em torno de 0,30 mg/l.

Importância ornamental:

Tipo de água:
Ocorre apenas na água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada
folhiço.

predominantemente

no

Apesar de várias espécies do gênero
Rivulus serem apreciadas por aquaristas
experientes, elas não são comuns no
comércio. Pelo caráter recente de sua
descrição, R. amanan é uma espécie
desconhecida do mercado.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Rivulus micropus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando 6

De

abundância

microhabitats

cm. Possui o corpo alongado cilíndrico e

razoável
específicos

apenas

em

onde

é

encontrada.

olhos grandes. Sua coloração é marrom
uniforme no corpo, e a região ventral
branca. Apresenta dimorfismo sexual.

Profundidade:

Fêmeas com uma pequena mancha preta

De 0,15 a 1,5 metros, mas concentra-se

na porção superior terminal do pedúnculo

nos trechos com menos de 30 cm. Vive

caudal.

próximo a lâmina d’água.
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Condutividade:

locais com fundo de folhiço, onde costuma

De 9,9 a 74,0 µS/cm3, predominantemente

se esconder.

em torno de 20 µS/cm3.

Habitat:

Oxigênio dissolvido:

Habita o alto, médio e baixo curso dos

0,05 a 0,24 mg/l, predominantemente
cerca de 0,15 mg/l.

igarapés, e igarapés de terra firme.
Microhabitat:

Tipo de água:

Foi capturada em poças adjacentes ao

Mais frequente na água preta, mas

igarapé principal, no igapó e nas margens

também ocorre, na água clara, na água

dos igarapés.

branca e na água mista.

Importância ornamental:

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Sem importância.
em

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Polycentridae
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As espécies da família Polycentridae

Existem duas espécies distribuídas na

foram por muito tempo classificadas

América do Sul Monocirrhus polyacanthus

como pertencentes à família Nandidae,

e

junto com outros percóides africanos e

exibem cuidado parental masculino dos

asiáticos. Os policentrídeos americanos

ovócitos e alevinos.

são peixes de pequeno porte que tem
como características, ausência de linha
lateral, cabeça e boca grandes, com
as maxilas posteriores extremamente
protráteis no gênero Monocirrhus. São
conhecidos como peixe-folha, por conta
de sua morfologia e por apresentarem o
hábito de permanecerem completamente

Na

Polycentrus

Reserva

schomburgkii.

Amanã

ocorre

Ambas

apenas

Monocirrhus polyacanthus. Ela habita
locais de vegetação aquática e semiaquática e utiliza seu mimetismo para
poder

capturar

suas

presas.

Seus

alimentos preferidos são pequenos peixes
e invertebrados aquáticos.

imóveis à espreita de presas.
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Monocirrhus polyacanthus

Caracterização:
Espécie

Abundância:

pequena,

com

comprimento

Rara. Capturada ao longo de todo ano,

máximo em cerca de 8 cm. O corpo é
marrom

ou

indivíduo,

laranja,

alto

e

dependendo

comprimido,

porém em baixa abundância.

do
Profundidade:

com

perfil dorsal fortemente convexo. Essas

De 0,15 a 1,5 metros.

caracterísitcas conferem à espécie o
aspecto de uma folha seca. Possui boca
grande,

terminal

prognata,

com

Condutividade:

as

De 9,95 a 89,50 µS/cm3.

maxilas extremamente protráteis.
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Oxigênio dissolvido:
De 0,11 a 1,48 mg/l.
Tipo de água:
Mais frequente em ambientes de água
preta e de água mista.
Tipo de fundo:

curso dos igarapés, ocorrendo, também,
no baixo curso próximo ao lago Amanã.
Microhabitat:
Foi capturada junto aos galhos submersos
da vegetação arbustiva nas margens dos
igarapés. No folhiço, em áreas rasas, de
baixa correnteza. No período das cheias,
encontrada no igapó.

Encontrada em fundos lamosos cobertos
com folhiço.
Habitat:

Importância ornamental:
Possui

um

mercado

restrito,

sendo

comercializada como especialidade.

Habita principalmente o médio e o alto

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Família Cichlidae
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A família Cichlidae se caracteriza por

Neotropical, existem mais de 400 espéceis

apresentar apenas uma narina de cada

já descritas.

lado do focinho; linha lateral dividida

A maioria dos ciclídeos ocupa ambientes

em dois segmentos, sendo o primeiro,

lênticos, dentro de rios e igarapés,

superior, entre o final do opérculo até a

ocorrendo em lagos de várzea e de

linha que passa pela metade da nadadeira

terra-firme. Existem também espécies

dorsal, e o segundo, inferior, dessa linha

de ambientes reofílicos, como algumas

até a extremidade do pedúnculo caudal.

espécies do gênero Crenicichla, Retroculus

Possuem escamas ctenóides, ásperas ao

e Teleocichla. Devido ao comportamento

tato.
Os

variado e muitas vezes ao padrão de
ciclídeos

são

uma

das

coloração

mais

atraente,

os

ciclídeos

são

diversificadas famílias de vertebrados do

comumente comercializados no mercado

mundo, com pelo menos 1.300 espécies

ornamental.

descritas e estimativas que chegam 1.900

Na Reserva Amanã, existem 32 espécies

espécies. Possui uma ampla distribuição

de ciclídeos (Tabela 1), com destaque

no globo terrestre. Ocorrem águas doces

para Symphysodon aequifasciatus e as

da África, no vale do Rio Jordão (Oriente

espécies do gênero Apitogramma, que são

Médio), Irã, Índia, Sri Lanka, Madagascar,

as mais exploradas no comércio de peixes

Cuba, América do Norte, América Central

ornamentais da região de Tefé.

e América do Sul. Somente na região
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Acarichthys heckelii

Caracterização:
Espécie

de

de 1300 ovócitos.
porte

médio-pequeno,

Abundância:

alcançando 12 cm. Possui coloração

Abundante.

castanha clara, com manchas transversais
mais escuras e disformes, uma faixa

Profundidade:

escura vertical abaixo do olho, uma

Da beira até 3,2 metros.

mancha arredondada no meio do corpo.
Os primeiros raios da nadadeira dorsal

Condutividade:

são na cor preta e vermelha. Em Amanã,
reproduz-se de agosto a fevereiro, com as

De 12,5 a 73,7 µS/cm3.

fêmeas podendo liberar, em média, cerca
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,11 a 1,07 mg/l.

Habita os lagos Amanã e Urini e baixo
curso dos igarapés.

Tipo de água:
Mais frequente em água preta, mas

Microhabitat:

também encontrado em água branca e na

Foi capturada em galhadas ou na água

água mista.

livre na beira de lagos, e em menor
abundância no igapó.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

em

Importância ornamental:

locais com fundo lamoso e fundo argiloso,

Considerada

comum.

e em menor abundância em locais com

indivíduos grandes são valorizados no

fundo de folhiço e fundo de areia.

mercado aquarista. Incluída no plano de
manejo da RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Apistogramma agassizii

Muito abundante
inteiro.

Caracterização:
Espécie

de

pequeno

porte,

podendo

alcançar 6 cm. Apresenta dimorfismo

ao

longo

do

ano

Profundidade:

sexual acentuado em indivíduos adultos,

Entre 0,15 e 2,6 metros,
predominantemente em locais rasos de
até 30 cm.

com os machos sendo mais coloridos e
com as nadadeiras mais prolongadas em
relação às fêmeas. Em Amanã, reproduzse de abril a junho, com as fêmeas

Condutividade:

podendo liberar, cerca de 140 ovócitos.

De 8,7 a 95,0 µS/cm3.

Abundância:
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,05 a 1,48 mg/l.

Habita o alto, médio e baixo curso dos
igarapés e igarapés de terra firme.

Tipo de água:
Ocorre em abundâncias similares na
água preta, água clara e na água mista, e
em menor escala na água branca.
Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

Foi capturada no igapó, e em menor
abundância em galhadas ou na água
livre.
Importância ornamental:

em

locais com fundo de folhiço, e em menor
abundância em locais com fundo lamoso
e fundo arenoso.

Microhabitat:

Muito valorizada no mercado aquarista,
explorada em vários pontos da Amazônia,
inclusive na região de Tefé. Incluída no
plano de manejo da RDSA.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Apistogramma bitaeniata

Em Amanã, reproduz-se na época da

Caracterização:
Espécie

de

pequeno

porte,

enchente, de dezembro a fevereiro, com

podendo

as fêmeas podendo liberar, em média 70

atingir 5 cm. Apresenta dimorfismo sexual

ovócitos.

acentuado. Machos adultos são fáceis
de distinguir pelos filamentos na parte

Abundância:

espinhosa da dorsal e pela nadadeira

Pouco abundante.

caudal lirada, mas jovens podem ser
confundidos com indivíduos jovens de
A. agassizii pelo padrão de colorido da

Profundidade:

cabeça e a presença da faixa lateral.

De 0,2 a 1,5 metros.
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Condutividade:
De 14,9 a 57,1 µS/cm3.
Oxigênio dissolvido:
De 0,11 a 0,80 mg/l,
predominantemente em torno de 0,25
mg/l.
Tipo de água:
Mais frequente na água preta, e em menor
abundância em locais de água branca.
Tipo de fundo:

fundo lamoso e fundo argiloso.
Habitat:
Habita o alto e médio curso dos igarapés.
Microhabitat:
Foi capturada em galhadas, na água livre
e no igapó.
Importância ornamental:
Muito valorizada no mercado aquarista.
Incluída no plano de manejo da RDSA.

Encotrada em locais com fundo de folhiço,

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Apistogramma gr.pertensis

Caracterização:

fêmeas podendo liberar, em média, cerca
de 120 ovócitos.

Espécie incluída no grupo Apistogramma
pertensis, de pequeno porte, alcançando

Abundância:

5 cm. Seu caráter taxonômico necessita

Pouco abundante.

de uma investigação mais aprofundada.
Apresenta

dimorfismo

sexual

pouco

acentuado. Machos com a dorsal mais

Profundidade:

alta e prolongada do que as fêmeas. Em

De 0,2 a 3,5 metros. Mais frequente

Amanã, reproduz-se na época da cheia

nos locais mais rasos, com menos de 1

até a vazante, de abril a agosto, com as

metro.
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Condutividade:

Habitat:

De 10,5 a 73,7 µS/cm3.

Habita o alto e médio curso dos igarapés.

Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,13 a 0,8 mg/l, predominantemente

Foi capturada no igapó e em galhadas

em torno de 0,2 mg/l.

e, em menor abundância na água livre
próximo à beira do igarapé.

Tipo de água:
Ocorre tanto na água preta, na água
branca e na água mista.

Importância ornamental:
Costuma ser muito valorizada no mercado
aquarista. Incluída no plano de manejo

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

da RDSA.
em

locais com fundo de folhiço, fundo lamoso
e fundo argiloso.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
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Apistogramma hipollytae

Caracterização:

fêmeas podendo liberar, em média, cerca
de 140 ovócitos.

Espécie de pequeno porte, alcançando 4
cm, de fácil distinção por não apresentar

Abundância:

colorido muito exuberante como os demais
congêneres, e duas manchas, uma em

Encontrada em abundância apenas no

forma de bloco no flanco lateral e outra no

período de seca.

pedúnculo caudal. Aparentemente, não
apresenta dimorfismo sexual. Em Amanã,

Profundidade:

reproduz-se em janeiro e fevereiro, com as

De 0,2 a 1,5 metros.
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Condutividade:

Habitat:

De 9,7 a 77,3 µS/cm3.

Habita o curso médio e inferior de
igarapés.

Oxigênio dissolvido:
Microhabitat:

De 0,13 a 0,48 mg/l.

Foi capturada no igapó, em galhada, na
Tipo de água:
Ocorre

predominantemente

água livre e no leito dos igarapés, mesmo
na

água

preta, mas também na água clara, na
água mista e na água branca.

com água corrente.
Importância ornamental:
Possui

Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo arenoso,

valor

razoável

no

mercado

aquarista. Incluída no plano de manejo
da RDSA.

fundo lamoso e fundo com folhiço.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
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Astronotus ocellatus

Caracterização:

Abundância:

Espécie de porte médio, alcançando até 35

Pouco abundante.

cm. Possui coloração castanho-escura, com
Profundidade:

manchas disformes mais claras, um ocelo
grande na parte superior do pedúnculo caudal.

De 1,3 a 1,9 metros.

Manchas, normalmente em forma de ocelo, na
base da nadadeira dorsal.
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Condutividade:

fundo lamoso e fundo com folhiço.

De 17,2 a 60,7 µS/cm3.

Habitat:

Oxigênio dissolvido:

Habita os lagos e o trecho inferior dos

De 0,13 a 0,28 mg/l.
Tipo de água:
Ocorre em locais de água preta, água
mista e água branca.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais com fundo arenoso,

igarapés.
Microhabitat:
Foi capturada junto á vegetação aquática,
e em galhadas artificiais.
Importância ornamental:

Muito valorizada no mercado aquarista

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Cichlasoma amazonarum

Caracterização:

mancha redonda bem definida sobre a
base dos primeiros raios da nadadeira

Espécie de pequeno porte chegando a 14
cm. Corpo robusto, alto, comprimido, de
perfil dorsal convexo. Sua cor é marrom
claro com uma faixa negra vertical
que se estende na porção posterior do
opérculo até a metade do corpo, onde é
interrompida por um espaço claro que
precede uma mancha negra arredondada

caudal.
Abundância:
Rara.
Profundidade:
De 0,15 a 7,30 metros.

e bem evidente. Possui também uma
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Condutividade:

Habitat:

De 12,9 a 95,0 µS/cm3.

Habita lagos na área de várzea.

Oxigênio dissolvido:

Microhabitat:

De 0,05 a 2,91 mg/l.

Foi capturada em macrófitas aquáticas.

Tipo de água:

Importância ornamental:

Mais frequente na água mista.

Pouca

importância

ornamental.
Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

em

locais com fundo lodoso.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Crenicara punctulatum

corpo. Apresenta dimorfismo sexual pouco

Caracterização:

acentuado. Machos com as nadadeiras

Espécie de pequeno porte, alcançando 10

caudais e pélvicas com pontas azuladas.

cm. Apresenta o perfil dorsal da cabeça
convexo e pedúnculo caudal largo. Seu

Abundância:

corpo é de coloração amarelada como

Pouco abundante.

ventre claro, possuindo duas fileiras de
manchas negras nas laterais do corpo, a
primeira localizada abaixo da nadadeira

Profundidade:

dorsal e a segunda na linha média do

De 0,2 a 1,0 metros.
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Condutividade:

lodoso, às vezes cobertos por folhiço.

De 13,7 a 57,1 µS/cm3.

Habitat:

Oxigênio dissolvido:

Habita o alto e médio curso dos igarapés.

De 0,14 a 0,42 mg/l,
predominantemente em torno de 0,20

Microhabitat:

mg/l.

Foi capturada no igapó, na vegetação
marginal, na água livre, e também em

Tipo de água:

praias.

Mais frequente na água mista e na água
branca, mas ocorre também na água

Importância ornamental:

preta e na água clara.

É apreciada como espécie ornamental,
mas não é muito comum no mercado

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

aquarista.
em

locais com fundo arenoso ou fundo

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Heros efasciatus

as fêmeas podem liberar até cerca de

Caracterização:
Espécie

de

porte

2500 ovócitos.

médio-pequeno,

alcançando pouco mais de 18 cm. Possui

Abundância:

uma coloração verde azulada com uma

Média, encontrada com mais frequência

faixa vertical negra na base do pendúculo

nos períodos de seca.

caudal que atravesa todo o corpo, e cerca
de cinco faixas negras que não atravessam

Profundidade:

o corpo e se localizam principalmente na
parte ventral. Em Amanã, reproduz-se

0,8 a 3,7 metros, predominantemente em

entre o pico da seca e o início da enchente,

torno de 1,5 metros.
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Condutividade:

Habitat:

11,9 a 93,4 µS/cm3.

Habita os lagos e curso inferior dos

Oxigênio dissolvido:

igarapés.

De 0,11 a 0,99 mg/l,
predominantemente em torno de 0,20
mg/l.

Microhabitat:

Tipo de água:

marginal e na vegetação aquática, e em

Mais frequente na água preta, mas ocorre
também na água branca, na água mista e
na água clara.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais de fundo lamoso,

Foi

capturada

principalmente

em

galhadas artificiais, no igapó, na vegetação
menor abundância em praias.
Importância ornamental:
Pouco

comercializada,

porém

com

potencial para ornamentação. Incluída
no plano de manejo da RDSA.

fundo argiloso e fundo arenoso.

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
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Laetacara thayeri

Caracterização:

Abundância:

Espécie de pequeno porte, alcançando 12

Espécie comum, de abundância média a
alta.

cm. Possui o corpo ovalado com o perfil
dorsal elevado e convexo. Sua coloração

Profundidade:

é acinzentada com manchas amareladas.

De 0,2 a 3,2 metros, predominantemente
em torno de 1 metro.

Possui uma faixa negra que se extende do
olho até a porção média superior do corpo.
Dimorfismo sexual pouco acentuado,

Condutividade:

com machos apresentando as nadadeiras

De 8,8 a 54,2 µS/cm3.

levemente mais pontudas que as fêmeas.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,11 a 0,29 mg/l.

Habita o alto, médio e baixo curos dos
igarapés.

Tipo de água:
Mais frequente em locais de água branca

Microhabitat:

e água mista, mas ocorre também em

Foi capturada principalmente no igapó

locais de água preta e água clara.

e na vegetação aquática, e em menor
abundância na água livre e em praias.

Tipo de fundo:
Encontrada

predominantemente

em

Importância ornamental:

locais com fundo de folhiço, mas também

Pouco

em locais de fundo arenoso.

potencial para ornamentação.

Localização da Coleta
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Mesonauta insignis

Caracterização:
Espécie

de

6 cm de comprimento. As fêmeas podem
porte

liberar até cerca de 610 ovócitos.

médio-pequeno,

alcançando 14 cm. Possui uma coloroção

Abundância:

amarelada, com manchas escuras difusa,
uma faixa preta oblíqua que vai do focinho

Abundância razoável, sobretudo em

até os raios moles da nadadeira dorsal e um

áreas de várzea.

ocelo ocupando toda a parte superior do
pendúculo caudal. Em Amanã, reproduz-

Profundidade:

se de outubro a fevereiro, período do final

De 0,5 a 3,2 metros.

da seca, início da enchente, a partir de
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Condutividade:

Habitat:

De 11,0 a 89,5 µS/cm3.

Habita lagos, paranás, e curso inferior de

Oxigênio dissolvido:
De 0,12 a 1,07 mg/l.
Tipo de água:
Ocorre na água branca, água preta e água

igarapés.
Microhabitat:
Foi capturada em galhadas artificiais, na
vegetação marginal, na vegetação aquática
e no igapó. Observada comumente junto

mista.

a flutuantes de madeira.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Predominantemente lamoso e argiloso,

Comum no mercado, com valor razoável.

mas também em locais cobertos com

Incluída no plano de manejo da RDSA.

folhiço.

Localização da Coleta
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Pterophyllum scalare

mais larga, entre os primeiros raios moles

Caracterização:
Espécie

de

alcançando

porte
15

cm.

das nadadeiras dorsal e anal.

médio-pequeno,
Possui

o

corpo

Abundância:

comprimido e bastante alto. A cabeça é
curta com um focinho pontudo e curto.

Pouco capturada com os métodos de

Os raios moles medianos da nadadeira

coleta, mas comumente observada nos

dorsal são prolongados dando um aspecto

igarapés.

de bandeira. Sua coloração é prateada
com faixas negras verticais no corpo.

Profundidade:

Uma na cabeça, outra entre a base das

De 0,15 a 5,3 metros.

nadadeiras dorsal e pélvica, e a última,
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Condutividade:

Habitat:

De 14,2 a 89,5 µS/cm3.

Habita o curso inferior e médio dos
igarapés e os lagos.

Oxigênio dissolvido:
De 0,12 a 0,16 mg/l.

Microhabitat:
Foi capturada em galhadas artificiais,

Tipo de água:
Mais frequente na água branca, ocorrendo
também na água mista e na água preta.
Tipo de fundo:
Encontrada em locais de fundo lamoso.

na

vegetação

aquática

e

moitas

de

maracarana.
Importância ornamental:
Uma das espécies ornamentais tropicais
mais populares no ramo aquarista, tanto
no mercado nacional como internacional.

Localização da Coleta
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Satanoperca acuticeps

Caracterização:

Abundância:

Espécie de porte pequeno a médio,

Pouco abundante.

alcançando 17 cm. Possui cor castanha

Profundidade:

acinzentada uniforme, com faixas verticais
escuras e difusas ao longo do corpo.

De 0,5 a 2,2 metros, mais comum em

Possui pontos azulados brilhantes no pré-

torno de 1,5 metros.

opérculo e na porção distal das escamas.
Apresenta três manchas redondas nos

Condutividade:

lados do corpo e uma quarta mancha no

De 12,8 a 73,7 µS/cm3, mais comum em

pendúculo caudal.

torno de 20 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,12 a 2,16 mg/l.

Habita o baixo curso dos igarapés.

Tipo de água:

Microhabitat:

Mais frequente na água preta, ocorrendo

Foi capturada em galhadas artificiais, e

também na água mista.

no igapó no pico do período de cheia.

Tipo de fundo:

Importância ornamental:

Encontrada predominantemente em locais

Pouca

com fundo argiloso, mas frequentemente

ornamental.

encontrada em locais com fundo lodoso e
fundo de folhiço.

Localização da Coleta
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Satanoperca jurupari

acuticeps pela ausência das manchas no
lado do corpo.

Caracterização:
Espécie de porte pequeno a médio,
alcançando 17 cm. Possui cor castanha

Abundância:

acinzentada uniforme, manchas verticais

Pouco abundante.

mais escuras e difusas ao longo do corpo.
Pontos

azulados

brilhantes

no

pré-

Profundidade:

opérculo e na porção distal das escamas.

De 0,4 a 2,6 metros.

Uma mancha em forma de ocelo, às vezes
pouco conpíscua, na extremidade superior

Condutividade:

do pendúculo caudal. Diferencia-se de S.

De 13,3 a 89,5 µS/cm3.
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Oxigênio dissolvido:

Habitat:

De 0,13 a 0,26 mg/l.

Habita o baixo curso dos igarapés e nos

Tipo de água:
Ocorre na água branca, água preta e na
água mista.
Tipo de fundo:
Encontrada predominantemente em locais

lagos.
Microhabitat:
Foi capturada em galhadas artificiais, e
no igapó no pico do período de cheia.
Importância ornamental:

com fundo de folhiço, fundo argiloso, e em

Comum no mercado. A maioria dos

menor abundância em locais com fundo

indivíduos comercializados é proveniente

areno-lodoso.

de criações e não do ambiente selvagem.

Localização da Coleta
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Symphysodon aequifasciatus

se de fevereiro a abril, com as fêmeas

Caracterização:

podendo liberar, em média 967 ovócitos.

Espécie de médio porte, alcançando
19,9 cm. Na região do Amanã a espécie
é

classificada

comercialmente

Abundância:

como

Abundante.

“Green Discus” (da região de Tefé),
sendo caracterizada pela coloração verde
amarronzada e listras verticais escuras

Profundidade:

e de mesma espessura. A nadadeira

De 0,5 a 3,0 metros. Geralmente a espécie

anal e dorsal possui, às vezes, marcas

prefere águas mais profundas com até

avermelhadas. Em Amanã, reproduz-

2,5 metros.
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Condutividade:
De 20,2 a 98,0 µS/cm3.
Oxigênio dissolvido:
De 0,11 a 1,70 mg/l.
Tipo de água:

igarapés. No período da cheia, a espécie é
encontrada nas margens do lago Amanã.
Microhabitat:
Foi capturada durante a estação seca, nas
“ilhas” de maracaranas e carauaçuzeiro,
vegetação

arbustiva

adaptadas

ao

alagamento, além de troncos e galhos

Mais frequente na água preta, mas

de árvores que caem nos igarapés. Já na

encontrada em menor abundância na

estação cheia habita o igapó.

água mista e na água branca.
Importância ornamental:
Tipo de fundo:

Possui grande importância ornamental. É

Ocorre predominantemente em locais de

principal espécie comercializada na região

fundo lamoso.

do médio Solimões. Incluída no plano de

Habitat:

manejo da RDSA.

Habita principalmente o baixo curso dos

Localização da Coleta
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Família Tetraodontidae
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A família Tetraodontidae se caracteriza

Existem aproximadamente 125 espécies,

por apresentar nas maxilas inferiores e

sendo

superiores dois fortes dentes. O corpo é

com a maioria ocorrendo em mares

desprovido de escamas, porém algumas

tropicais. Na região Neotropical, existe

espécies possuem pequenas escamas na

apenas

forma de espinhos. Outra característica

dulcícola, Colomesus asellus, e outra

da família é seu comportamento de

espécie que é encontrada ocasionalmente

defesa, inflando-se, tragando ar ou água,

é em água doce: Colomesus psittacus. Na

podendo dobrar de tamanho.

Reserva Amanã ocorre apenas à espécie

predominantemente

uma

espécie

Colomesus asellus.
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Colomesus asellus

Caracterização:

Abundância:

Espécie pequena, alcançando cerca de

Rara, coletada apenas uma vez na Reserva

10 cm. Apresenta corpo cilíndrico de

Amanã.

coloração amarela com o ventre branco.
Profundidade:

Possui ainda faixas negras verticais e
duas manchas negras, uma na base

De 1,2 a 1,9 metros.

da nadadeira dorsal e a outra na parte
superior da cabeça. Sua boca é terminal
com

dentes

grandes

em

ambas

Condutividade:

as

De 13,5 a 21,2 µS/cm3.

maxilas.
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Oxigênio dissolvido:
De 0,13 a 0,28 mg/l.
Tipo de água:
Ocorre na água mista.
Tipo de fundo:
Encontra em locais de fundo argiloso.
Habitat:

próximo ao lago Amanã. A espécie é mais
abundante em áreas de várzea, e em rios
de água branca.
Microhabitat:
Na

Reserva

Amanã,

foi

coletada

exclusivamente nas galhadas artificiais.
Importância ornamental:
Possui importância ornamental razoável.

Habita o baixo curso dos igarapés,

Localização da Coleta
Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Amanã - RDSA
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Lista de autoria
das fotos

Bryconops melanurus
Chalceus macrolepidotus
Alexandre Hercos
Hemigramus coeruleus
Henrique Lazzarotto
Hemigramus ocellifer
Hyphessobrycon bentosi
Hyphessobrycon copelandi
Hyphessobrycon erytrostigma
Alexandre Hercos
Moenkhausia hemigrammoides
Moenkhausia lepidura
Moenkhausia oligolepis
Paracheirodon innesi
Henrique Lazzarotto
Pygocentrus nattereri
Alexandre Hercos
Caenotropus maculosus
Acarichthys heckelii
Henrique Lazzarotto
Apistogramma agassizii
Alexandre Hercos
Apistogramma bitaeniata
Apistogramma gr.pertensis
Apistogramma hipollytae
Astronotus ocellatus
Crenicara punctulatum
Cichlasoma amazonarum
Heros efasciatus
Laetacara thayeri
Mesonauta insignis
Henrique Lazzarotto
Pterophyllum scalare
Alexandre Hercos
Satanoperca jurupari
Henrique Lazzarotto
Satanoperca acuticeps
Alexandre Hercos
Symphysodon aequifasciatus
Henrique Lazzarotto
Crenuchus spilurus
Alexandre Hercos
Amblydoras hanckocki
Henrique Lazzarotto
Erythrinus erythrinus
Alexandre Hercos

Vista frontal da Comunidade
Bom Jesus do Baré
Marluce Ribeiro de Mendonça
Vista aérea da cabeceira do Lago Amanã
no início da estação seca
Miriam Marmontel
Locais de coleta nos médios cursos dos
igarapés (a) período de seca
Alexandre Hercos
Locais de coleta nos médios cursos dos
igarapés (b) período da cheia
Alexandre Hercos
Locais amostrados no baixo
curso dos igarapés
Marluce Ribeiro de Mendonça
Matapí colocado no igapó durante o
período da cheia
Alexandre Hercos
Cerco de arrasto sendo realizado no igapó
durante o período da cheia
Alexandre Hercos
Rede de arrasto cercando uma galhada
artificial e galhos começando a serem retirados
Alexandre Hercos
Pausada cercaa com rede de arrasto
sendo retirada da água
Luana Fidelis
Rapiché sendo passado no igapó durante o
período da cheia
Alexandre Hercos
Pescador realizando a pesca noturna
de bodós
Acestrorhynchus nasutus
Pseudanos trimaculatus
Leporinus fasciatus
Henrique Lazzarotto
Bunocephalus sp. 1
Alexandre Hercos
Trachelyichthys exilis
Henrique Lazzarotto
Megalechis thoracatha
Alexandre Hercos
Corydoras cf. nanus
Aphyocharax alburnus
Henrique Lazzarotto
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Carnegiella marthae
Carnegiella strigata
Henrique Lazzarotto
Gymnotus anguilaris
Alexandre Hercos
Brachyrhamdia sp.1
Steatogenys duidae
Copella nigrofasciata
Nannostomus digramus
Nannostomus eques
Nannostomus trifasciatus
Nannostomus unifasciatus
Pyrrhulina semifasciata
Ancistrus sp.1
Henrique Lazzarotto

Ancistrus dolichopterus
Alexandre Hercos
Farlowella sp.1
Otocinclus macrospilus
Peckoltia cf. brevis 1
Pterygoplichthys gibbiceps
Rineloricaria lanceolata
Monocirrhus polyacanthus
Gymnorhamphichthys rondoni
Rivulus amanan
Rivulus micropus
Colomesus asellus
Henrique Lazzarotto
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