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Sinopse: 

Estudou-se através da abundância das larvas de peixes e do estágio de 

desenvolvimento, a reprodução de peixes em um lago de várzea na Amazônia, (lago 

Catalão) e a distribuição espaço-temporal das larvas em seu entorno. A densidade 

das larvas foi relacionada com as cotas no ciclo hidrométrico do biênio 2015-2016, 

com base nas cotas do rio Negro. Foi estimada a época e o local de desova das 

espécies. A maior quantidade de espécies coletadas desovou exclusivamente nas 

águas brancas do rio Solimões entre as cotas de inundação 21 a 24m. Os 

Clupeiformes desovam no rio Negro e no rio Solimões em época diferente dos 

Characiformes, nas cotas de 16 a 19m. Os Clupeiformes também desovaram no lago 

Catalão, com baixa intensidade, assim como a pescada-branca Plagioscion 

squamosissimus (Sciaenidae, Perciformes) e a sardinha rabo-de-fogo Triportheus 

albus, (Characidae, Characiformes). Sugere-se com o presente estudo, a adoção de 

informações de abundância de larvas e sua relação com a oscilação das cotas dos 

rios para tomadas de decisões relacionadas à proteção dos recursos pesqueiros na 

região.  
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Resumo 

O estudo teve como objetivo analisar a desova de peixes em um lago de várzea, 
localizado no médio amazonas (lago Catalão) e estimar a distribuição espaço-temporal 
das larvas nos rios em seu entorno ao longo de um ano. Foram realizadas 12 campanhas 
considerando as oscilações no nível do rio durante um ciclo hidrométrico de 2015-2016, 
sendo nove pontos de amostragem. Três pontos localizados na região do “poção” do lago 
Catalão, três no canal de conexão entre o lago Catalão e o rio Negro e três pontos 
localizados na região da costa do lago Catalão, no rio Solimões. O apetrecho de pesca 
utilizado foi uma rede com formato cônico-cilíndrico, com malha de 350 µm e medindo 1,5 
m de comprimento. A boca da rede mede 50 cm de diâmetro e possui um copo coletor 
acoplado na extremidade posterior. Um peso de metal de aproximadamente 8 kg foi 
adaptado na rede para dar estabilidade. As variáveis ambientais foram medidas através 
de um equipamento digital multiparamêtro da marca (YSI) e a transparência da água com 
um disco de Sechii. A rede foi mantida contra a correnteza com o auxílio de um bote de 
alumínio de 8 metros. Durante a coleta dos ovos e larvas, o material foi fixado em solução 
de formalina a 10% para fixação das larvas. Após a triagem em laboratório, o material 
biológico foi preservado em uma solução de formalina a 4%. Para a triagem e 
identificação taxonômica, foram utilizados lupas e microscópios ópticos. Foram 
capturados 54 ovos e 19.110 larvas de peixes pertencentes a 06 ordens, 18 famílias, 23 
gêneros e 33 espécies. A ordem Characiformes apresentou a maior abundância e 
diversidade nas cotas entre 21 e 23m na elevação do nível do rio. Houve diferença 
estatística na densidade de larvas de peixes no rio Solimões entre as diferentes cotas 
(F=3,79; df=35 p=0,0001966). No rio Negro, a maior abundância de larvas foi de 
Clupeiformes. No lago Catalão, houve a ocorrência de ovos de Clupeiformes e larvas de 
duas espécies de peixes: Plagioscion squamosissimus e Triportheus albus. A espécie T. 
albus, ocorreu apenas no lago Catalão, indicando a atividade de desova no local. Entre os 
peixes migradores, pelo menos uma espécie de Characiformes, T. albus e os 
Clupeiformes desovam dentro lago Catalão. A costa do lago Catalão, no rio Solimões, é 
foi utilizada por diversas espécies de Characiformes migradores e a análise de correlação 
canônica indicou que o oxigênio, a temperatura e a condutividade elétrica são 
determinantes para processo de desova das espécies de peixes migradores.  

Palavras chave: 1. Peixes. 2. Ovos e Larvas. 3. Lago de várzea. 4. Época de desova. 5. Nível do rio. 
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the dynamics of occupation by fish larvae 

in a flood plain lake located in the middle Amazon (Catalão Lake) and to estimate the 

spawning area of the fishes in their surroundings (Negro and Solimões rivers). Twelve 

campaigns were carried out considering the oscillations at the river level during a 

hydrometric cycle of 2015-2016 in nine points. Three points are located in the region of 

Catalan Lake, three in the connecting channel between Catalan Lake and the Negro River 

and three in the region of the Catalan Lake coast, on the Solimões River. The fishing 

equipment used was a conical-cylindrical net, with a mesh size of 350 µm and measuring 

1.5m in length. The mouth of the net measures 50cm in diameter and has a collecting cup 

attached to the back end. An iron weight of approximately 8 kg was adapted in the net to 

give stability. The environmental variables were measured using a multi-parameter digital 

equipment of the brand (YSI) and the transparency of the water with sechii disc. The 

network was held against current with the aid of an aluminum boat of 8 meters. During 

collection of the eggs and larvae, the material was fixed in 10% formalin for fixing the 

larvae. After laboratory screening the eggs and larvae were preserved in 4% formalin 

solution. For sorting and taxonomic identification, we used magnifying glasses and optical 

microscopes. A total of 54 eggs and 19.110 fish larvae belonging to 6 orders, 18 families, 

23 genera and 33 species were captured. The order Characiformes presented the greatest 

abundance and diversity in the 21 to 23m elevation quota at the river level. (F=3,79 df= 35 

p=0,0001966). In the Negro river greater abundance of larvae was of Clupeiformes. In 

Catalão Lake, there were the occurrence of Clupeiformes eggs and larvae of two species 

of fish: Plagioscion squamosissimus and Triportheus albus. The T. albus species occurred 

only in Catalão Lake, indicating the spawning activity at the site. Among migratory fish, at 

least one species of Characiformes, T. albus and Clupeiformes spawn in Catalan lake. It 

was observed that the coast of Catalão Lake is an extensive spawning area used by 

several species of migratory Characiformes and canonical correlation analysis indicated 

that oxygen, temperature and electrical conductivity are determinants for the spawning 

process of migratory fish species. 

 

Key words: 1. Fishes. 2. Eggs and larval fish. 3. Floodplain. 4. Spawning season. 5. River level. 
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1. Introdução 

Os movimentos de subida e descida dos rios têm levado os peixes a definirem as suas 

estratégias reprodutivas ao longo do tempo, principalmente porque as mudanças no 

ambiente são acompanhadas de uma série de vantagens, isto é, não é só pelo simples 

fato da mudança dos níveis da água que os peixes reproduzem e sim pelas possibilidades 

de sucesso que terão suas crias. 

As áreas de confluência dos rios da Amazônia em sua região central são muito 

importantes para a reprodução dos peixes, principalmente dos Characiformes migradores 

(Lima & Araujo-Lima, 2004). A oscilação do nível das águas (Araujo-Lima, 1984; Pavlov, 

1994; Oliveira & Ferreira, 2002; Tan et. al., 2010; Ziober et al., 2012; Barthem et al., 2014; 

Shuai et al., 2016) atua como um indicador de oportunidades que variam de espécie para 

espécie de acordo com a habilidade de aproveitamento dos recursos oferecidos (Barthem 

& Fabré, 2005; Nascimento & Nakatani, 2006; Raniere et al., 2008; Osorio et al., 2011; 

Termividchakorn, A. & Hortle, 2013; Peng Ren et al., 2016). 

Portanto, a atividade reprodutiva dos peixes não ocorre sempre na mesma época 

porque é uma consequência da evolução de cada espécie (Winemiller, 1989). Quanto 

maior for à semelhança filogenética, maior aproximação haverá entre o período 

reprodutivo como foi observado por Araújo-lima (1990), Araújo-lima (1994) e Araújo-Lima 

& Oliveira (1998). Por isso as espécies de peixes reproduzem em épocas distintas ao 

longo do ano mesmo que haja uma tendência em reproduzirem com mais intensidade na 

enchente. 

Invariavelmente, a partir do momento da fecundação os ovos passam por dois 

processos principais: a fase embrionária, que ocorre até a sua eclosão e a fase de 

desenvolvimento larval, que se apresenta em vários estágios, desde o larval vitelino até a 

pós-flexão, onde o peixe jovem já se apresenta externamente semelhante ao adulto 

(Ahlstrom & Moser, 1976; Nakatani et al., 2001). 

Após a eclosão as larvas de peixes são mantidas pelas reservas do vitelo nos dois 

primeiros estágios de vida (Blaxter & Hempel, 1963; Blaxter, 1969). Nesse período elas 

derivam nos rios e em um momento subsequente elas devem ocupar espaços onde haja 

recurso e abrigo (Petry et al., 1989; Araújo-Lima, 1994; Araújo-Lima & Oliveira, 1998; 

Nakatani et al., 2001; Leite et al., 2006). 
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A importância dos rios de águas ricas em nutrientes para o sucesso das larvas de 

peixes acentua-se, pelo fato destas invadirem as áreas de várzea e proporcionarem o 

crescimento de uma vegetação aquática (Junk, 1973; Wittmann et al., 2004 ; Assis et  al., 

2014) que favorece o desenvolvimento de uma microfauna e entomofauna (Lopes et al., 

2011), as quais servem de alimento para as larvas de peixes à partir da alimentação  

exógena (Leite, 2000; Sanches-Botero & Araújo-Lima, 2001; Silva, 2004) ao mesmo 

tempo em que as áreas dessa vegetação inundada servem como ambiente para proteção 

(Leite et al., 2006). 

Pesquisas indicam que no próprio canal do rio, não há produção biológica suficiente 

para o sustento das larvas de peixes conforme Fisher (1978), Forsberg (1985), Lopes 

(2007) e Almeida (2013). Vários outros fatores concorrem para que a deposição dos ovos 

dos peixes seja efetuada no canal dos rios (Wolter & Sukdolov, 2008; Lechneer et al., 

2014), um dos principais é a dispersão dos ovos e larvas.  Por isso, tanto de regiões 

temperadas quanto de regiões tropicais, os rios são os principais locais de desova dos 

peixes migradores (Araújo-Lima 1984; Nezdolie, 1984; Pavlov, 1994; Lima & Araújo-Lima, 

2004; Nascimento & Nakatani, 2005; Tan et al., 2010; Barthem et al., 2014; Shuai et al., 

2016; Van Leeuwen et al., 2017). 

Já está claro que o período de maior atividade reprodutiva dos Characiformes 

migradores nos rios da Amazônia é a época de enchente (Goulding, 1980, Araújo-Lima, 

1984; Ribeiro, 1993; Cox- Fernandes & Petry, 1991; Cox-Fernandes, 1997; Araújo-Lima & 

Oliveira, 1998; Lima e Araújo-Lima, 2004; Santos et al., 2006; Soares et al., 2007; Raniere 

& Freitas, 2008; Santos et al., 2010). Entretanto a denominação de períodos está sendo 

modificada de acordo com o trabalho de Bittecourt & Amadio (2007) onde, na Amazonia 

Central, o período de subida das águas se encontra no intervalo denominado de “seca”.  

Portanto, no presente estudo abordamos o tema abundância de larvas na região de 

confluência dos rios Solimões e Negro e no Lago Catalão, levando em consideração as 

cotas do nível da água de acordo com os dados oferecidos pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) através do site: www.portodemanaus.com.br/nível-do-rio-hoje.  

Além disso, busca-se aqui, avaliar quais espécies utilizam o Lago Catalão como área 

de desova ao longo do ano, tendo-se em vista que este lago desconecta-se dos rios 

quando o nível dos mesmos é muito baixo. Nesse momento, o lago Catalão restringe-se a 

uma área denominada “poção” (Leite et al., 2006). A outra possibilidade de desova nesse 

http://www.portodemanaus.com.br/nível-do-rio-hoje
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lago será a ocorrência de larvas quando houver conexão com o rio Negro, no canal que 

liga esses dois corpos, desde que o sentido da correnteza seja lago-rio. 

Diante disso, o presente estudo visa adicionar uma nova visão sobre a atividade 

reprodutiva dos peixes na região central da Amazônia, relacionando a abundância de 

larvas com os diferentes níveis de água e não simplesmente por fase hidrológica como 

habitualmente se utilizou até o presente. Acredita-se que essa seja uma forma mais 

objetiva de gerar subsídios para ações de controle da pesca de determinadas espécies 

em seu período reprodutivo. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 Identificar a dinâmica de desova de peixes no lago Catalão e nas áreas do seu 

entorno nos rios Solimões/Amazonas e Negro, através da abundância espacial e temporal 

de suas larvas. 

2.2. Objetivos específicos 

 

2.2.1. Observar a atividade reprodutiva dos peixes, relacionando-a com as diferentes 

cotas de nível do rio Negro.  

2.2.2. Determinar as áreas de desova das espécies de peixes no entorno do lago 

Catalão, através da identificação das fases do ictioplâncton, tanto no rio Negro 

quanto no rio Solimões/Amazonas.  

2.2.3. Avaliar atividade reprodutiva dos peixes no próprio Lago Catalão com base na 

presença de larvas em situação de isolamento do lago ou fluxo de vazante do lago 

para o rio Negro. 

2.2.4. Relacionar a presença do ictioplâncton com as variáveis abióticas locais. 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado nos rios Negro, Solimões/Amazonas e no próprio lago Catalão 

(3º09’47”S e 059º54’29”W) próximo à cidade de Manaus, Amazonas, Brasil (Fig.1).  

 

 

 

Características do rio Negro 

 A área de drenagem do rio Negro abrange aproximadamente 700.000 km2 da bacia 

Amazônica, sendo 90% em território brasileiro (Goulding et al., 2003). É um típico 

representante rio de águas pretas amazônicas e tem sua origem no platô das Guianas, 

que consiste numa área de formação geológica antiga e erodida (Sioli, 1985).  

Apresenta uma coloração marrom-avermelhada resultado das elevadas 

concentrações de ácidos húmicos dissolvidos na água, devido, a processos 

microbiológicos na decomposição de resíduos de origem vegetal e animal. Os valores de 

pH das águas do rio Negro, variando entre 5.2 e 4.2, refletem a influencia da geologia da 

bacia de drenagem na química da água (Pinto, 2004). 

As concentrações de oxigênio variam de acordo com o pulso de inundação dos 

rios, onde os valores podem alcançar 5.7 mg/l no período da cheia e a 1.5 mg/l no período 

Figura 1.  Localização do lago Catalão segundo Roppke et al. 2017. 
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da seca (Lowe-MacConnell, 1999; Plaskievicz & Cunha, 2009). A baixa condutividade 

elétrica das águas do rio Negro evidencia a pouca carga de partículas inorgânicas em 

suspensão, sendo caracterizado como um sistema com baixo teor de nutrientes 

(Leenheer & Santos, 1980). 

Características do rio Amazonas 

 O rio Solimões-Amazonas tem sua origem em regiões andinas no Peru, cuja 

formação geológica recente, possui elevada carga de sedimentos passíveis de serem 

lixiviados (Goulding et al., 2003). Este é o principal rio da bacia Amazônica e recebe 

diferentes nomes até o ponto de confluência com o rio Negro no médio Amazonas. 

Na região de cabeceiras, o rio Amazonas é formado pela desembocadura dos rios 

Uacayali e Marañon no Peru. Ao entrar no Brasil, o rio Amazonas é conhecido como rio 

Solimões, que recebe ao longo do seu curso a descarga dos rios Juruá e Purus, até a 

desembocadura do rio Negro, passando assim a ser chamado de fato rio Amazonas.  

Com elevada turbidez, devido a alta quantidade de sólidos em suspensão as águas do rio 

Solimões/Amazonas são ricas em nutrientes e também em íons, fazendo com que a 

condutividade elétrica chegue a 75 µS.cm-1 e pH próximo do neutro (6-7) (Furch & Junk, 

1997).  

Características do Lago Catalão 

Embora seja um lago localizado na confluência de dois rios com características 

limnológicas distintas, na cheia ele é muito influenciado pelo rio Solimões, com 

características típicas de várzea (Brito et al., 2014). A coluna d’água tende a permanecer 

termicamente estratificada nessa época (Almeida & Melo, 2009).  

No período de seca, o lago Catalão perde a conexão com o rio Solimões se 

restringido apenas a um corpo de água denominado “poção” (Leite et al., 2006), 

geralmente apresenta-se sem estratificação térmica e ocorre a circulação diária, quando a 

profundidade não excede os 4 m (Almeida & Melo, 2009; 2011).  

  Desta forma, o balanço hidrológico do lago Catalão é muito influenciado pelas 

características dos rios Solimões e Negro através de seus influxos, sendo descrito como 

um lago de águas mistas. 
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3.2. Amostragem  

Foram efetuadas 12 campanhas de coleta entre os anos de 2015 a 2016 (Tabela 

1). Os intervalos de cota do nível da água foram considerados a cada 2 metros, 

acompanhando o regime hidrométrico do rio Negro. Os dados utilizados encontra-se em 

www.portodememanaus.com.br/nível-do-rio-hoje, base de dados da Agencia Nacional de 

Águas (ANA). 

 

 

Foram sorteados três pontos de coleta das amostras. O primeiro, identificado pela 

sigla CA refere-se ao “poção” localizado dentro do lago Catalão. Esta área apresenta 

pouca correnteza com razoável decantação dos sólidos em suspensão, característico dos 

lagos das várzeas (Almeida & Melo, 2009). O segundo, identificado por RN, está 

localizado no canal de conexão entre o lago Catalão e a margem direita do rio Negro. 

Neste ponto, a dinâmica de corrente das águas muda de acordo com período 

hidrométrico. Durante o período de enchente, o rio Negro direciona suas águas para o 

lago Catalão, enquanto que durante a vazante a correnteza faz o sentido lago-rio. O 

terceiro ponto, identificado pela sigla RS está localizado na margem esquerda do rio 

Campanha Intervalos de 

cota 

Cota da 

coleta 

Mês Período 

hidrométrico 

1º Campanha 

2º Campanha 

3º Campanha 

4º Campanha  

5º Campanha 

6º Campanha 

7º Campanha 

8º Campanha 

9º Campanha 

10º Campanha 

11º Campanha 

12º Campanha 

15 – 17 m 

17 – 19 m 

19 – 21 m 

21 – 23 m 

23 – 25 m 

25 – 28 m 

28 – 25 m 

25 – 23 m 

23 – 21 m 

21 – 19 m 

19 – 17 m 

17 – 15 m  

16,58 m 

18.82 m 

21,00 m 

23,00 m 

24,53 m 

27,04 m 

27,16 m 

23,13 m 

21,01 m 

19,05 m 

18,16 m 

18,32 m 

Novembro/15 

Janeiro/2016 

Março/16 

Abril/16 

Abril/16 

Junho/2016 

Junho/2016 

Setembro/16 

Setembro/2016 

Outubro/16 

Outubro/16 

Novembro/16 

Seca 

Seca 

Enchente 

Enchente 

Enchente 

Cheia 

Cheia 

Vazante 

Vazante 

Vazante 

Seca 

Seca 

Tabela 1. Distribuição das 12 campanhas dentro de um ciclo hidrométrico 2015-2016. 

http://www.portodememanaus.com.br/nível-do-rio-hoje
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Solimões na costa do Lago Catalão (Fig. 2). Em cada ponto, foram realizados três 

repetições (Tabela 02). 

 

 

3.3. Varáveis ambientais 

As variáveis ambientais analisadas neste estudo foram coletadas no campo, 

minutos antes de realizar a coleta do ictioplâncton. Os fatores abióticos como: 

temperatura, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido, foram medidos através de 

um aparelho eletrônico digital multiparamêtro modelo YSI. A transparência da água foi 

medida através de um disco de Sechii. Os parâmetros ambientais foram confrontados 

com a presença de larvas. 

 

Figura 2. Localização dos pontos de coleta na área de estudo. 
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  Localização  

  Local Ponto Latitude Longitude Características principais 

 CA1 03°09’56.5” 059°54'49.7" Localiza-se na parte oeste da região do poção no lago Catalão. 

Catalão CA2 03°09'55.7" 059°54'50.1" Ponto central na região do poção no lago Catalão. 

 CA3 03°09'47.1" 059°54'52.7" Localiza-se na parte leste da região do poção no lago Catalão. 

 RN1 03°09'07.3" 059°55'11.2" Localiza-se no canal de ligação do lago Catalão com rio Negro. 

rio Negro RN2 03°09'00.2" 059°55'11.2" Localiza-se na “boca” do lago Catalão, na confluência com rio Negro 

 RN3 03°08'57.5" 059°55'11.8" Margem direita do rio Negro, 50 m distante da confluência com lago Catalão. 

 RS1 03°09'52.2" 059°53'58.6" 100m a montante do canal de confluência do lago Catalão com rio Solimões. 

rio Solimões RS2 03°09'30.5" 059°53'00.0" Está na confluência do lago catalão com rio Solimões na margem esquerda. 

 RS3 03°08'50.4" 059°54'05.8" 100m a jusante do canal de confluência do lago Catalão com rio Solimões. 

Tabela 2. Coordenadas geográficas e principais características dos três pontos de coleta na área de inundação do lago Catalão. 
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3.4. Coleta do Ictioplâncton 

A coleta dos ovos e larvas de peixes foi realizada com uma rede cônico-cilíndrica 

medindo 1,5 m de comprimento com abertura de malhas de 350µm, equipada com um 

copo coletor na sua extremidade posterior, onde as amostras do ictioplâncton foram 

retidas. Na extremidade anterior (boca da rede) havia um aro de alumínio de 50cm de 

diâmetro, no qual foi fixado um fluxômetro marca General Oceanic que serve para 

medir a quantidade (m3) de água filtrada. No mesmo aro foi instalado um defletor 

pesando em torno de 8 kg para estabilizar e facilitar a descida da rede na coluna 

d’água. 

As coletas foram realizadas no período diurno, utilizando um bote de alumínio de 

8 metros de comprimento equipado com um motor de popa de 15HP onde foi acoplada 

uma rede de ictioplâncton mantida na posição horizontal e arrastada a uma velocidade 

de 1m/s no tempo máximo de 5 min.  

Após o arrasto, o material biológico retido na rede e no copo coletor foi fixado em 

solução de formalina a 10% e armazenados em garrafas plásticas de 350 ml 

devidamente identificados. O material biológico foi conduzido ao laboratório de ecologia 

de Peixes II, localizado na Coordenação de Biodiversidade Cbio/INPA Campus II, 

Aleixo, Manaus-AM. 

Em laboratório, as amostras foram lavadas em água com auxílio de uma peneira 

com tela de 500 µm onde se procedeu a retirada de outros organismos, separando-se 

as larvas para sua preservação em solução de formalina a 4% sobre as quais se 

efetuou a identificação. 

      

3.5. Volume de água filtrada (m3) 

 

Para quantificar a densidade de ovos e larvas capturados nas diferentes coletas, 

primeiramente faz-se necessário calcular o volume de água filtrado pela rede de 

ictioplâncton de acordo com (Nakatani et al., 2001). Para o cálculo do volume foi 

utilizada a seguinte fórmula: 
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onde: 

V= volume de água filtrada (m3); 

a= área da boca da rede (m2); 

n= número de rotações do fluxímetro; 

c= fator de calibração do fluxímetro (0,026873). 

 

 3.6. Cálculo da densidade de larvas/10m3 

Após calcular o volume de água filtrada pela rede em cada coleta, utilizamos o 

resultado para calcular a densidade de larvas em cada local. A densidade padronizada 

para este estudo, ou seja, o volume a ser considerado, é de 10m3, adaptado de Tanaka 

(1973) por Nakatani et al., (2001),  através da seguinte expressão: 

 

 

onde: 

Y= número de indivíduos por 10m3; 

x= número de indivíduos coletados; 

         V= volume de água filtrada (m3). 

 

3.7.  Identificação das larvas de peixes 

 A identificação das larvas de peixes consistiu na separação dos espécimes em 

táxons de gênero e espécie. Para esta finalidade, foram utilizadas análises 

morfométricas como comprimento padrão, contagem de miômeros (Araújo-Lima & 

           V= a. n. c 

 Y=(x/V).10 
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Donald, 1988) e posição do ânus, e merísticas, como a disposição dos melanóforos 

peculiares em cada táxon. 

Também foram utilizadas as descrições e ilustrações disponíveis em: Araújo-

Lima, 1984; Araújo-Lima & Donald, 1988; Nascimento e Araújo-Lima, 1993; Nakatani et 

al., 2001; Severi & Verani, 2006; Leite et al., 2007; Oliveira et al. 2008; Silva et al., 

2010.  

Todos os espécimes coletados foram classificados em quatro estágios larvais 

pela sequência de desenvolvimento caudal e seus elementos de suporte, de acordo 

com o protocolo proposto por Ahlstrom et al., (1976), adaptado por Nakatani et al., 

(2001), conforme descrito abaixo: 

                      

(i) Larval vitelino – estágio de desenvolvimento compreendido entre a 

eclosão e o início da alimentação exógena (olhos parcialmente 

pigmentados; abertura do ânus e da boca) 

 

(ii) Pré-flexão – estágio de desenvolvimento que se estende desde o início da 

alimentação exógena até o início da flexão da notocorda com o 

aparecimento dos elementos de suporte da nadadeira caudal. 

 

(iii) Flexão – estágio de desenvolvimento que se caracteriza pelo início da 

flexão da notocorda com o aparecimento dos elementos de suporte da 

nadadeira caudal até a completa flexão da mesma, o aparecimento do 

botão da nadadeira pélvica e o início da segmentação dos raios das 

nadadeiras dorsal e anal. 

 

(iv) Pós-flexão – estágio de desenvolvimento que se estende desde a 

completa flexão da notocorda, o aparecimento do botão da nadadeira 

pélvica e inicio de segmentação dos raios das nadadeiras dorsal e anal, 

até a completa formação dos raios da nadadeira embrionária e o 

aparecimento das escamas. 

 

3.8. Diversidade  

A diversidade das larvas de peixes nos diferentes locais foi obtida aplicando-se o 

índice de Shannon-Wiener (Shanonn & Weaver, 1949) a partir dos dados de densidade 
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nos diferentes locais amostrados, utilizando o programa estatístico Past versão 3.0. 

Para verificar a diversidade das espécies, foi construída uma matriz de dados com: 

local e média da densidade das diferentes espécies coletadas nos diferentes locais. 

 

4. Análise dos dados 

 

Para verificar a influência dos fatores ambientais sob a abundância de larvas de 

peixes nas diferentes cotas, utilizamos uma Análise multivariada de Correlação 

Canônica (CCA).  

Este método permite verificar as correlações lineares existentes entre os 

conjuntos de variáveis (X e Y) (Gotteli & Aron, 2011), sendo muito utilizado em 

pesquisas em ecologia e indicada como um dos métodos mais eficientes na análise 

direta de gradientes em comunidades biológicas.  

Para esta analise foram estruturadas duas matrizes, uma com os valores médios 

das variáveis ambientais e outra, com as espécies e suas respectivas densidades em 

cada local. A análise de correlação canônica foi realizada no programa Past. Version 3. 

Para verificar se os dados apresentavam as premissas de normalidade para o 

uso de uma Análise de Variância paramétrica, aplicou-se o teste de normalidade de 

Shapiro-Wilk, onde o resultado indicou não haver normalidade nos dados. 

Deste modo, foi utilizada uma Análise de Variância não paramétrica, de Kruskal-

Wallis. 
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5. Resultados 

5.1. Fatores abióticos. 

  

Os fatores físico-químicos dos pontos de coleta apresentaram elevada variação 

durante o período estudado. O oxigênio dissolvido variou de 3,0 a 7,5 mg/L no rio 

Solimões e no rio Negro variou de 1,0 a 6,2 mg/L. Já no lago Catalão a variação foi de 

0,9 a 3,4 mg/L (Fig. 3 - A).   

Quanto ao pH, a maior variação ocorreu no rio Negro com valor 6,0 nas cotas 

abaixo de 17m a 9,5 nas cotas de 27m. No lago Catalão houve variação de 7,5 na cota 

de 21m a 10 na cota de 27m e no rio Solimões, até a cota de 24m, não houve variação 

do pH na enchente, mas na vazante variou de 6,8 na cota de 27m a 9,0 na cota de 21m 

(Fig. 3. - B).  

A condutividade elétrica da água do rio Solimões variou de 100 µS.cm-1 na cota de 

21m a 50 µS.cm-1 na cota de 27m. No rio Negro, a variação foi de 270 µS.cm-1 na cota 

de 16m a 30 µS.cm-1 nas cotas acima de 27m e no lago Catalão, de 200 µS.cm-1 na cota 

de 16m a 30 µS.cm-1 nas cotas acima de 27m (Fig.3 - C).  

Nas cotas abaixo de 21m, a temperatura da água do rio Solimões é mais elevada 

em torno de 31,5ºC e nas cotas acima de 27m a temperatura da água cai para 28ºC. No 

rio Negro a maior temperatura ocorreu na cota de 18m, durante a vazante, e a menor 

temperatura foi na cota de acima de 24m. No lago Catalão a maior temperatura ocorreu 

entre a cota de 23 a 21m no período de vazante e a menor na cota de 27m (Fig. 4 - A).  

O ambiente com menor transparência da água é o rio Solimões 0,2m a 0,6m e a 

maior transparência encontra-se no rio Negro, com 1m. No lago Catalão, a cota de 16m, 

apresenta baixa transparência, 0,2 e nas cotas de 27m a transparência da água 

aumenta para 0,8m (Fig. 4 - B). 

 

 



 
  

27 
 

 

 

 

 

 

C. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

 

 

A. OXIGÊNIO 

B. pH 

Figura 3.  A. Oxigênio. B. pH. C. Condutividade elétrica. 

 

Cota 

Cota 

Cota 

-1
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A. TEMPERATURA 

 

B. TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

5.2. Abundância do ictioplâncton 

  Foram coletados 56 ovos e 19.110 larvas de peixes pertencentes a 06 ordens, 

18 famílias, 23 gêneros e 32 espécies.  A ordem Characiformes apresentou a maior 

abundância relativa (71,6%), seguidos de Clupeiformes (26,6%) e Siluriformes (1,4%) 

(Fig.5). As ordens Perciformes, Tetraodontiformes e Pleuronectiformes estiveram 

presentes, porém em menor abundancia relativa (<1%) (Tabela 3). 

Figura 4. A. Temperatura e B. Transparência.  
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Família Espécie Abun. 

 (%) 

Nº de 
indivíduos 

Nº de ind./Local 

CA    RN    RS 

 Estágio. (%) ind. /esp. 

LV      PF       F      POF 

Anostomidae Rhytiodus microlepsi      2.1 262 - - 262 - 85 09 - 

Anostomidae Schizodon fasciatum 8.6 50 - - 63 26 74 - - 

Characidae Mylossoma aureum 0.4 49 - 01 48 - 77 22 - 
Characidae Mylossoma duriventre 4.9 610 - - 610 - 23 77 - 
Characidae Piaractus brachypomus >0.1 05 - - 05 - 80 20 - 
Characidae Triportheus albus 0.3 41 14 27 - - 100 - - 
Characidae Triporteus auritus 1.8 221 - - 221 - 76 24 - 
Characidae Triportheus elongatus >0.1 02 - - 02 - 100 - - 
Characidae Triportheus sp. 1.4 174 - 07 167 - 93 03 1.1 
Curimatidae Potamorhina altamazonica 33.7 4170 - - 4170 - 100 - - 
Curimatidae Psectrogaster amazonica 21.8 2697 - - 2697 <0.1 97 2.7 - 
Curimatidae Potamorhina latior 0.5 383 - - 383 - 96 3.4 - 
Curimatidae Psectrogaster rutiloides 0.5 63 - - 63 - 90 10 - 
Prochilodontidae Semaprocilodus sp1. 2.4 312 - - 312 - 32 68 - 
Cynodontidae Raphiodon vulpinus >0.1 04 - - 04 - 25 - 75 
Hemiodontidae Anodus elongatus 2.8 352 - 330 22 - 11 89 - 
Prochilodontidae Prochilodus nigricans >0.1 02 - - 02 - 100 - - 
Prochilodontidae Semaprochilodus sp. 0.2 21 - - 22 - 100 - - 
Pristigasteridae Pellona flavipinnis 20.1 2494 - 63 2431 - 62 31 6.9 
Cichlidae Astronotus ocellatus >0.1 01 - 01 - - - - 100 
Eliotridae Microphilypinus amazônicus >0.1 01 - - 01 - 100 - - 
Sciaenidae Plagioscion squamosissimus 0.5 60 06 04 50 15 60 15 - 

Tabela 3. Lista das espécies de peixes coletadas em fase larval Abundância relativa (Abun. %). Densidade (Dens.indv/10m3). Abundância 

total (Nº de indivíduos). Abundância por local (Nº de indivíduos/local) e estágio de desenvolvimento: LV- Larval vitelino; PF – 

Pré-flexão; F- Flexão e POF – Pós-flexão.  
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Pleuronectidae Pseudopleuronectes amazonicus >0.1 01 - - 01 - 100 - - 
Pimelodidae Hypophthalmus fimbriatus >0.1 01 - - 01 - - 100 - 
Pimelodidae Hypophthalmus marginatus >0.1 11 - - 11 - 73 23 - 
Pimelodidae Hypophthalmus sp. >0.1 01 - - 01 - - 100 - 
Pimelodidae Calophysus macropterus >0.1 04 - - 04 - - - 100 
Pimelodidae Pimelodus blochii 0.2 22 - -- 22 - - 45 54 
Pimelodidae Pseudoplatystoma punctifer 0.6 76 - - 76 27 27 44 - 
Pimelodidae Sorubim elongatus >0.1 06 - 01 05 - 50 50 - 
Pimelodidae Sorubim lima 0.1 16 - - 16 - 75 25 - 
Pimelodidae Sorubimichthys planiceps >0.1 01 - - 01 - - 100 - 
Tetraondontidae Colomesus.asellus >0.1 03 - - 03 - 100 - - 
Engraulidae  4.7 581 - 490 91 - 60 35 5 
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A abundância de ovos foi baixa e ocorreu entre as cotas de 21m a 24m no rio 

Solimões e  nas cotas de 19 e 18m no lago Catalão (Fig.6). Os ovos coletados no lago 

Catalão são de Clupeiformes e foram identificados pela presença de uma gota de 

gordura na região da membrana que é encontrada na maioria dos Clupeiformes 

marinhos (Nakatani et al., 2001). Os ovos capturados não foram identificados. 

Entretanto, os que foram coletados no lago estavam aderidos a fibras vegetais 

enquanto que aqueles capturados no rio encontravam-se flutuando soltos. 

         

Figura 5. Abundância relativa das diferentes ordens coletadas durante o período de estudo. 

Figura 6. Abundância dos ovos de peixes coletados no lago Catalão e no rio Solimões.  
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No rio Solimões, a maior abundância das larvas de peixes foi da ordem 

Characiformes e ocorreu entre nas cotas 21 a 24m durante o periodo de elevação no 

nível do rio (Fig. 7).  

 

 

 

 

O segundo grupo mais abundante no rio Solimões foi os de Clupeiformes e os 

quais estiveram presentes nas cotas de 16 a 18m no período de elevação no nível do 

rio e também nas cotas de 19 a 18m, período de a vazão do rio  (Fig. 8 - A).  

No rio Negro a maior abundância das larvas de peixes foi de Clupeiformes 

(Famílias Engraulidae e Pristigasteridae) (Tabela 3) durante as cotas de 16 a 18m no 

período de elevação no nível do rio e nas cotas abaixo de 21m no período de vazão do 

rio (Fig. 8 - B).  

No lago  Catalão a abundância das larvas de peixes foi baixa e apenas duas 

espécies ocorreram, uma da ordem Caharciformes e outra da ordem Perciformes, 

porém em época diferentes. Nas cotas entre 21 e 23m houve a presença de 

Caharciformes e nas cotas 16 a 18m houve desova de Perciformes (Fig. 8-C).  

 

 

 

 

Figura 7. Média e desvio padrão da abundância de larvas de peixes durante o período de estudo nos 

diferentes locais amostrados: CA- lago Catalão. RN - rio Negro e RS - rio Solimões. 
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5.3. Distribução espacial e temporal das larvas de peixes   

 No rio Solimões, durante o período de elevação no nível do rio, os 

Characiformes mais abundantes foram os Curimatídeos Potamorhina altamazonica 

(Cope, 1878)  e Pectrogaster amazonica (Eigenmann & Eigenman, 1889), seguido de  

Mylossoma duriventre (Serrasalmidea, Cuvier, 1818), Triportheus auritus e Triportheus 

    A     B 

C 

Figura 8. Distribuição espacial e temporal das ordens de mais abundantes: A e B. (CHARA), Characiformes 

e (CLUPE) Clupeiformes. C. Characiformes e Perciformes (PERCI). 
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sp. (Characidae, Valenciennes, 1850) (Fig. 9 - A). As famílias com menor abundância 

foram Anostomidae, Hemiodontidae e Prochilodontidae (Tabela 3).  

No período de vazão, as espécies Pellona flavipinnis (Clupeiformes, 

Prstigasteridae, Valenciennes, 1837)  e T. auritus desovam no rio Solimões e suas 

larvas encontraram-se a deriva nas cotas  abaixo de 20m (Fig. 9 - B). No rio Negro, as 

espécies de Characiformes Anodus elongatus (Hemiododntidae) (Agassiz, 1229) e 

Rhytiodus microlepis (Anostomidae) (Kner, 1858) ocorreram nas primeiras cotas de 

elevação no nível do rio, entre 16 e 18m. Os Clupeiformes como os Engraulídeos e a 

espécie P. flavipinnis foram mais abundantes e também ocorreram nas cotas iniciais de 

elevação de 16 a 18m (Fig. 10 - A),  e nas cotas de vazão, abaixo de 20m (Fig. 10 - B).     

 A abundância no lago Catalão foi inferior em relação  aos demais locais e duas 

espécies, Triportheus albus (Characiformes, Characidae) (Cope,1982) e Plagioscion 

squamosissimus (Perciformes, Sciaenidae Heckel, 1840) foram coletadas no ambiente. 

T. albus ocorreu apenas nas cotas 21 e 23m de elevação no nível do rio, enquanto que 

P. squamosissimus ocorreu nas cotas abaixo de 20m (Fig. 11), evidenciando o 

resultado de desovas das espécies no local. 

 

 

 

 

Figura 9. Abundância das larvas de peixes de acordo com nível do rio Solimões. 

A 
B 
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Figura 10. Abundância das larvas de peixes de acordo com nível do rio Negro. 

A B 

Figura 11. Abundância das larvas de peixes de acordo com do nível do rio no lago Catalão. 
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5.4. Diversidade e Riqueza 

A maior diversidade e riqueza de espécies de peixes em fase larval encontra-se 

no rio Solimões (Fig. 12-A. Indice de Shanoon H’=1.6). Ao todo, no rio Solimões, foram 

coletadas 28 espécies (Figura 12-B) e a grande maioria ocorreu no período de 

elevação no nível do rio devido aos processos de desova influenciados pelo pulso de 

inundação. No rio Negro, a diversidade foi menor em relação ao rio Solimões (Indice de 

Shanoon H’=1.0) (Fig.12- A).  

 

 

 

 

5.5. Densidade 

Nos rios Negro e Solimões os Clupeiformes ocorreram em maior densidade de 

larvas/10m3 do que os Caharcifomes. A média de Clupeiformes no rio Solimões foi de 

75 larvas/10m3 contra 55 larvas/10m3 de Characiformes e no rio Negro, a média de 

Clupeiformes foi de 55 larvas/10m3 contra 25 larvas/10m3 de Characiformes. No lago 

catalão, a densidade foi inferior a 10 larvas/10m3 (Fig. 13). 

A B 

Figura 12. A. Diversidade. B. Riqueza das espécies de peixes coletadas em fase larval nos 

diferentes locais estudados. 
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Quando analisamos por períodos hidrológicos verificamos que dentro do período 

de elevação no nível do rio, considerado como enchente, a maior densidade no rio 

Solimões e no rio Negro é de Characiformes (Fig.14).   

Figura 13. Densidade de larva, nos diferentes locais de estudo. 
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Catalão 

Figura 14. Densidade das larvas coletadas em diferentes épocas durante o período de 

estudo. 

rio Negro 

rio Solimões 
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A ANOVA (Análise de Variância) Ony-way não-paramétrica de Kruskal-Wallis, 

explanou a diferença estatística na densidade de larvas entre as diferentes cotas para 

o rio Solimões (F=3,79 df=(11,24) 35 p=0,0001966) (Tabela 4) e o teste a posteriori de 

Tukey indicou que na cota de 19m a densidade de larvas é estastisticamente diferente 

em relação as outras cotas (Tabela 5), devido a intensidade de desova dos 

Clupeiformes.  .  

No rio Solimões, a maior densidade de larvas/10m3 ocorre na cota de 21 a 23m 

(Fig.15), enquanto que os Clupeiformes tem mais ocorrencia nas cotas de vazão do rio. 

Os residuos da ANOVA gerados através dos dados de densidade estão apresentados 

na figura 16. Para o rio Negro e para o lago Catalão, a diferença estatística não pode 

ser testada em virtude da homogeneidade dos dados, não apreentando assim uma 

variancia da densidade entre as diferentes cotas em cada local. 

 

 

  

 

Figura 15. Distribuição temporal e espacial das larvas de peixes na área de estudo. 
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Soma dos quadrados G.L Quadrados 

médios 

 

Valor de F Valor de P 

Entre os grupos 30297,4 11 8446,8 3,719 0,0001966 

Dentro dos grupos 7549,33 24 2271,4   

Total 37846,8 35    

  R2 0,7    

 16.58 18.82 21 23 24.53 27.04 27.16 23.13 21.01 19.05 18.16 18.32 
16.58  0,781 0,4188 1 0,8796 0,544 0,5 0,6452 0,9988 0,007552 0,6595 0,9972 

18.82 2,064  0,01097 0,7424 1 1 1 1 0,9972 0,0002094 1 1 

21 3,451 6,055  0,4592 0,01766 0,004385 0,004631 0,006419 0,092 0,6878 0,00672 0,9988 

23 0,09766 2,702 3,353  0,85 0,5012 0,5154 0,6019 0,9977 0,008865 0,6164 1 

24.53 2,311 0,293 5,762 2,409  1 1 1 0,99977 0,0002597 1 1 

27.04 3,158 0,5534 6,608 3,255 0,8464  1 1 0,9611 0,0001652 1 1 

27.16 3,125 0,5208 6,576 3,223 0,8138 0,03255  1 0,9654 0,0001668 1 1 

23.13 2,93 0,3255 6,38 3,027 0,6185 0,2279 0,1953  0,9842 0,0001781 1 1 

21.01 1,327 1,367 4,688 1,335 1,074 1,921 1,888 1,693  0.0001001 0,9863 1 

19.05 6,283 8,887 2,832 6,185 8,594 9,44 9,408 9,212 7,52  0,000145 0,0009353 

18.16 2,897 0,293 6,348 2,995 0,586 0,2604 0,2279 0,03255 1,66 9,18  1 

18.32 1,823 0,7813 5,274 1,921 0,4883 1,335 1,302 1,107 0,586 8,106 1,045  

  Tabela 4. Resultado da Análise de Variância (ANOVA One-way) não-paramétrica de Kruskal-Wallis. Densidade (indivíduos/10m3) 

relacionando com as diferentes cotas de coleta no rio Solimões. 

Tabela 5. Resultado do teste a posteriori de Tukey apresentando as interações entre pontos entre dos diferentes locais e entre os pontos de 

cada local. 

Kruskal-Wallis P<0,05* 
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5.6. Relação entre as variáveis ambientais e a abundância das larvas de peixes 

  O resultado da Análise de Correlação Canônica (CCA) para os dois primeiros 

eixos indicou que as variáveis ambientais como temperatura, oxigênio e condutividade 

elétrica influenciam positivamente determinadas espécies que realizam a desova nas 

cotas de vazão do rio. As espécies P. squamosissimus, T. auritus, T. albus, P. 

flavipinnis e juntamente com a família Engraulidae, foram influenciados positivamente 

pela temperatura, enquanto que R. microplepsi e A. elongatus, apresentaram relação 

com a condutividade elétrica (Fig. 17).  

As espécies Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858), P. altamazonica, Triportheus 

sp., P. amazonica, M. duriventre, Semaprochilodus sp. (Fowler, 1941), Potamorhina 

latior (Spix & Agassiz, 1829), Schizodon fasciatum (Spix & Agassiz, 1829) e os 

Siluriformes Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) e Pseudoplatystoma punctifer 

(Castenau, 1855) (Pimelodidae) foram influenciados pelos maiores níveis de oxigênio 

dissolvido (Fig. 17). 

O eixo CCA1 plotado contra o eixo CCA2 representa 91,1% da influência dos 

fatores ambientais sob a abundância de larvas (Tabela 6). 

 

Figura 16. Gráfico dos resíduos da ANOVA da densidade em relação as cotas no rio Solimões. 
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 CCA1 CCA2 CCA3 CCA4 CCA5 CCA6 

Valor próprio 0,89263 0.65314 0,083388 0,039164 0,015255 7,8957E-06 

% cumulativa 0.53020 0,38791 0,049534 0,023262 0,090617 0,00000496 

O2 0,0323132 -0,689949 -0,330127 -0,298679 -0,0765002 -0,25258 

pH -0,344199 0,0657263 -0,0278276 0,0107444 -0,110545 0,192852 

Condutividade 0,584643 -0,0318356 0,239399 0,213037 -0,114254 0,395621 

Temperatura 0,202056 0,603529 0,375627 0,236989 0,0973413 0,0684801 

Profundidade -0,315791 -0,289881 -0,554688 -0,296648 -0,122909 -0,0903103 

Transparência 0,315321 0,184123 0,101504 0,173506 0,382504 -0,354366 

p<0,05 0,03 0,042 0,815 0,486 0,149 0,143 
 
 
 
 
 

Tabela 6. Sumário descritivo dos resultados gerados através de todos os 6 eixos da análise de correlação canônica (CCA). 
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5.7. Estimativa da área de desova 

 A costa do lago Catalão é uma extensa área de desova para a maioria das 

espécies de peixes coletadas neste trabalho. As espécies com maior abundância 

relativa com indivíduos em fase inicial de desenvolvimento foram os Curimatídeos:     P. 

latior, P. altamazonica, P. amazonica e P. rutiloides, na maioria com 90% em estágio 

de pré-flexão (Tabela 5).  

Os Anostomídeos S. fasciatum e R. microlepis ocorreram com mais de 75% da 

sua abundância em estágio de pré-flexão, sendo alguns indivíduos de S. fasciatum 

coletados em fase de larval vitelino. As duas espécies foram abundantes em locais e 

épocas diferentes, sendo R. microlepis abundante em fase larval no rio Negro nas 

Figura 17. A. Gráfico gerado pela análise de correlação canônica (CCA) apresentando a relação 

entre a abundância das larvas de peixes e as variáveis ambientais sob os dois primeiros 

eixos. B. Gráfico sub-plotado representa as diferentes espécies: Eng= Engraulidae, Pf= 

Pellona flavipinnis, Ta= Triportheus albus, Ps= Plagioscion squamosissimus, Taur= 

Triportheus auritus, Ma= Mylossoma aureum, Pru= Psectrogaster rutiloides, Pal= 

Potamorhina altamazonica, Trsp= Triportheus sp., Rm= Rythiodus microlepis, Ae= 

Anodus elongatus, Pam= Patamohina amazonica, Md= Mylossoma duriventre, Sfas = 

Schizodon fasciatum, Ppun= Pseudoplastystoma punctifer, Semasp= Semaprochilodus 

sp., Pla= Potamorhina latior e Sli= Sorubim lima. 
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cotas entre 16 e 18m, enquanto S. fasciatum foi abundante no rio Solimões nas cotas 

entre 21 e 24m, no período elevação no nível do rio. (Tabela 5).  

 As espécies T. auritus e Triportheus sp, M. aureum e M. duriventre desovam no 

rio Solimões. Enquanto que T. albus, P. squamosissimus e P. flavipinnis utilizam 

também o lago Catalão como área de desova (Tabela 5).  

A região do entorno do lago Catalão na margem direita do rio Negro é uma área 

de desova utilizada principalmente por Clupeiformes das famílias Pristigasterídae e 

Engraulidae. Neste ponto, a concentração de larvas em estágio larval vitelino e pré-

flexão durante o período de vazão do rio indica os processos de desova no local. 
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6. Discussão 

  O presente estudo destaca que a atividade de reprodução dos peixes 

migratórios ocorre principalmente nos canais dos rios conforme exposto por Lima e 

Araújo-Lima (2004) e esta atividade tanto acontece na enchente quanto na vazante dos 

mesmos (Santos,1980; Araújo-Lima,1984; Araújo-Lima & Oliveira, 1998; Granado-

Lourenço et al., 2005; Santos et al., 2006;  Leite et al., 2007; Barthem et al., 2014; 

Barthem et al., 2017). 

Pelos resultados aqui obtidos, aparentemente, a atividade reprodutiva dos 

peixes obedece a momentos específicos de variação do nível da água dos rios, 

conforme ficou evidenciado para os Curimatídeos. Peixes dessa família efetivaram 

suas desovas nas épocas em que as cotas do rio variaram entre 21 e 24m, 

apresentando maior densidade de larvas quando foram realizadas coletas na cota 23m. 

Neste caso, as espécies dos gêneros Psectrogaster e Potamohina desovam no período 

de enchente, mas não no início desta fase tendo em vista que somente foram 

encontradas suas larvas quanto o rio atingiu 4 metros acima da menor cota observada 

para a região.  

Diante do acima exposto, podemos, através dos resultados do presente estudo, 

afirmar que Potamohina altamazonica, Potamohina latior, Psectrogaster amazonica e 

Psectrogaster rutiloides desovam no rio Solimões e não no rio Negro e nem no Lago 

Catalão. E que, quando reproduziram, o fizerem em um período que pode ser 

considerado como enchente intermediária, pois, a amplitude de variação entre a menor 

e a maior cota foi de 10,52m. 

Outra evidência que indica a importância da avaliação da atividade reprodutiva 

dos peixes observando-se as cotas do nível da água dos rios e não generalizando por 

fases hidrológicas foi a constatação de que, as larvas de M. aureum e M. duriventre 

(Serrasalmidae) ocorrem na costa do lago Catalão. Isso indica que as espécies desse 

gênero utilizam um maior período para a sua reprodução do que os Curimatídeos. 

Mesmo levando em consideração a proposta de Bittencourt & Amadio (2007) 

que define período de seca de 16 a 20m, voltamos a afirmar que o início da atividade 

reprodutiva das duas espécies de Mylossoma foi mais precoce do que o dos 

Curimatídeos aqui estudados e se deu quando as águas dos rios já tinham subido mais 

de 1m a partir da menor cota observada. Por outro lado, muitas dessas larvas 
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capturadas em região próxima ao encontro das águas dos rios Solimões e Negro no 

entorno do lago Catalão, encontravam-se na fase pré-flexão já tendo passado de ovo e 

larval vitelino o que leva ao fato de que as mesmas são oriundas de eventos 

reprodutivos ocorridos em áreas situadas a montante dos pontos de coleta. 

De acordo com Salati (1978), a enchente dos rios da Amazônia antecipa-se 

sempre em regiões situadas a montante dos pontos amostrados; o que indica que 

essas espécies reproduziram em um momento de maior amplitude de variação entre a 

menor cota do local de desova e o momento da reprodução, induzindo à percepção de 

que no local de reprodução a amplitude tenha sido maior do que o observado para a 

Costa do Catalão. 

Vale ressaltar que os resultados deste trabalho não contradizem o relatado pelos 

estudos efetuados sobre a biologia reprodutiva das espécies nos rios de águas brancas 

quanto ao período de reprodução (Paixão, 1980; Lima & Araújo-Lima, 2004; Santos et 

al., 2006 e Soares et al., 2007). Especificamente, M. aureum e M. duriventre foram 

capturadas por Oliveira (2000) a partir do mês de Novembro no biênio 1994 e 1995, 

quando as águas do rio Solimões já estavam em movimento ascendente. 

 Outro padrão foi observado para as espécies do gênero Triportheus. As 

sardinhas T. auritus e Triportheus sp. (Characidae Characiformes) apresentaram dois 

picos de desova, um nas cotas referentes à enchente, de 21 a 24m e outro na vazante, 

de 21 a 19m, corroborando com as descrições de Soares et al. (2007). Neste trabalho, 

a desova de T. auritus e Triportheus sp. ocorreram somente na região da Costa do lago 

Catalão, ou seja, a desova ocorre em rios de água branca de acordo com Lima-Araújo-

Lima (2004) mas não somente no período de subida das águas. 

Entretanto, a sardinha rabo-de-fogo T. albus (Characidae Caharaciformes) foi 

coletada somente dentro do lago Catalão na cota de 21m, logo seguindo movimento 

ascendente das águas. É importante salientar para este caso específico que, durante 

este intervalo, as características limnológicas do lago Catalão ainda apresentavam-se 

semelhante às características físico-químicas do rio Negro (Almeida & Melo, 2009;  

Brito et al. 2014). Isto indica que esta espécie apresenta estratégia reprodutiva distinta 

das demais espécies de Triportheus. 

Chamou a atenção o fato dos Anostomideos utilizarem os ambientes tanto do rio 

Negro quanto do rio Solimões para a sua reprodução e também utilizarem diferentes 
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épocas para isso em relação ao nível dos rios. Enquanto Rythiodus microlepis 

começou a reproduzir ainda com a cota do rio a 16,58m até a cota 21 tanto no rio 

Negro quanto no rio Solimões a outra espécie de Anostomidae, Schizodon fasciatum, 

foi encontrada somente após a cota de 21 m até 24 metros apenas no rio Solimões. 

Nos dois casos as larvas apresentavam-se no primeiro estágio de desenvolvimento 

larval indicando que a desova foi feita nas proximidades dos pontos de captura. 

Os estudos sobre a biologia reprodutiva de S. fasciatum e R. microlepis, 

realizados no lago Janauacá, localizado a montante do lago Catalão, demonstram que 

o período de desova dessas espécies ocorre no início da enchente, nas confluências 

de rios de água branca com rios de água preta (Santos, 1980; Lima & Araújo-Lima, 

2004). Santos (1980) observou que a maior frequência dos adultos de S. fasciatus 

maduros para desova foi vista no mês de março época intermediária de enchente e os 

adultos de R. microlepis, no mês de outubro que corresponde à transição entre seca e 

início da enchente. 

 As espécies de jaraqui (Semaprochilodus spp.) e curimatã (Prochilodus 

nigricans) (Characiformes: Prochilodontidae), coletadas na costa do lago Catalão, nas 

cotas de 21 a 23m ocorreram em menor abundancia. Já foi observado por Araujo-Lima 

(1984) que as duas espécies de jaraqui desovam com a diferença de mais ou menos 

um mês entre si e o presente estudo acentua que isto ocorreu numa baixa amplitude de 

apenas 2 metros de diferença de nível dos rios. 

Era esperada maior abundância de larvas das espécies da família 

Prochilodontidae nessa região do médio amazonas uma vez que o encontro de águas é 

sabidamente o local para onde os adultos do rio Negro se direcionam para desovarem 

(Ribeiro, 1983; Lima & Araujo-Lima, 2004). Por outro lado, as chances de capturar 

larvas dessas espécies, produtos de desova no próprio encontro das águas, são 

praticamente nulas, visto que a eclosão seria rio abaixo, muito distante do encontro das 

águas.  

Embora sofram pressão pela exploração da pesca comercial na região do médio 

Amazonas (Mounic-Silva & Leite, 2013) acredita-se que os Prochilodontideos aqui 

capturados sejam resultado também de desovas efetuadas em regiões bem a montante 

do encontro dos rios Solimões e Negro, tendo em vista suas larvas já estarem na fase 

pré-flexão. 
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As larvas de Colossoma macropomum e Brycon sp. não foram capturadas ao 

longo deste estudo. A baixa incidência das larvas e juvenis de tambaqui (C. 

macropomum) também foi verificada por Mounic-Silva & Leite (2013). A ausência de 

larvas de tambaqui no médio amazonas é realmente preocupante e este tem sido um 

fato recorrente em relação à pouca representatividade de larvas e juvenis dessa 

espécie no médio rio Amazonas. 

Por fim, no período em que as águas dos rios estão em movimento ascendente, 

as atividades de reprodução da maioria dos Characiformes migradores ocorre antes 

que a cota 25m seja atingida, conforme verificou-se no presente estudo. Deste patamar 

em diante, não foram coletadas larvas de peixes de Characiformes até o atingimento 

da cota 29.  

 Ao contrário do que acontece no período de enchente, onde ocorre a inundação 

das áreas marginais, na vazante, as correntes de água recuam das planícies 

inundadas para o canal do rio, carreando uma grande quantidade de matéria orgânica 

oriunda das áreas de várzeas e toda microfauna associada às raízes de macrófitas, 

que por sua vez tem a biomassa reduzida à medida que o nível da água diminui (Saint-

Paul & Bayley, 1979). Porém, com o movimento das águas da margem de volta ao 

canal do rio há um aporte, para este ambiente, das presas que ali se desenvolveram e 

podem servir de alimento para as larvas (Leite, com. pess.). 

 Neste sentido, parece haver uma relação entre a desova dos Clupeiformes e o 

momento de vazante do rio principalmente porque suas larvas podem, potencialmente, 

se aproveitar dos recursos oriundos das áreas de inundação (Leite, com. pess.). Neste 

trabalho, observamos que a maior densidade das larvas de Clupeiformes (p<0,05) no 

rio Negro e Solimões, ocorreram nas cotas abaixo de 19m, referente ao movimento de 

descida das águas.  

Da mesma forma, também há disponibilidade de alimentos no próprio lago em 

período distinto da enchente do rio e quando o mesmo encontra-se desconectado. 

Assim, os ovos de Clupeiformes encontrados no interior do lago Catalão e também 

larvas de outras espécies, demonstra que naquele lago também existe a viabilidade de 

sucesso das larvas de peixes no período do movimento de descida das águas.  

Em relação aos Clupeiformes, os mais coletados nos rios são do gênero Pellona. 

As espécies de Pellona sp. alimentam-se preferencialmente de peixes e insetos (Claro, 
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Jr., 2003; Santos et al. 2006; Moreira-Hara et al. 2009). Moura (1998) encontrou 14 

espécies de peixes em fase larval e juvenil na calha do rio Solimões na Amazônia 

Central, predando larvas de peixes. As espécies de Pellona spp. estão entre as 

espécies que mais predaram larvas de peixes, de 2 a 3 larvas/dia. As espécies de 

Pellona sp. são capazes de comer alimentos de tamanho maior que muitos 

Characiformes por possuírem boca grande de acordo com Leite & Araujo-Lima (2002). 

 É provável que com os resultados deste trabalho, somados às informações 

sobre os hábitos alimentares (Santos et al., 2006; Moreira-Hara et al., 2009) e 

morfologia (Severi, W & Verani, N. F. 2006), as espécies de Pellona sp. modulam sua 

atividade de desova antes do período de inundação dos rios, para que suas larvas 

possam estar em um estágio de desenvolvimento mais avançado que as larvas dos 

peixes que desovam na enchente para poderem predá-las. 

 Os Characiformes Anodus elongatus (Hemiodontidae) e Rythiodus microlepis 

(Anostomidae) foram coletados até a cota de 19m do período de subida da água, nos 

rios Negro e Solimões. O resultado da Análise de Correlação Canônica (CCA) apontou 

uma forte relação da abundancia das larvas dessas duas espécies com a 

condutividade elétrica da água. Lima & Araújo-Lima (2004) demostram que a 

abundancia das larvas de Characiformes aumenta conforme o status de nutrientes 

presentes na água.   

Neste trabalho, os dois picos de elevação de condutividade elétrica, um na 

enchente, na cota entre 19 e 21m, e outro na vazante, entre as cotas 20 e 18m, 

corresponderam à maior abundancia das larvas. Estes resultados estão, portanto,  de 

acordo com Lima & Araújo-Lima (2004). Entretanto, cabe ressaltar que os autores 

apenas levaram em consideração dados realizados em época de enchente dos 

diferentes rios da Amazônia. 

 Embora o lago do Catalão apresente padrões semelhantes ao rio Solimões no 

que diz respeito a pH, temperatura e oxigênio dissolvido no lago Catalão, 

apresentaram-se semelhante das condições encontradas por Brito et al., (2014) 

caracterizando o lago Catalão como um típico lago de várzea, onde as características 

limnológicas seguem um padrão dos rios de água branca, este fato por si só não fez 

com que esse ambiente fosse local de reprodução de muitas espécies, ao contrário, 
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larvas de poucas espécies foram ali encontradas além de ovos quando o mesmo 

encontrava-se desconectado principalmente do rio Solimões.  

No período em que o lago Catalão encontrava-se sem conexão com as águas 

brancas do rio Solimões, as características limnológicas seguiram um padrão próximo 

dos rios de água preta corroborando com os resultados encontrados por Almeida & 

Melo (2009). No período de vazante é que foram encontrados ovos de Clupeiformes e 

larvas de Sciaenidae. Tanto os ovos quanto as larvas podem ter sido depositadas no 

próprio lago uma vez que o sentido da corrente era de lago para rio e não ao contrário, 

indicando desova no próprio lago.  

 A relação entre as variáveis ambientais e a abundância de ovos e larvas de 

peixes em ambientes aquáticos continentais, submetidos à inundação sazonal, tem 

sido demonstrada por vários autores (Sabo et al., 1991; Nascimento & Nakatani, 2005; 

Tan et al., 2010 e Ren et al., 2016). As pesquisas mostram que a maior abundância de 

ovos e larvas ocorre em função do nível de oxigênio dissolvido, temperatura média de 

28º C e influência do pulso de inundação.  

 Neste trabalho, os Siluriformes foi o grupo com menor abundância. Larvas de 

Sorubim lima e Pseudoplaytoma punctifer (Pimelodidae) foram mais representativos 

durante as coletas. Atribui-se a pouca participação de larvas de Siluriformes no 

presente estudo principalmente ao fato de não termos realizado arrastos de fundo 

conforme Barthem et al., (2017).  

 Podemos então, concluir com este estudo, que, quando o lago Catalão está 

desconectado do rio Solimões, nele ocorrem episódios de desova de peixes, embora 

isso seja efetuado por pouquíssimas espécies quando se considera o número de 

espécies que desovam no seu entorno. Concluímos também, que no rio Solimões a 

maioria das espécies, principalmente de Characiformes desova no período em que o 

nível do rio, aqui representado por suas cotas, começa a subir, mas, nem todas 

desovam ao mesmo tempo. 

 Embora a maioria dos Characideos desove na enchente, espécies de 

Triportheus também desovam na vazante dos rios, tanto no rio Solimões quanto no rio 

Negro. Os Clupeiformes reproduzem principalmente no período de vazante dos dois 

rios, mas, em nível de Ordem, o único período em que não há atividade reprodutiva é o 
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período em que as águas do rio encontram-se entre 26 e 29m e 29 e 26m 

respectivamente. 

 Enfim, a metodologia de se estudar a abundância de larvas de peixes para a 

aferição da atividade reprodutiva dos peixes mostra-se adequada e torna-se mais 

objetiva do que simplesmente apontar fases hidrológicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

52 
 

7.  Referências Bibliográficas 

Ahlstrom, E. H.; Butler, J. L.; Sumida, B. Y. 1976. Pelagic stromateoid fishes (Pisces, 
Perciformes) of the Eastern Pacific: kids, distributions, and early life histories and 
observations of five of these from the northwest Atlantic. Bulletim of Marine Science. 
Miami, v. 26, no. 03, p. 285-402, 1976.  

Ahlstrom, E. H & Moser, H. G. 1976. Eggs and larvae of fishes and their role in 
systematic investigations and in fisheries. Revue des Travaux de L’Institut des Peches 
Maritimes, Nantes, v.40, n. 3/4, p.379-398.  

Almeida, F.F & Melo, S. 2009. Considerações limnológicas sobre um lago da planície 
de inundação amazônica (Lago Catalão – Amazonas – Brasil). Acta 
Scientiarum.:Biological Sciences, 31(4): 387-395p. 

Almeida, F.F & Melo, S. 2011. Phytoplankton  community structure in a Amazon 
floodplain lake  (Lago Catalão, Amazonas, Brasil). Neotropical Biology and 
Conservation. 112-123p. 

Almeida, R. M. R. 2013. Fósforo no rio Madeira: concentrações, transporte e projeções 
de futuras alterações ambientais. Dissertação de Mestrado. Universidade federal de 
Juiz de Fora – MG. 51 p. 

Araújo-Lima, C.A.R.M. 1984. Distribuição espacial e temporal de larvas de 
Characiformes em um setor do rio Solimões/Amazonas próximo Manaus, AM. 
Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Fundação 
Universidade do Amazonas, Manaus, Amazonas. 84pp. 

Araújo-Lima, C.A.R.M & Donald, E. 1988. Número de vértebras de Characiformes do 
rio Amazonas e seu uso na identificação de larvas do grupo.  Acta Amazônica. 18(1-
2):351-358. 

Araújo-Lima, C. A. R. M. 1990. Larval development and reproductive strategies of 
Central Amazon fishes. PhD-Thesis. University of Stirling. Argyll, Scotland. 154p. 

Araújo-Lima, C. A. R. M. 1994. Egg size and larval development in Central Amazonian 
fish. Journal of fish biology. 44, 31-389 p. 

Araújo-Lima, C. A. R. M & Oliveira, E.C. 1998. Transport of larval fish in the Amazon. 
Journal of Fish Biology. 53. 297-306. 

Assis, R. L., Wittmann, F., Piedade, M. T. F., Haugasen, T. 2014 Effects of        
hydroperiod and substrate properties on tree alpha diversity and composition in 
Amazonian. Plant Ecology. 215 (10). 

Barthem, R. & Fabré, N. N. 2005. O manejo da pesca dos grandes bagres migradores. 
Piramutaba e dourada no eixo o Solimões-Amazonas. Pró-Várzea. IBAMA. 116 p. 

Barthem, R.; Costa, M. C. Cassemiro, F.; Leite, R. G. Silva, N. 2014. Diversit and 
abundance of fish larvae drifting in the Madeira river, Amazon basin: Sampling Method 
Comparison. In. Biodiversity- The Dynamic Balance of the Planet. Itech. Open science.  



 
  

53 
 

Barthem, R. B.; Goulding, M.; Leite, R. G.; Canas, C.; Forsberg, B.; Venticinque, E.; Petry, P.; 
Ribeiro, M. L. B.; Chuctaya, J.; Mercado, A. 2017. Goliath catfish spawing in the for western 
Amazon confirmed by the distribuition of mature adults, drifting larvae anal migrating juveniles. 
Nature. Scientific reports. 7: 41784, 13 p. 

Blaxter, J. H. S & Hempel, G. 1963. The influence of egg size on herring larvae (Clupea 
harengus). Journal of cons. Inter. Explor. 28: 211-240 pp. 

Blaxter, J. H. S. 1969. Development of eggs and larvae. In: HOAR, W. S. & RANDA, D. 
J. (Ed). Fish Physiology. Vol. 3. Academic press New York. 178-252 pp. 

Bittencourt, M. M & Amadio, S. 2007. Proposta para a identificação rápida dos períodos 
hidrológicos em áreas de várzea do rio Solimões – Amazonas nas proximidades de 
Manaus. Acta Amazônica. Vol. 37(2) 303-308 pp. 

Brito, J. G.; Alves, L. F.; Espirito-Santo, H. M. 2014. Seasonal and spatial variations in 
limnological conditions of a floodplain lake (lake Catalão) connected to both the 
Solimões and Negro rivers, Central Amazon. Acta Amazônica. Vol. 44(1): 121-134 pp. 

Claro-Jr., L. H. 2003. A influência da floresta alagada na estrutura trófica de 
comunidades de peixes em lagos de várzea da Amazônia Central. Dissertação e 
mestrado. INPA/Ufam. 61p.  

Fisher, T. R. 1978. Plâncton e produção primária em sistemas aquáticos da bacia 
Amazônica Central. Acta Amazônica. 8(supl.): 43-54 pp. 

Fernandes, C. C.; Petry, P. 1991. A importância da várzea no ciclo de vida dos peixes 
migradores na Amazônia Central. Bases Científicas para Estratégias de Preservação e 
Desenvolvimento da Amazônia: Fatos e Perspectivas. Vol.1, Parte IV. Cap. 12, 315-320 
pp. 

Fernandes, C. C. 1997. Lateral migration of fishes in Amazon floodplains. Ecology of 
Freshwater Fishes, 6:36-44 pp. 

Forsberg, B.R. 1985. The fate of planktonic primary production. Limnology and 
Oceanography, 30 (4):807-819 pp. 

Goulding, M. 1980. The fishes and the forest. University of California, Los Angeles, USA 
200 p. 

Goulding, M.; Carvalho, M. L. 1982. Life history ande management of the Colossoma 
macropomum (Characidae) an important Amazonian food fish. Rev. Brasileira Zol. SP. 
1: 107-133 p. 

Goulding, M.; Barthem, R; Ferreira, E. J. G. 2003. The Smithsonian: Atlas of the 
Amazon. Prince tour editorial associates. Manufactured in Hong-Kong. 253 p. 

Gotelli, N. J & Aaron, M. E. 2011. Princípios de estatística em ecologia. Porto Alegre. 
Ed. Artmed. 528p. 

Junk, W.J. 1973. Investigations on the ecology and production biology of the “floating 
meadows” (Paspalo-Echinochloetum) on the middle amazon. Parte II. The aquatic 
fauna in the root zone of floating vegetation. Amazoniana. 4(1): 9-102 p. 



 
  

54 
 

Junk, W. J; BAYLEY, P. B & Sparks, R. E. 1989. The flood pulse concept in river: 
floodplain systems. In: DODGE, D. P. Ed. Proceeding of the International large river 
symposium. Can. Spec. Publi. Fish. Aquatic. Sci, Ottawa, Vol, 106. 110-127 pp.  

Lauder, G. V. 1980. Evolution of the feeding mechanism in primitive actionopterygion 
fisher: A functional anatomical analysis of Polypterus e Lepisosteu. Journal of 
morphology. 163 (3): 283-317 p. 

Lechneer, A.; Keckeis, H.; Schudeman, E.; Humpries, P.; Mc.Casker, N; Trithart, M. 
2014. Hydraulic forces impact larval fish drift in the free flowing section of a large 
European river. Ecohydrology. 7: 648-658 pp. 

Leenher, J. A & Santos, U. M. 1980. Consideração sobre os processos de sedimentação 
na água preta ácida do rio Negro (Amazônia central). Acta amazônica. 10(2): 343-355 
pp. 

Leite, G. R. 2000. Alimentação e fontes autotróficas de energia das larvas de peixes no 
rio Solimões e suas áreas inundáveis. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) / Universidade Federal do Amazonas(UFAM),Manaus (Tese de Doutorado) 
112p.  

Leite, G. R & Araújo-Lima, C. A. R. M.2002. Feeding of the Brycon cephalus, 
Triportheus elongatus and Semaprochilodus insignis (Osteichthyes, Characiformes) 
larvae in Solimões/Amazonas river and floodplain áreas. Acta Amazonica. 32(3): 129-
147 p.  

Leite, G. R., Silva, V. V & Freitas, C. E. 2006. Abundância e distribuição das larvas de 
peixes no Lago Catalão e no encontro dos rios Solimões e Negro, Amazonas, Brasil. 
Acta Amazônica. (36): 557-562p. 

Leite, G. R.; Cãnas. C.; Forsberg, B. R.; Barthem, R.; Goulding, M. 2007. Larvas dos 
grandes bagres migradores. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e 
Associación para la Conservación de la Cuenca Amazônica (ACCA). 127 pp. 

Lima, A. C & Araújo-Lima, C. A. R. M. 2004. The distributions of larval and juveniles 
fishes in Amazonian rivers of different nutrient status. Freshwater Biology, (49): 787-
800p. 

Lopes, A. 2007. Respostas de herbáceas aquáticas ao petróleo cru de Urucu (Coari-
AM). Dissertação de Mestrado. INPA-Ufam. 113 p. 

Lopes, A.; de Paula, J. D. Piedade, M. T.; Mardengan, S. F. Hamada, N. 2011. 
Influencia do habitat na estrutura de macroinvertebrados aquáticos associados as 
raízes de Eichhornia crassipes na região do lago Catalão ,Amazonas – Brasil. Acta 
Amazonica. (41) 4: 403 – 502 pp. 

Lowe-Macconnell, R. H. 1999. Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes 
Tropicais. São Paulo, USP, 535pp. 

Mounic-Silva, C. E & Leite, G. R. 2013. Abundance of young-of-year migratory 
Characiforms in floodplain areas of the midde Solimões-Amazon river at flooding 
2007/2008. Journal Applied Ichthyology. 29: 118-124 pp.  



 
  

55 
 

Moura, S. M. L 1998. Predação de larvas de peixe no rio Amazonas. Dissertação de 
mestrado. Instituto nacional e Pesquisas a Amazônia – INPA. 28 pp.  

Moreira-Hara, S. S.; Zuanon, J. A. S.; Amadio, S. A. 2009. Feeding of Pellona 
flavipinnis (Clupeiformes, Pristigasteridae) in Central Amazon Flodplain. Iheringia, Ser. 
Zool. Porto Alegre.  99 (2): 153-157 p. 

Nakatani, K., Agostinho, A., Baumgartnar, G., Bialetzik, A., Sanches, P. V.; Makrakis , 
M. C.; PavanellI, C. S. 2001. Ovos e larvas de peixe de água doce: Desenvolvimento e 
manual de identificação. Maringá, Eduem , 379p. 

Nascimento, F. L & Araújo-Lima, C. A. R. M. 1993. Descrição das larvas de 
Psectrogaster amazônica e Potamorhina altamazônica (Curimatidae pisces) da 
Amazônia Central. Acta Amazônica. 23(4): 457-472 pp. 

Nascimento, F. L & Nakatani, K. 2005. Variação temporal e especial de ovos e larvas 
das espécies de interesse para a pesca na sub-bacia do rio Miranda, Panatnal. MS, 
Brasil. Acta Sci.Biol. Vol. 27 nº3: 251-258 pp.  

Nascimento, F. L & Nakatani, K. 2006. Relações entre fatores ambientais e a 
distribuição de ovos e larvas de peixes na sub-bacia do rio Ivinhema, estado de mato 
Grosso do Sul, Brasil. Acta Scientiarum Biological Science. Vol. 28. Nº2.  117-122 pp.  

Nezdoliy, V. K. 1984. The downstream migration of young fishes during the initial period 
of flow regulation of the Ili river. Journal of ichthyology. 24: 34-46 pp.  

Oliveira, E. C. 2000. Distribuição sazonal das larvas de Mylossoma aureum e 
Mylossoma duriventre (Osteichthyes: Serrasalmidae) na costa do Catalão, rio 
Amazonas, Amazonas – Brasil. Acta Amazônica. 30 (1): 155-166 pp. 

Oliveira, E. C., Ferreira, E. J. G. 2002. Ocorrência de ovos e larvas de Characiformes 
Migradores no Rio Negro, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica. 32 (1)163-168 pp. 

Oliveira, E. C.; Bialetzik, A.; Assakawa, L. F. 2008. Morphological development of 
Hypophthalmus fimbriatus and H. marginatus  post-yolk-sac larvae (Siluriformes: 
Pimelodidae). Zootaxa. 1707: 37-48 pp. 

Osorio, D.; Terborgh, J.; Alvar EZ, A.; Ortega, H.; Quispe, R.; Chipollini, V. 2011. 
Lateral migration of fish between on oxbow lake and  Amazonian head water river. 
Ecology of Freshwater Fish. 20:619-627 pp. 

Paixão, I. M. P. Estudo da alimentação e reprodução de Mylossoma duriventre Cuvier, 
1818 (Pisces, Characoidei), do lago Janauacá, AM, brasil. Dissertação de Mestrado 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Universidade Federal do Amazonas 
INPA/UA. 90p 

Pavlov, D. S. 1994. The downstream migration of young fishes in rivers: mechanisms 
and distribution. Folia zoologica. 43: 193-208 pp. 

Peng, R.; He, H. Song, Y.; Cheng, F.; Xie, S. 2016. The spatial pattern of larval fish 
assemblages in the lower reach of the Yangtzé river: Potential influences of river – lake 
connectivity and tidal intrusion. Hydrobiologia. 766: 365-379 pp. 



 
  

56 
 

Petry, P. 1989. Deriva do Ictioplâncton no paraná do lago do Rei, várzea do Careiro, 
Amazônia Central, Brasil. Dissertação de Mestrado. PPG INPA / Ufam. Manaus. 68p. 

Peng, R.; He, H. Song, Y.; Cheng, F.; Xie, S. 2016. The spatial pattern of larval fish 
assemblages in the lower reach of the Yangtzé river: Potential influences of river – lake 
connectivity and tidal intrusion. Hydrobiologia. 766: 365-379 pp. 

Pinto, N. G. A. 2004. Geoquímica dos sedimentos do rio negro na orla de Manaus/AM. 
Dissertação de mestrado. Universidade Federal do amazonas – UFAM. 99 p. 

Plaskievicz, A. C & Cunha, H. B. 2009. Avaliação química das águas do rio Negro, na 
Amazônia Central. XVIII Jornada de Iniciação Científica/INPA. Manaus-Am. 

Raniere, S. G. C. & Freitas, C. E. C.2008. The influencie of flood pulse on fish 
comunities  of floodplain canals in the middle Solimões river, Brazil. Neotropical 
Ichthyology. 6 (2) 249 – 255 pp. 

.Ribeiro, M. C. L. B. 1983. As migrações dos jaraquis (Pisces: Prochilodontidae) no rio 
Negro, Amazonas, Brasil. Dissertação de mestrado INPA/UFAM. Manaus, Amazonas. 
192 p. 

Ropke, C. P.; Amadio, S. A.; Zuanon, J. A. S.; Ferreira, J. E. G. Pereira de Deus, C.; 
Pires, T. H. S.; Winemiller, O. K. 2017. Simultaneous abrupt shifts in hydrology and fish 
in the Central in a fllodplain lake in the Central Amazon. Nature. Scientific Report. 7: 
40170. 10 pp.  

Sabo, J. M.; Kelso, E. W.; Bryan, C. F.; Rutherford, D. A. 1991. Physicochemical 
factores affecting larval fish densities in Mississippi river pons, Louisiana, (USA). 
Regulated River: Research and Management. Vol. 6. 109-116 pp.  

Salati, E & Ribeiro, M. N. G.1979. Floresta e Clima. Acta Amazonica. 9(4): 15-22 p. 

Sanchéz-Botero, J. I & Araújo-Lima, C. A. R. M. 2001. As macrófitas aquáticas como 
berçário para a ictiofauna da várzea do rio Amazonas. Acta Amazônica. 31(3): 437-447 
pp. 

Santos , G. M. 1980. Estudo da reprodução e hábitos reprodutivos de Schizodon 
fasciatus, Rhytiodus micolepis e Rhytiodus aggenteofuscus (Pisces: Anostomidae) do 
lago Janauacá. Acta Amazonica. 1092): 391-400 p. 

Santos, G. M.; Ferreira, E. J.; Zuanon, J. A. S. 2006. Peixes comerciais de Manaus.   
ProVárzea-IBAMA. 146 p. 

Santos, R. N.; Amadio, S. A. Ferreira. E. J. G. 2010. Patterns of energy allocation to 
reproduction in three Amazonian fish species. Neotropical Ichthyology. 7pp. 

Saint-Pail, U & Bayley, P. B. 1979. A situação da pesca na Amazônia Central. Acta 
Amazônica. 9(4): 109-114 p. 

Sehwalb, A. N.; Garvie, M.; Ackerman, J. D. 2010. Dispersion of freshwater mussel 
larvae in a low Land river. Lymnology and Oceanography. 55: 628-638 pp.  



 
  

57 
 

Severi, W & Verani, N. F. 2006. Morphological development of Pellona flavipinnis Post-
Yolk-Sac larvae and Juvenile (Clupeiformes: Prsitigasteridae). Zootaxa. 1126: 21-33 pp. 

Shuai, F.; Li, X.; Li, Y.; Yang, J.; Lek, S. 2016. Temporal pátterns of larval fish 
ocurrence in a large subtropical river. Plos one. 11(1) 1-20 p. 

Silva, A. C. G.; SeverI, W.; Castro, M. F. 2010. Morphological development of 
Anchoviella vaillantii (Steidachner, 1908) (Clupeiforme: Engraulidae) larvae and 
juvenile. Neotropical Ichthyology. 8(4): 805-812 pp. 

Sioli, H. 1985. Amazonia: Fundamentos da ecologia da maior região de florestas 
tropicais. Petrópolis. Editora Vozes.  

Soares, M. G. S.; Costa, E. L. C.; Siqueira-Souza, F. K.; Anjos, H. B.; Yamamoto, K. C.; 
Freitas, C. E. F. 2007. Peixes de lagos do médio rio Solimões. Editora Edua. Manaus-
Am. 172 p. 

Tan, X.; Li, X.; Lek, S.; Li, Y.; Wang, C.; Li, J.; Luo, J. 2010, Annual dynamics of the 
abundance of fish larvae and its relationship with hydrologic variation in the Pearl river. 
Enviromental Biology Fish. 88: 217-255 p. 

Tanaka, S. S. 1973. Assessment by means of ichthyoplancton surveys. FAO fisheries 
Technical paper. Rome. Vol. 122. 33-51 pp. 

Termividchakorn, A. Hortle K. G. 2013. A guide to larvae and juveniles of some 
common fish species from the Mekong River Basin. Mekong River Commission For 
Sustainable Development. 248 p. 

Van Leeuwen, C. H. A., Dokk, T. Haugen, T. O., Kiffney, P. M., Musth, J. 2017. Small 
larvae in large rivers: observations on downstream movement of European grayling 
Thymallus thymallus during early life stages. Journal of fish biology. 90: 2412-2424 p.  

Xichang, T.; Xinhui, L.; Sovan, L.; Yuefei, L.; Chao, W.; Jie, L.; Jiare, L. 2010. Annual 
dynamics of the abundance of fish larvae and its relationship with hydrological variation 
in the Pearl river. Enviromental Biology Fish. 88: 217-225 pp.  

Weaver, W.; Shannon, C. E. S. 1949. The mathematical theory of communication. 
Urbana, Iilinois: University of Iilinois, 117 p.  

Winemiller, K. O. 1989. Patterns of variation in life history among South American 
Fishes in seasonal environments. Oecologia. 81: 225-241 pp. 

Wittmann, F.; Junk,W.J.; Piedade, M.T.F. 2004. The várzea forest in Amazonia flooding 
and the highly dynamic geomorphology interact with natural forest succession. For. 
Ecol. Manage. 196. 199-212p. 

Wolter, C & Sukdolov, A. 2008. Random displacement versus habitat choice of fish 
larvae in rivers. River research and application. 24: 61-672 pp.  

Zimmer, R. K.; Fingent, J. T.; Zimmer, C. A. 2009. Dispersal pathways, seed rains and 
the dynamic of larval behavior. Ecology. 90: 1933-1947 pp.  



 
  

58 
 

Ziober, S. R.; BialetzkI, A.; Matheus, L. A. F. 2012. Effect of abiotic variable on fish eggs 
and larvae distribution in headwaters of Cuiabá river. Mato Grosso, States Brazil. 
Neotropical Ichthyology. 10(1): 123-132 pp. 

                 

 


