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A maioria das larvas de peixes de água doce eclode com boca e mandíbulas ainda

não formadas, os olhos não pigmentados, o saco vitelino grande e a nadadeira primordial

localizada na posição mediana, estendendo-se por todo o corpo. Durante. o estágio larval

ocorre diferenciação progressiva de caracteres adultos, tais como raios das nadadeiras e

ossificação do esqueleto e a larva passa por um processo de metamorfose até o estágio

juvenil. Nesta fase, características merísticas como raios das nadadeiras são completados e a

forma do corpo torna-se igual à do adulto (Nakatani et al. 2001). Baseando-se em dados

merísticos e adotando-se critérios paralelos de observação e outras medidas, é possível

identificar as larvas de siluriformes, mesmo levando-se em conta a sobreposição no número

de miômeros/vertebras observada para as larvas de Characiformes por Araujo-Lima & Donald

(1988). A identificação das larvas de peixes assume grande importância para a exploração dos

recursos pesqueiros. Para um monitoramento contínuo com vistas à aplicação de técnicas de

manejo capazes de levar a um aumento na produção, ou mesmo, contribuir para a manutenção

de espécies que se julgue ameaçadas, é necessário conhecê-Ias desde a fase de larva.

Conhecendo as larvas de peixes é possível acompanhar as suas variações anuais no

recrutamento de cada espécie. Além disso, este tipo de estudo dá ferramentas adequadas para

a identificação de áreas prioritárias para ações de manejo e monitoramento da atividade

pesqueIra.

Estudou-se o Lago do Catalão situado próximo à Manaus localizado junto ao

encontro das águas dos rios Solimões/Amazonas e Negro, com objetivo principal de

identificar as larvas de Siluriformes que o utilizam como "berçário". Neste lago foi realizado

um estudo com distribuição de larvas de peixes em geral mas tratando os Siluriformes apenas

como uma grupo (Silva, 2001) e o presente trabalho é uma continuação deste processo onde

as coletas de larvas foram feitas utilizando-se rede de ictioplâncton com malhas de 450/-lm e 1

metro de comprimento com diâmetro da boca de 30cm contendo um copo coletor na sua

extremidade, de onde eram recolhidas as larvas após a rede ser arrastada na lateral do barco,

pelo tempo médio de 5 minutos a cada coleta. Essas coletas tanto foram feitas na superfície

quanto no fundo do lago para que se pudesse coletar o maior número de larvas possível. As
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larvas foram acondicionadas em solução de formalina a 10% assim que eram retiradas dó

copo coletor e depois conduzi das para o laboratório, onde foram repassadas para uma solução

de álcool a 70%. Após este processamento, as larvas foram separadas pelo número de

miôrneros sob lupa e microscópio.

As espécies foram identificadas com base na contagem de miôrneros totais,

considerando-se a contagem pré e pós anais, e também em outras características morfológicas

como comprimento dos barbilhões e outras relações corporais, segundo Nakatani et al!.

(2001). Houve predominância de larvas pertencentes à família Auchenipteridae destacando-se

Parauchenipterus galeatus, caracterizada por ter um corpo e as nadadeiras embrionárias bem

pigmentados e por apresentar 13 miôrneros pré e 24 pós-nadadeira anal (80%), Auchenipterus

nuchalis, que apresentaram 14 miôrneros pré e 30 a 32 pós anais e Tatia spp. que

apresentaram 12 miôrneros pré e 22 pós-anais. Também foram identificadas larvas de

Sorubim lima caracterizada como de corpo bem alongado, barbilhões totalmente pigmentados

e longos e uma faixa bem pigmentada ao longo da linha lateral e também larvas e juvenis de

Pimelodus blochii e Liposarcus pardalis em menor número, além de outras espécies de

Siluriformes.

Conclui-se que o Lago do Catalão serve como área de reprodução de várias espécies

de Siluriformes, principalmente daquelas pertencentes aos Auchenipteridae, mesmo levando-

se em conta as ações antrópicas locais e que deve ser preservado ao máximo inclusive com

campnhas de esclarecimento para que a população local evite a sua contaminação com

poluentes que possam vir a prejudicar as atividades reprodutivas das espécies de peixes locais.
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