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RESUMO - O sistema hidrológico do rio Negro é caracterizado pela variabilidade de
biótopos colonizado por muitos organismos aquáticos, especialmente os peixes com cerca
de 450 espécies. Considerando que nas Unidades de Conservação implantadas na bacia do
rio Negro, as informações sobre a ictiofauna ainda são incipientes, esse trabalho propõe
investigar a diversidade e composição específica sazonal da ictiofauna no lago que faz
parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. A hipótese a ser testada baseiase na existência de diferenças sazonais na composição, diversidade e riqueza da ictiofauna
resultante das variações na disponibilidade de habitats durante o ciclo hidrológico. As
coletas foram realizadas mensalmente de julho de 2002 a dezembro de 2003, com uma
bateria de malhadeira. A estrutura de associações de peixes foi descrita pela abundância
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relativa, riqueza, diversidade, equitabilidade e número de indivíduos. Foram capturados
2.292 exemplares distribuídos em 5 ordens, 22 famílias, 64 gêneros e 84 espécies. A
composição específica da ictiofauna mostra variações sazonais em nível de família,
espécie e abundância de indivíduos. Characidae, Hemiodontidae, Auchenipteridae,
Curimatidae, Cichlidae foram às famílias mais abundantes e em nível de espécie
Acestrorhynchus falcirostris, Moenkhausia intermedia, Hemiodus immaculatus,
Hemiodus sp., Hemiodus gracilis, Hypophthalmus edentatus e Cyphocharax abramoides.
Os resultados suportaram a hipótese de que existem diferenças sazonais na diversidade e
riqueza da ictiofauna do lago. Essas condições são mantidas por meio de uma área de terra
firme, relativamente intacta e grande área alagada, inclusive na seca que permite a
existência de habitats para a colonização de muitas espécies de peixes.
PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, rio Negro, peixes, igapó.

Introdução
Os peixes compõem o grupo de vertebrados mais
diversificado do mundo.
Estimativas do total de
espécies que possam estar presentes na imensa área de
drenagem da bacia amazônica variam entre 1500 e 5000
(Bohlke et al., 1978; Goulding et al., 1988; Malabarba et
al., 1998).
No sistema hidrológico do rio Negro, caracterizado
pela variedade de biótopos, como: praias arenosas,
corredeiras, remansos, ilhas, paranás e lagos, já foram
identificadas cerca de 450 espécies (Goulding et al.,
1988). Os autores consideram que as características
químicas das águas pretas, como: alto teor de
componentes húmicos, baixo pH e nutrientes, não
podem ser considerados fatores limitantes para a
diversidade de peixes e apontaram a necessidade de
incrementar as amostragens nestes biótopos e
estimaram a possibilidade da riqueza para mais de 700
espécies.
Apesar da riqueza, a fauna de peixes nos lagos de
água preta tem sido pouco investigada quando
comparada com a de lagos de várzea. Informações
importantes têm sido disponibilizadas sobre a estrutura
de comunidades de peixes no lago Prato, Arquipélago das
Anavilhanas (Saint-Paul et al., 2000); associações entre
peixes e macrófitas aquáticas, Arquipélago das
Anavilhanas (Araújo-Lima et al., 1986); migrações dos
jaraquis no rio Negro (Ribeiro, 1983; Ribeiro & Petrere,
1990); riqueza, diversidade e relações tróficas em vários
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habitats do rio Negro (Goulding et al.,
1988); diversidade e distribuição no
lago do Prato (Garcia, 1995);
comportamento alimentar no rio
Negro (Ferreira, 1981; Carvalho &
Goulding, 1985; Borges, 1986), rio
Preto da Eva (Marlier, 1968) e na
hidrelétrica de Curuá-Una, (Ferreira,
1984). Santos (1983) revelou
diferenças na estrutura de comunidades de peixes capturados no lago Tupé
e no rio Negro através de pesca
experimental.
Na Amazônia, a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade em
ecossistemas aquáticos representam
um desafio, especialmente por causa
da escassez de conhecimento sobre os
organismos, suas relações e seu
aproveitamento para o consumo
humano. Nas Unidades de Conservação
implantadas na bacia do Rio Negro,
ainda são incipientes as informações
sobre a ictiofauna. Neste contexto
esse trabalho propõe investigar a
diversidade e composição específica
sazonal da ictiofauna no lago que faz
parte da RDS Tupé, submetido à forte
pressão antrópica pela proximidade de
Manaus. A hipótese a ser testada
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baseia-se na existência de diferenças
sazonais na composição, diversidade e
riqueza da ictiofauna no lago,
resultante das variações na disponibilidade de habitats durante o ciclo
hidrológico.

Material e Métodos
O Tu p é ( 0 3 º 0 2 ’ 3 5 , 4 ” S e
60º15’17,5”W) é um lago de água
preta, situado na RDS Tupé à margem
esquerda do rio Negro, na Amazônia
Central, cerca de 25 km a oeste de
Manaus. A flutuação anual média do
nível da água é de 10 m. A enchente,
em geral, começa em novembro e
continua até o final de junho, Fig. 1
(Aprile & Darwich, 2005, neste
volume), atingindo a cota máxima em
julho; a vazante começa em agosto e a
água flui do lago para o rio, atingindo
nível mais baixo em outubro.
As coletas dos peixes foram
realizadas mensalmente de julho de
2002 a dezembro de 2003, próximo à
estação ET10 Fig. 1 (Darwich et al.,
2005, neste volume) com bateria de
malhadeira, malhas variando de 20 a
90mm entre nós, medindo 25m de
comprimento e 2,5m de altura. As
malhadeiras foram armadas na região
de água aberta do lago, partindo das
laterais para o centro do lago onde
permaneceram durante 24h. As
despescas ocorreram em intervalos de
6h.
Os peixes foram identificados no
campo com o auxílio de chaves de
identificação (Géry, 1977; Malabarba
et al., 1998; Kullander et al., 2003).
Porém, várias espécies foram fixadas
em solução de formol, 10%, e
transportados para o laboratório para
serem identificadas com a colaboração

de especialistas do INPA.
A estrutura de associações de peixes foi investigada
através da abundância relativa (%) em número de
indivíduos (N) e biomassa (g), riqueza (R), índice de
diversidade de Shannon-Wiener (H') (Krebs, 1989) e índice
de equitabilidade (E) (Magurran, 1988). Os dados foram
agrupados em quatro períodos do ciclo hidrológico
enchente, cheia, vazante e seca.

Resultados
Nas coletas efetuadas na água aberta do lago Tupé
foram capturados 2292 exemplares de peixes distribuídos
em 5 ordens, 22 famílias, 64 gêneros e 84 espécies (Tab.
1; Anexo 1). Deste total, a ordem Characiformes (10
famílias, 30 gêneros e 48 espécies) predominou com
maior número de indivíduos em todos os períodos, 76,3%
na enchente, 50,6% na cheia, 49,7% na vazante e 85,8% na
seca. Seguida pela ordem Siluriformes (7 famílias, 15
gêneros e 20 espécies) capturados na enchente, cheia e
seca. Clupeiformes (2 famílias, 3 gêneros e 3 espécies),
Perciformes (2 famílias, 13 gêneros e 16 espécies) e
Gymnotiformes (1 família, 2 gêneros e 2 espécies) são as
ordens que apresentaram menor número de indivíduos
(Fig. 1). A seca (N=1.307) e a enchente (N=579)
correspondem aos períodos nos quais foram capturados as
maiores quantidades de exemplares (Fig. 3).
As famílias mais representativas em número de
indivíduos, em ordem decrescente de abundância, foram
Characidae, Hemiodontidae, Auchenipteridae,
Curimatidae, Cichlidae, Pimelodidae, Pristigasteridae,
Ctenoluciidae, Prochilodontidae e Scianidae com
dominância variando sazonalmente. Na enchente é maior
o número de exemplares pertencentes à família
Characidae (61,3%), Auchenipteridae (13,5%) e
Ctenoluciidae (5,5%); na cheia, Hemiodontidae (25,3%),
C h a r a c i d a e ( 1 2 , 6 % ) , Pi m e l o d i d a e ( 1 2 , 3 % ) ,
Auchenipteridae (5,7%) e Cichlidae (4,6%); na vazante
Pi m e l o d i d a e ( 2 6 , 9 % ) , H e m i o d o n t i d a e ( 2 0 % )
Auchenipteridae (10,3%) e Curimatidae (8,3%), e
finalmente na seca Characidae (49,3%), Hemiodontidae
(19,1%), Curimatidae (8,3%) e Cichlidae (7,4%) (Fig. 2).
As espécies com maior abundância no lago foram
Acestrorhynchus falcirostris (27,1%), Moenkhausia
intermedia (7,29%), Hemiodus immaculatus (6,68%),
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Tabela 1. Lista das espécies capturadas nos períodos de enchente, cheia, vazante e seca no lago Tupé.
Ordem, FamÍlia,
Gênero e Espécie
Clupeiformes
Pristigasteridae

Nome vulgar

Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836)
apapá amarelo, sardinhão
IIisha amazonica (Miranda-Ribeiro, 1920)
apapá
Engraulididae
Lycengraulis batesii (Günther, 1868)
manjuba
Characiformes
Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
traíra
Ctenoluciidae
Boulengerella lucius (Cuvier, 1816)
pirapucu
Anostomidae
Schizodon vittatum (Valenciennes, 1850)
aracú
Schizodon fasciatus, Agassiz, 1829
aracú
Anostomus sp.
aracú
Anostomus taeniatus (Kner, 1858)
aracú
Rhytiodus argenteofuscus (Kner, 1858)
aracú, pau-de-nego
Rhytiodus sp.
aracú, pau-de-nego
Leporinus affinis (Günther, 1864)
aracú flamengo
Laemolyta sp.
aracú caneta
Hemiodontidae
Anodus elongatus, Agassiz, 1829
orana, charuto
Anodus orinocensis (Steindachner, 1887)
orana, charuto
Hemiodus gracilis Günther, 1864
orana branca
Hemiodus immaculatus Kner, 1858
orana, cubiu
Hemiodus sp.
orana
Hemiodus goeldi Steindachner, 1908
orana
Micromischodus sugilatus (Roberts, 1971)
orana colarinho
Prochilodontidae
Semaprochilodus insignis (Jardine & Schomburgk, 1841) jaraqui escama grossa
Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes, 1817)
jaraqui escama fina
Curimatidae
Curimatella meyeri (Steindachner, 1882)
branquinha
Curimata vittata (Kner, 1858)
branquinha
Curimata sp.
branquinha
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
branquinha cabeça lisa
Potamorhina latior (Spix, 1829)
branquinha peito-de-aço
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)
branquinha cascuda
Cyphocharax abramoides (Kner, 1859)
branquinha
Curimatopsis sp.
branquinha
Cynodontidae
Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1816)
Peixe-cachorro
Cynodon gibbus Spix & Agassiz, 1829
zé-do-ó
Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)
Peixe-cachorro
Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841)
Peixe-cachorro, dente de cão
Characidae
Catoprion mento (Cuvier, 1819)
piranha
Serrasalmus elongatus Kner, 1860
piranha mucura
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
piranha preta
Serrasalmus sp.
piranha
Agoniates anchovia Eigenmann, 1914
cruzador
Brycon melanopterus (Cope, 1872)
matrinchã
Ctenobrycon hauxwellianus (Cope, 1870)
piaba
Holobrycon sp.
piaba
Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)
piaba
Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908
piaba
Moenkhausia sp.
piaba
Tetragonopterus sp.
piaba
Bryconops sp.
piaba
Lonchogenys sp. 1
piaba
Lonchogenys sp.2
piaba
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Enchente
N
(%)

N

Cheia
(%)

2
1

0,3
0,2

3
5

1,1
1,9

9

1,6

37

14,2

2
8

32

5,5

1
1
2
1

0,2
0,2
0,3
0,2

2

0,3

5
1
15
9

0,9
0,2
2,6
1,6

2

0,3

N

Seca
(%)

1

0,1

0,8

24

1,8

3,1

22

1,7

1
23

0,1
1,8

7
6
6

0,5
0,5
0,5

59
79
109

6,0
8,3

3

0,2

19
8

1,5
0,6

5
53

0,4
4,1

1

0,1

48

3,7

578

44,2

2

0,2

1

0,1

2
1

0,2
0,1

9

0,7

2
47
5

0,2
3,6
0,4

N

Vazante
(%)

10

9

1
1

0,2
0,2

2

41
32

1

167

51
63

0,2
2,2

7,1
5,5

0,2

6,2

0,8

1

0,4

10

6,9

23
38
5

8,8
14,6
1,9

2
27

1,4
18,6

7
9

1

1
13

6,9

1

2,7
3,4

0,4
2
2
5

1,4
1,4
3,4

3

2,1

1

0,7

0,4

1

0,4

1

0,4

1
1

0,7
0,7

1

0,4

2

1,4

1
1

0,7
0,7

5

3,4

4

1,5

3
23

1,1
8,8

2

0,8

28,8

8,8
10,9
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Ordem, FamÍlia,
Gênero e Espécie
Gymnotiformes
Hypopomidae
Brachyhypopomus sp.
Rhamphichthyidae
Rhamphichthys sp.
Siluriformes
Pimelodidae
Hypophthalmus edentatus Spix & Agassiz, 1829
Hypophthalmus fimbriatus Kner, 1858
Hypophthalmus marginatus Valenciennes, 1840
Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)
Auchenipteridae
Ageneiosus vitattus Steindachner, 1908
Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840
Ageneiosus sp.1
Ageneiosus sp.2
Auchenipterus sp.
Centromochlus heckelii De Filippi, 1853
Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)
Tatia sp.
Auchenipterichthys thoracatus (Kner, 1858)
Callichthyidae
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Doradidae
Hassar sp.
Scorpiodoras sp.
Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)
Loricariidae
Ancistrus sp.
Rineloricaria sp.
Perciformes
Cichlidae
Acarichthys heckelii (Müller & Troschel, 1849)
Cichla temensis Humboldt, 1821
Cichla monoclus Spix & Agassiz, 1831
Cichla sp.
Geophagus sp.
Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)
Satanoperca sp.
Satanoperca acuticeps (Heckel, 1840)
Crenicichla sp.
Uaru amphiacanthoides Heckel, 1840
Acaronia nassa (Heckel, 1840)
Chaetobranchus sp.
Heros sp.
Sciaenidae
Plagioscion squamossissimus (Heckel, 1840)
Pachyurus sp.
Pachypops sp.
TOTAL

Hemiodus sp. (4,97%) e Hemiodus
gracilis (4,32%). M. intermedia (piaba)
é dominante na enchente, H.
immaculatus (orana, cubio) e
Lycengraulis batesii (manjuba) na
cheia, Hypophthalmus edentatus
(mapará) e H. immaculatus na vazante
e A. falcirostris (peixe-cachorro) na
seca (Fig. 3).

Nome vulgar

sarapó

Enchente
N
(%)

2

Cheia
N
(%)

Vazante
N
(%)

0,3

sarapó

mapará
mapará
mapará
mandi
bico de pato

1
3

mandubé
mandubé
mandubé
mandubé
mandi
mandi peruano
camgati
mandi
mandi

25

4,3

1
1

0,2
0,2

21

3,6

31
26

5,4
4,5

3

0,2
0,5
0,0
0,5

6

2,3

26
1

10,0
0,4

1
1

13

2

botinho

bodó
cachimbo

acará
tucunaré
tucunaré
tucunaré
acará, papa-terra
acara-açú
acará
acará
jacundá
acará bararuá
acará
acará prata
acará preto
pescada branca
pescada, corvina
pescada, corvina

1
1
1

0,2
0,2

2

0,3

5

0,9

1

0,2

1

0,2

125

35
2
2

24,1
1,4
1,4

1

0,7

0,1

1

0,1

1

0,1

16

1,2

11
4

7,6
2,8

19
4
9
19

1,5
0,3
0,7
1,5

2

1,4

9

0,7

5

0,4

4
27
1
2
6

0,3
2,1
0,1
0,2
0,5

27
14
1
2
10
2
1

2,1
1,1
0,1
0,2
0,8
0,2
0,1

2
2
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0,2
0,2

5,0

0,8

0,4

2
1

0,8
0,4

6

2,3

1
2

0,4
0,8

2
1

0,8
0,4

1

0,7

18

6,9

5

3,4

84

1

0,4
0,4

tamoatá

cuiu-cuiu

Seca
N
(%)

63

Há diferenças na diversidade entre os períodos com
maiores valores na cheia e menores na seca. A
Equitabilidade não variou muito entre os períodos, mas
apresentou menor valor na seca (0,614), provavelmente
por causa da dominância de A. falcirostris. Na cheia, é
maior a uniformidade no número dos exemplares entre
as espécies o que aumenta a diversidade (H´= 4,13) (Fig.
3).
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Anexo 1. Fotos das principais espécies de peixes capturadas no lago Tupé.

Ilisha amazonica

Anodus orinocensis

Pellona flavipinnis

Semaprochilodus insignis

Lycengraulis batesii
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Curimata vittata

Hoplias malabaricus

Potamorhina latior

Boulengerella lucius

Potamorhina altamazonica

Leporinus affinis

Psectrogaster rutiloides

Anostomus sp.

Cyphocharax abramoides

Hemiodus immaculatus

Serrasalmus elongatus

Hemiodus gracilis

Acestrorhynchus microlepis
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Acestrorhynchus falcirostris

Parauchenipterus galeatus

Moenkhausia lepidura

Pseudepapterus sp.

Lonchogenys sp.

Centromachlus heckelii

Hoplosternum littorale
Ctenobrycon hauxwellianus

Escorpiodoras sp.
Moenkhausia intermedia

Hypophthalmus edentatus

Ancistrus sp.

Cichla temensis
Hypophthalmus fimbriatus

Ageneiosus vittatus

Acarichthys heckelii

Auchenipterichthys thoracatus

Plagioscion squamosissimus
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Characiformes

Clupeiformes
Enchente
Cheia
Vazante
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Siluriformes

Perciformes

Gymnotiformes

Figura 1. Abundância relativa (%) das ordens de peixes
capturadas no lago Tupé.
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Figura 2. Abundância relativa (%) das famílias de peixes mais
capturadas no lago Tupé.
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Discussão
A ictiofauna capturada no lago Tupé
mostra dominância de Otophysi
(Characiformes, 77,1%; Siluriformes,
13,5%). Os Perciformes (6,3%) e os
Pristigasteridae (3%) ocorreram com
poucos exemplares. As freqüências
relativas das ordens no lago estão em
conformidade com aquelas indicadas
para os rios (Ferreira, 1993; Ferreira et
al., 1988) e lagos de várzea da
Amazônia Central (Junk et al., 1983;
Souza-Pereira, 2000; Saint-Paul et al.,
2000; Yamamoto, 2004). A composição
específica da ictiofauna no lago mostra
variações sazonais em nível de
famílias, espécie e abundância de
indivíduos.
Os maiores números de exemplares
capturados em todos os períodos
pertencem às famílias Characidae,
Hemiodontidae, Auchenipteridae,
Curimatidae e Cichlidae. Curimatidae
e Hemiodontidae, que são famílias
constituídas por várias espécies que
formam cardumes e realizam migrações de longa (rio acima) e curta
(dentro da RDS Tupé) distância.
Desenvolvem parte do seu ciclo de vida
nos lagos, na época de alagação, e
parte nos rios, na época de seca. No
sistema lago do Rei foi observado
movimentos migratórios do lago em
direção ao rio Amazonas envolvendo
espécies dessas famílias (Fernandes &
Merona, 1988).
Os hemiodontídeos, H. immaculatus (cubiu) e H. gracilis (orana branca)
e curimatídeos, C. abramoides, P.
rutiloides, P. altamazonica e P. latior
(branquinhas), foram os peixes mais
abundantes na cheia e vazante,
respectivamente. Essas espécies
entram no lago com a enchente em
busca de abrigo e alimentação, os
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Cheia
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continua >
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Figura 3. Abundância relativa (%) das principais espécies nos períodos de enchente, cheia,
vazante e seca no lago Tupé.
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hemiodontídeos o fitoplâncton (Claro-Jr., 2003); na água
aberta, e os curimatídeos os detritos (Soares et al.,
1986; Ferreira, 1993; Pouilly et al., 2003) na cabeceira
do lago. A retração das águas força os peixes a migrarem
em direção à saída do lago que é próxima ao sítio
amostral e, portanto os torna passíveis de captura pelas
malhadeiras.
Nas famílias Characidae, Auchenipteridae,
Engraulididae, Acestrorhynchidae e Cichlidae a maioria
dos peixes é residente, desenvolvendo todo o ciclo de
vida no lago como as espécies de pequeno porte, M.
intermedia (piaba), M. lepidura (piaba), Lonchogenys
sp.1 (piaba), Lonchogenys sp.2 (piaba) e L. batesii
(manjuba); e de médio porte como A. falcirostris (peixecachorro), A. microlepis (peixe cachorro), Tatia sp.
(mandi), C. heckelii (mandi), A. thoracatus (mandi), H.
marginatus (mapará), H. edentatus (mapará), C.
temensis (tucunaré), Satanoperca spp. (acará) e B.
lucius (pirapucu). Durante o ciclo hidrológico, essas
espécies estiveram presentes em quase todas as
pescarias, embora a abundância tenha apresentado
variações. A maioria é considerada espécie pelágica e
explora os recursos disponíveis na área aberta do lago.
Como exemplos podem ser mencionados H. marginatus,
H. edentatus, L. batesii e A. surinamensis que ingerem
zooplâncton (Goulding et al., 1988; Garcia, 1995), P.
galeatus, C. heckelii, que comem insetos (Garcia, 1995)
e A. falcirostris, A. microlepis, B. lucius, S. lima e C.
temensis, H. malabaricus cuja dieta é constituída por
peixes (Goulding 1980; Goulding et al., 1988; Garcia,
1995; Merona et al., 2001).
Os caracídeos de pequeno porte (M. lepidura,
Lonchogenys sp.1 e Lonchogenys sp.2) dominantes na
enchente e cheia têm as populações reduzidas durante a
seca. Isto provavelmente está relacionado à forte
pressão de predação exercida por espécies como A.
falcirostris, B. lucius, P. flavipinnis, C. temensis, H.
malabaricus, que são vorazes predadores (Goulding et
al., 1988; Claro-Jr., 2003; Oliveira Jr., 1998; Soares, et
al., 1986) muito freqüentes e às vezes dominantes na
comunidade íctica do Tupé. Logo após o início da
alagação os pequenos caracídeos e ciclídeos já
recuperaram as perdas ocorridas na seca, indicado pela
dominância de M. intermedia, Lonchogenys sp.1 e
Lonchogenys sp.2, na enchente.
Mudanças na composição específica causadas pelo

ciclo hidrológico têm sido amplamente
relatadas em lagos de várzea do
sistema Solimões/Amazonas, Inácio,
Rei, Catalão (Merona & Bittencourt,
1993; Saint-Paul et al., 2000; Vale,
2003), lago Prato do rio Negro,
(Garcia, 1995; Saint-Paul et al., 2000)
e Rios Machado e Madeira (Goulding,
1980). Na maioria dos trabalhos acima
citados, é ressaltado que durante o
período de alagação (enchente) várias
espécies migram da calha do rio para
os lagos e no período da vazante,
retornam ao rio. Na seca os lagos são
habitados principalmente por espécies
típicas de ambientes lênticos,
conforme observado no lago Tupé.
Nos períodos de enchente e cheia a
abundância de peixes é grande, porém
com o aumento da área alagada e a
maior disponibilidade de habitats para
refúgios, a malhadeira por ser um
aparelho de pesca passivo, deixa
possivelmente, de capturar muitas
espécies e exemplares afetando assim,
as amostragens durante este período.
Na cheia e vazante as amostragens
também foram prejudicadas pela
presença constante de botos que
consumiam os peixes e destruíam as
malhadeiras, resultando na menor
captura de indivíduos. Na seca, a
retração das águas diminui a área
alagada e obriga os peixes a se
deslocarem em direção à área central
e mais profunda do lago, onde
permanecem até o próximo período de
alagação. Uma vez concentrados na
área aberta do lago os peixes são
facilmente capturados pelas malhadeiras.
Os valores de diversidade e
equitabilidade revelam uma comunidade onde existe uma grande
diferença na distribuição dos números
de exemplares entre as espécies. Isso
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por causa da dominância de espécies
que formam cardumes tanto as
migradoras (H. immaculatus) como as
residentes no lago (M. intermedia, A.
falcirostris, L. batesii e H. edentatus).
A dominância de M. intermedia na
enchente e de A. falcirostris na seca,
favorece a similaridade entre os
valores de diversidade nos períodos,
embora na vazante a riqueza seja
muito baixa. Na cheia e vazante a
dominância de H. immaculatus, H.
edentatus e L. batesii, resulta em
menor diferença na distribuição do
número de exemplares entre as
espécies elevando os valores da
equitabilidade. Santos (1983) também
indica essas espécies como abundantes
no lago Tupé na década de 80. A
presença de espécies dominantes na
comunidade de peixes no Tupé
concorda com o padrão que tem sido
detectado em comunidades naturais
em outros lagos da Amazônia Central
de águas pretas (Garcia, 1995) e água
branca (Saint-Paul et al., 2000;
Yamamoto, 2004).
Comparando a riqueza e
diversidade desse lago (R=157, H'=
3,85) com outros trabalhos realizados
em lagos de várzea da Amazônia
Central: Comandá (R=59, H'=3,9),
Praia (R=76, H'=4,8) e Tracajá (R=52,
H'=4,3) (Yamamoto, 2004), a região de
água aberta do Tupé pode ser
considerada com alta diversidade. As
diferenças estão na biomassa dos
peixes, pois em um lago de várzea
pode ocorrer uma biomassa cinco
vezes maior do que em um lago do rio
Negro (Saint-Paul et al., 2000).
Na comunidade de peixes em um
lago nem sempre às espécies mais
abundantes correspondem as
comercializadas pela população
(Pereira, 1999; Freitas, 1999). Dentre
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as 14 espécies de maior importância em termos de
abundância capturadas no Tupé (A. falcirostris, M.
intermedia, H. immaculatus, Hemiodus sp., H. gracilis,
B. lucius, C. abramoides, C.vittata, Lonchogenys sp.1 e
Lonchogenys sp.2, Tetragonopterus sp., C. heckelii, H.
edentatus, L. batesi, A. thoracatus e Tatia sp.) nenhuma
tem alto valor comercial. Somente dois grupos de
espécies (Hemiodus spp., Hypophthalmus spp.) são, em
pequena proporção, comercializados nos mercados de
Manaus (Batista, 1998). Por outro lado, peixes com alta
sazonalidade e baixa abundância como os
Semaprochilodus spp. (jaraquis), Cichla spp.
(tucunarés), A. ocellatus (acará-açu) e Chaetobranchus
spp.(acará-prata), Mylossoma spp. (pacu), Brycon spp.
(matrinchã), H. malabaricus (traíra) S. fasciatus (aracú)
e Leporinus spp. (aracu) estão incluídos na dieta das
comunidades ribeirinhas localizadas na RDS (Tema &
Rebelo, 2005, neste volume).
Os resultados acima descritos têm importantes
implicações para o manejo da ictiofauna no lago Tupé,
que ainda apresenta grandes áreas com floresta alagada.
A variação na estrutura da ictiofauna associada com o
ciclo hidrológico está fortemente relacionada com a
disponibilidade de habitats, que em lagos de água preta
estão principalmente restritos ao igapó e a água aberta.
Saint-Paul et al. (2000) estudando a ictiofauna das
regiões de água aberta e igapó no lago Prato, Arquipélago
de Anavilhanas, destaca que mais da metade (74%) dos
peixes foi coletado no igapó, sendo superior em número
de espécies a captura na floresta de várzea do lago
Inácio, rio Solimões. Portanto, os igapós podem ser
considerados habitats chave, de importância vital para o
desenvolvimento de muitas populações de peixes
(Goulding et al., 1988).
Os resultados suportaram a hipótese de que existem
diferenças sazonais na diversidade e riqueza da
ictiofauna do lago Tupé por causa da presença de área de
terra-firme, relativamente intacta, e a grande área
alagável, que permitem a existência de habitats para a
colonização de muitas espécies de peixes. Esses fatores
são de fundamental importância por possibilitar a
manutenção da diversidade e abundância de espécies,
haja vista que a proximidade do lago Tupé à cidade de
Manaus, tem favorecido, nas ultimas décadas, uma
intensa pressão antrópica.
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