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RESUMO 

Registraram  a  ocorrência  de  2.587  espécies  de peixes  na Amazônia, em 
planícies de inundação em um ambiente mais amplo pode-se obter uma maior 
quantidade de recursos, porém pode não ocorrer o aumento na sua variedade. O  
presente  trabalho  tem  como  objetivo  caracterizar  a  ictiofauna das  caixas  de  
empréstimos  na  MT-419,  analisando  a  diversidade dos peixes em diferentes 
épocas sazonais. As coletas foram realizadas entre maio de 2009 e fevereiro de 
2010 para coleta dos peixes foram utilizadas redes de diversas malhas entre nos,  
puçá e rede arrasto.  Foram coletados 1233 exemplares de peixes pertencentes a 
quatro ordens e 13 famílias, distribuídos em 33 espécies. Dos exemplares coletados, 
24 espécies pertencentes à ordem Characiformes, cinco à ordem Perciformes, duas 
à ordem Gymnotiformes e uma à ordem Siluriformes, As caixas de empréstimos 
são ambientes influenciados pelos pulsos de inundação do rio Teles Pires 
fornecendo abrigo e alimento temporariamente para as espécies de peixes que 
pode garantir a sobrevivência das espécies de peixes. 
PALAVRAS- CHAVE:  Biodiversidsade, Inundação ,lago temporário, sazonalidade. 
 

DIVERSITY OF THE ICHTHYOFAUNA OF THE BOXES OF LOANS  IN MT-419 
MUNICIPALITY OF CARLINDA-MT 

 
ABSTRACT 

Reported the occurrence of 2,587 species of fish in the Amazon in flood plains in a 
wider environment can obtain a greater amount of resources, but can not occur the 
increase in its variety. This study aims to characterize the fish fauna of loans boxes in 
the MT-419, analyzing fish diversity in different seasons. Samples were collected 
between May 2009 and February 2010 for fish sample were used nets of different 
mesh between us, netting and trawl. We collected 1233 specimens of fish belonging 
to four orders and thirteen families, over 33 species. Of the collected specimens, 24 
species of Characiformes, five on the order Perciformes two Gymnotiformes the 
order and the order Siluriformes, the loans boxes are environments influenced by the 
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Teles Pires River flood pulses providing shelter and food for the species temporarily 
fish that can ensure the survival of fish species 
KEYWORDS:  Flood, temporary lake, biodiversity, seasonality. 
 
 

INTRODUÇÃO 
As planícies de inundação como da bacia Amazônica oferece grande 

diversidade de abrigos para os peixes durante o período da cheia, permitindo que 
um grande número de espécies partilhe a mesma área (JUNK et al., 1997; LOWE-
MCCONNELL 1999).  A diversidade de habitats e a disponibilidade de alimentos 
decorrentes dessas variações são fatores que influenciam na estrutura da ictiofauna 
(AGOSTINHO et al., 1997; SMITH et al., 2003) propiciando um aumento na 
complexidade da comunidade através da entrada de novos indivíduos (BISTONI & 
HUED, 2002). 

A alta diversidade da ictiofauna de água doce do Brasil deve-se 
principalmente à presença de diversos sistemas hidrográficos (BRASIL, 2010). De 
acordo com TOWNSEND et al., (2010), em um ambiente mais amplo pode-se obter 
uma maior quantidade de recursos, porém pode não ocorrer o aumento na sua 
variedade. 
           BUCKUP  et  al.,  (2007)  registraram  a  ocorrência  de  2.587 espécies  de 
peixes  ,  o  que  demonstra  a  alta  biodiversidade  da  região  neotropical.  As 
planícies de inundação como da bacia Amazônica oferece grande diversidade de 
abrigos para os peixes (JUNK et al., 1997; LOWE-MCCONNELL, 1999). Pouco  se  
conhece  sobre  a  taxonomia, distribuição, biologia  e  ecologia  das  espécies  de  
peixes  que  ocorrem  na  calha  do  rio  Teles  Pires  e  seus  afluentes, como 
também da grande maioria das espécies encontradas em toda a bacia Amazônica 
(MASSON, 2005). 
           No período chuvoso, os altos níveis da água resultam na expansão lateral 
dos corpos de água permanentes através da planície de inundação, aumentando a 
conectividade e formando novos corpos de água temporários, disponibilizando novos 
hábitats para organismos aquáticos (PETRY et al., 2003). Nessa época, há uma 
proliferação extraordinária de vegetação aquática, principalmente nas  margens  
desses  ambientes,  nas  quais  concentram  bancos  de macrófitas aquáticas, que 
são utilizados por uma gama de organismos, e  são  consideradas  de  grande  
importância  para  a  manutenção dos  estoques  pesqueiros  em  planícies  
inundáveis  (OLIVEIRA  et al., 2006). 

Os peixes deixam seus ambientes para  selecionarem  locais  de  desova,  
hábitats  que reduzem  a  sua  probabilidade  ou  da  sua  prole  de  ocuparem  um 
lago  desfavorável  durante  a  isolação  (RODRÍGUEZ  &  LEWIS , 1994; SAINT-
PAUL et al.,2000) e essa movimentação pode fazer com que ambientes  distintos,  
dentro  da  planície  inundável,  tenham  faunas similares durante o período chuvoso 
(THOMAZ et al.,  2007). 

Inúmeros estudos em lagos tropicais, incluindo a bacia do rio Araguaia, 
demonstram que no período de cheia, ocorre intensa movimentação dos peixes 
entre o ambiente lótico do rio e o ambiente lêntico dos lagos de meandros, em busca 
de alimento, abrigos e condições de reprodução (MELO et al., 2003; HOEINGHAUS 
et al., 2003; MELO & LIMA,  2007). A antropização  retirada  da  vegetação  riparias  
alteram  os  habitats  das bacias  hidrográficas  e  a  dinâmica  trófica  destes  
ecossistemas,  implicando na diversidade  e  composição  das  espécies  (PUSEY  & 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2188 

ARTHINGTON, 2003; FELIPE &  SÚAREZ,  2010).  Sendo comum a existência de 
depressões  provenientes  de  ações antrópicas, as quais são denominadas caixas 
de empréstimo, que são formadas  durante  a  construção  de  rodovias,  que,  
periodicamente, enchem-se de água, formando pequenas lagoas, ao lado das 
margens da  estrada,  povoadas  por  muitos  organismos  aquáticos (MILANI et al., 
2008). 

É necessário conhecer  a  importância  trófica  destes locais  para  fauna 
aquática  residente.  Portanto, o objetivo deste  trabalho  foi  caracterizar  a 
ictiofauna   das  caixas  de  empréstimos  nas  lagoas  formadas  próximas  ao rio 
Teles Pires MT 419, município de Carlinda-MT. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
 Área de Estudo  

O município de Carlinda localiza-se no extremo norte de Mato Grosso, nas 
coordenadas 09°57’29” latitude sul e 55°49’55,8” lo ngitude oeste, distante da capital 
Cuiabá 800km com acesso pelas rodovias BR-163 e MT-208 com uma altitude 
variando de 250 a 300m (IBGE 2007). 
  As caixas de empréstimos utilizadas para o estudo estão localizadas na MT-
419 nas coordenadas geográficas em UTM 21L, 0657378 e 8887808, nas 
proximidades do rio Teles Pires. O local apresenta extremos no volume de água 
sendo completamente cheia no período chuvoso, e completamente vazio no período 
de seca, apresentando uma variação de tamanho no início com largura no lado 
direito 6,7m e uma altura de 60cm, no lado esquerdo uma largura de 3,4m e uma 
altura de 40cm, no meio com 35m de largura com a altura variando de 4 a 6m, no 
final próximo ao rio Teles Pires, 25m de largura e 3m de altura. 
 . 
Procedimentos Metodológicos 

As coletas foram realizadas em quatro campanhas, visando amostrar 
períodos do ciclo hidrológico: nos meses de maio, julho e outubro de 2009 e 
fevereiro 2010, nas caixas de empréstimos formadas na rodovia da MT 419, com a 
autorização de coleta do sisbio nº 21017-1.  

Para a captura dos peixes foram utilizadas tarrafas com malhas variadas 
(1cm, 2,5cm, 5cm, 10cm e 15cm), redes de espera com diferentes malhadeiras 
(entre nós opostos de 5cm, 10cm, 15cm e 20cm), bem como puçás para coletar os 
exemplares de menor tamanho.  Foram realizadas quatro coletas, uma em cada mês 
onde as redes ficaram durante o dia nas caixas de empréstimos nos turnos matutino 
e vespertino, sendo observadas duas vezes por turno. As redes ficaram em 
diferentes pontos das caixas de empréstimos.  As tarrafas forma lançadas num 
trecho de 100m acima e 100m abaixo do local onde estavam fixadas as redes. Os 
puçás foram passados nos locais sob e entre a vegetação (onde tarrafas e redes 
não alcançaram, cujos exemplares de menores tamanhos habitam). 

 Os exemplares capturados foram acondicionados em recipientes contendo 
formalina 10% para fixação e após 72 horas, os peixes foram transferidos para 
solução conservante em etanol 70% as análises sendo feitas no Laboratório de 
Ictiologia da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, Campus 
universitário de Alta Floresta. A identificação taxonômica dos exemplares foi 
realizada sob consulta de bibliografia especializada (GÉRY,1977; 
BRITSKI,1999;REIS, 2003). 
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Análise dos dados 
 A diversidade de espécies foi obtida através do índice de diversidade de 
Shannon-Wienner (H’), e a equitabilidade, pelo índice de Jacard (J’), que representa 
a uniformidade do número de exemplares entre as espécies. O valor da 
equitabilidade varia entre 0 a 1, e quanto maior o valor obtido, maior a uniformidade 
da amostra. 

Para o cálculo da constância de ocorrência de cada espécie, utilizou-se a 
expressão sugerida por DAJOZ (1978), que considera o número de coletas 
realizadas:Ci = ni / N * 100, onde: Ci: constância da espécie "i", ni: número de coletas 
nas quais a espécie "i" foi capturada, N: número total de coletas realizadas. 

De acordo com o valor da constância de ocorrência, as espécies foram 
classificadas em: Constante: Presentes em mais de 50% das coletas; Acessória: 
Presente em 25% a 50% das coletas e Acidental: Presentes em menos de 25% das 
coletas. A eficiência amostral foi plotada através de curva espécie-área, pela curva 
cumulativa (ou coletora), para verificação do esforço de coleta da pesquisa. Tais 
índices foram calculados pelo pacote estatístico PAST (HAMMER 2010). 
 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 1.233 exemplares de peixes pertencentes a quatro ordens 
e 13 famílias, distribuídos em 33 espécies. Dos exemplares coletados, 24 espécies 
pertencentes à ordem Characiformes, cinco à ordem Perciformes, duas à ordem 
Gymnotiformes e uma à ordem Siluriformes (Figura 01). 
 

 
FIGURA 01;  Abundância relativa das ordens coletadas na caixa de empréstimo na 

MT-419 Carlinda –MT 
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TABELA 01  – Táxons, número de indivíduos e frequência de ocorrência dos peixes  
coletados nas caixas de empréstimo da MT 419, município de Carlinda-MT. 
Onde: VA (Vazante), S (Seca), EN (Enchente) e C (Cheia). 

Taxons VA  S ENC CH TOTAL Ocorrência 
Ordem Characiformes        
Família Acestrorhynchidae        
Acestrorhynchus microlepis 6 5 0 5 16 Constante 
Família Anostomidae        
Leporinus friderici  1 1 0 17 19 Constante 
Família Characidae        
 Brycon  falcatus    5 1 0 19 25 Constante 
Astyanax sp 0 0 0 22 22 Acidentais 
Astyanax maculisquamis 2 0 0 0 2 Acidentais 
Characidium sp 0 5 0 0 5 Acidentais 
Bryconops  sp 14 9 0 1 24 Assessoria 
Jupiaba polylepis 0 29 0 0 29 Acidentais 
Jupiaba apenina 0 9 0 0 9 Acidentais 
Knodus   heteresthes   0 0 0 20 20 Acidentais 
Knodus sp   0 0 0 87 87 Acidentais 
Metynnis maculatus  1 7 0 5 13 Constante 
Moenkhausia  sp 0 0 0 23 23 Acidentais 
Serrapinnus sp 4 84 0 0 88 Assessoria 
Tetragonopterus argenteus    0 5 0 0 5 Acidentais 
Família Ctenoluciidae        
Boulengerella curvieri 0 0 0 1 1 Acidentais 
Família Curimatidae        
Curimata inornata    0 0 0 136 136 Acidentais 
Steindachnerina fasciata  21 94 19 18 152 Constante 
Família Cynodontidae        
Hydrolycus armatus   0 0 0 18 18 Acidentais 
Família  Erythrinidae        
Hoplerythrinus unitaeniatus  5 4 66 0 75 Constante 
Hoplias malabaricus    5 15 0 0 20 Assessoria 
Família  Hemiodontidae        
Hemiodus immaculatus    0 0 0 6 6 Acidentais 
Hemiodus microlepis    1 19 0 45 65 Constante 
Família  Prochilodontidae        
Prochilodus nigricans 19 13 0 5 37 Assessoria 
Ordem Gymnotiformes        
Família Hypopomidae        
Gymnotus carapo    0 1 33 0 34 Assessoria 
Família Sternopygidae        
Eigenmannia trilineata  0 7 1 1 9 Constante 
Ordem Perciformes        
Família Cichlidae        
Aequidens epae    67 16 82 12 177 Constante 
Crenicichla lepidota  12 1 18 2 33 Constante 
Astronotus ocellatus  2 8 1 1 12 Constante 
Cichla mirianae 2 3 0 0 5 Assessoria 
Satanoperca jurupari    0 1 0 0 1 Acidentais 
Ordem Siluriformes        
Família Callichthyidae        
Megalechis  aff personata  1 2 62 0 65 Constante 
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FIGURA 2-Curva de rarefação, Equitabilidade, diversidade de Shannon e 

Diversidade Observada e Esperada na caixa de empréstimo na MT-
419 Carlinda –MT nos períodos de Vazante (VA), Seca (S), Enchente 
(ENC) e Cheia (CH). 

 
TABELA 02  – Descrição das análises estatísticas referente a composição da 

ictiofauna das caixas de empréstimo da MT 419, município de 
Carlinda-MT. 

Periodos VA S ENC CH 
Taxa_S 17 23 8 20 
Individuals 168 339 282 444 
Dominance_D 0,2046 0,1582 0,21 0,1576 
Shannon_H 2,071 2,319 1,681 2,262 
Margalef 3,123 3,776 1,241 3,117 
Equitability_J 0,7309 0,7395 0,8082 0,7551 
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Foram coletadas 33 espécies, ordens mais representativas foram 
Characiformes e Perciformes, sendo a família Characidae com maior número de 
espécies seguidas pela família Cichlidae. Essa riqueza é semelhante à encontrada 
por (GODOI et al.,2010), no córrego Corgão afluente do rio Teles Pires foram 
coletados 1.519  indivíduos distribuídos em 36 espécies, sendo a ordem 
characiformes a ordem mais representativa, nos períodos de cheia e seca 
apresentando maior diversidade. 

Riqueza encontrada nas caixas de empréstimos se aproxima da encontrada 
no lago da Baia Da Saudade, em coletas foram capturados um total de 1.312 
espécimes distribuídos em 57 espécies, 19 famílias e seis ordens. Characiformes, 
Perciformes  e Siluriformes representaram as ordens com maior  abundância e 
riqueza de espécies  (CENTOFANTE & MELO, 2012). 

 Praias são ambientes aquáticos temporários na Amazônia, nas  três praias 
coletadas foram registradas 118 espécies, com um total de 9.486 peixes. A ordem 
mais rica foi Characiformes  com 51 espécies (43%), seguida por Siluriformes com 
41 (35%). A família mais rica foi Characidae, com 28 espécies, seguida por 
Pimelodidae com 13 (DUARTE et al., 2013). Áreas de inundação oferecem uma alta 
produtividade de plantas e incluído as macrofitas que constituem um habitat e que 
permite a existência de nichos ecológicos que abrigam  muitos animais aquáticos 
(JUNK  1973; LOPES et al. 2011). 

A diversidade encontrada na caixa de empréstimo estudada apresentou um 
valor que variou de 2,02 a 2,64 a diversidade de espécies,  esta entre os limites de 
diversidade encontrados  em ambiente aquáticos na Amazônia  que de forma geral 
apresentam índices de H’ = 0,82 e H’=4,44  (SANTOS & FERREIRA, 1999; 
SILVANO et al., 2000; SIQUEIRA SOUZA &  FREITAS, 2004; LIN & CARAMASCHI 
2005). 

Nas lagoas manejadas na Amazônia central em bancos de macrófitas a 
ordem  Characiformes correspondeu a 65% da abundância total dos peixes 
capturados seguidos de Perciformes, 20,7%, e Gymnotiformes, 9%. Também foram 
capturados peixes das ordens Clupeiformes (3%) Siluriformes (1%) 
Synbranchiformes (0,7%) e Osteoglossiformes (0,2%) (SOARES et al., 2014). 

Segundo LOWE-MCCONNELL (1987), ambientes sazonais tendem a ter 
diversas comunidades com poucas espécies dominantes. Nos ambientes estudados, 
a dominância de algumas espécies pode estar relacionada às perturbações 
sazonais, tais como grandes e imprevisíveis variações no nível da água e oxigênio, o 
que favorece algumas espécies mais bem adaptadas a essas condições. 
           Segundo ESTEVES (2011) as chuvas alteram a profundidade e provocam 
elevações bruscas nos níveis de águas, altera o leito, além de carrear organismos e 
sedimentos, ocasionado mudanças nos níveis físico e químico da água.Em lagos 
relativamente isolados como  o lago da Baia da saudade sofre menor influencia dos 
ciclos hidrológicos sazonais típicos de lagos de meandro, mantendo uma tendência 
de um número elevado de espécies. O lago da Baia da Saudade apresentou uma 
riqueza de 57 espécies  (CENTOFANTE & MELO, 2012). 

As caixas de empréstimos da MT 419 sofrem com os distúrbios sazonais, 
desta forma  influenciando na riqueza de espécies dependendo da inundação do Rio 
Teles Pires para que seja povoado pela ictiofauna. No período da seca ficam 
algumas poças de água e permanecendo neste ambiente as espécies tolerantes. 
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CONCLUSÃO 
Através desde estudo pode-se verificar que as caixas de empréstimo são 

locais antropizados e influenciados pela sazonalidade contendo fases extremas de 
cheia ou seca, o que  influencia na riqueza de espécies. Estes ambientes podem 
fornecer abrigos e alimentação para espécies de pequeno porte, muitas espécies 
necessitam de abrigos específicos para determinados estágios e ambientes 
temporários e estes locais podem fornecer abrigo e refúgio,  garantindo a 
sobrevivência de muitos indivíduos até a fase adulta. 
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