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ICTIOLOGIA
EDITORIAL
Prezados associados, é com grande satisfação que publicamos 

este número temático do Boletim SBI sobre os peixes da 
bacia amazônica. Graças a participação de membros e amigos 
da  Sociedade Brasileira de Ictiologia, apresentamos um número 
repleto de matérias e artigos interessantíssimos, que refletem de 
forma geral, a condição do conhecimento sobre os peixes desta 
grande bacia.
 Como destaque, Leonardo E. Moraes apresenta a nova 
identidade visual do XXII Encontro Brasileiro de Ictiologia. 
Lúcia H. Rapp Py-Daniel e colaboradores fazem um apanhado 
histórico da coleção de peixes do INPA que completa 30 anos. 
Thierry Oberdorff apresenta o projeto AMAZONFISH que visa 
construir uma base de dados sobre a ictiofauna de água doce da 
bacia amazônica.
 A entrevista deste número é com a pesquisadora e 
curadora da coleção de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia: Lúcia H. Rapp Py-Daniel, que nos conta sua 
trajetória profissional.

 Em comunicações temos artigos sobre: a ictiofauna 
do lago Sapucuá, atualmente em uma área sob influência da 
mineração; os peixes e dinâmica de áreas alagáveis marginais 
de igarapés amazônicos; consumo de ceva por Brycon falcatus 
em afluentes do rio Tapajós; e biologia e comportamento de 
Centromochlus meridionalis.
 Na seção Peixe da Vez são apresentadas novas 
informações sobre as espécies Utiaritichthys sennaebragai e 
Leporinus sexstriatus. Confira também a lista de Eventos e as 
Novas Publicações na área da ictiologia, bem como nossos novos 
associados.
 Agradecemos a todos os associados que colaboraram 
tanto com a continuidade da Sociedade Brasileira de Ictiologia 
e suas publicações, o Boletim SBI e a revista Neotropical 
Ichthyology. Desejamos a todos que 2016 seja um ano produtivo e 
repleto de realizações.

Boa leitura!
Fernando Jerep

Secretário da SBI
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Centromochlus meridionalis (Centromochlinae) é 
uma de mais de 90 espécies de Auchenipteridae. 

A maioria das espécies da família é de hábito 
noturno, muitos são crepusculares, e se escondem 
durante o dia em fendas de rochas e águas mais 
profundas. Uma característica única da família é que 
são os únicos siluriformes em que o macho utiliza a 
nadadeira anal modificada para inseminar a fêmea 
(Loir et al., 1989; Soares-Porto, 1998; Downing 
Meisner et al., 2000). 
 Comumente conhecido como bagre ou 
catfish a espécie foi descrita recentemente para 
pequenos riachos da cabeceira do rio Teles Pires 
afluente do rio Tapajós (Sarmento-Soares et al., 
2013; Cabeceira, 2014). Centromochlus meridionalis 
é o centromoclíneo com registro mais ao sul para 
riachos da Amazônia Meridional. O pequeno bagre 
foi segunda espécie mais abundante durante um 
inventário de pequenos riachos afluentes do rio Teles 
Pires (Cabeceira, 2014).
 Centromochlus meridionalis difere de seus 
congêneres, externamente, pelo diâmetro orbital 

reduzido em relação ao tamanho da cabeça, o espinho 
dorsal tem a margem anterior lisa, nadadeira anal 
com seis raios ramificados. Características ósseas 
também os diferem como a ausência da primeira 
placa nucal, sete pares de costelas e 34 vértebras 
(Sarmento-Soares et al., 2013). São peixes pequenos 
com 33 a 61 mm de comprimento padrão.
 O padrão de coloração em vida é marrom 
escuro manchado de preto, em um padrão reticulado 
no dorso e laterais do corpo. Parte meio-ventral tem 
cromatóforos marrons espalhados. Nadadeiras são 
hialinas, com manchas marrom nas bases e raios. 
O ventre é praticamente todo branco com poucos 
cromatóforos marrons (Figura 1a, b). Os machos 
sexualmente maduros possuem nadadeira anal 
modificada (Figura 1b). As fêmeas têm uma papila 
genital proeminente com tecido carnoso aparente 
(Sarmento-Soares et al., 2013).

Biologia e distribuição. C. meridionalis foi 
coletado pela primeira vez em 2010, em pequenos 
riachos, durante um inventário da ictiofauna em 

COMUNICAÇÕES

Centromochlus meridionalis Sarmento-Soares, Cabeceira, 
Carvalho, Akama & Zuanon, 2013: um pequeno bagre de 

hábitos incomuns entre os auquenipterídeos

Fernando G. Cabeceira¹ & Lucélia N. Carvalho¹,²

Figura 1. Centromochlus meridionalis. a) Fêmea, fotografada em aquário logo após a coleta. b) Macho, fotografado em aquário 
logo após a coleta, seta indica a nadadeira anal modificada (retirado de Sarmento-Soares et al., 2013).
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afluentes do rio Teles Pires em uma área de pesquisa 
do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio 
- https://ppbio.inpa.gov.br/), até então a espécie 
era desconhecida pela ciência. Nas campanhas 
de coleta seguintes um dos objetivos passou a ser 
conhecer melhor os hábitos comportamentais 
desse pequeno bagre. O que foi um grande desafio, 
devido a dificuldade em observar a espécie durante 
as coletas (período diurno). Apesar de realizarmos 
seções de mergulho livre antes da coleta ativa, 
não conseguíamos encontrar C. meridionalis. 
Porém, quando amostrávamos um banco de folhiço 
submerso encontrávamos exemplares da espécie. É 
uma espécie de hábitos noturnos, como a maioria 
dos Auchenipteridae e o seu padrão de coloração, 
críptico quando em meio a um banco de folhiço 
submerso, o que impossibilitou sua observação em 
seu micro-hábitat natural. O fato de a espécie ser 
encontrada principalmente em bancos de folhiço 
submerso, e em riachos pequenos a diferencia 
de seus congêneres que tendem a habitar riachos 
maiores e se esconder em meio a pedras ou substratos 
consolidados (Cabeceira et al., 2015) (Figura 2a, b).
 Em cativeiro foi possível estudar seu 
comportamento. Durante o dia os indivíduos 
ficavam escondidos em meio a folhas submersas. 
C. meridionalis só iniciava sua atividade 
depois da escuridão total, não foi observado se 
movimentando durante o crepúsculo, diferente de 
outros auquenipterídeos (Cabeceira et al., 2015). 
Durante seu período de atividade os indivíduos 
ficavam próximos ao fundo do aquário. O ato de 
nadar totalmente exposto próximo ao substrato 
representou 34% de sua atividade, procurando por 
comida no fundo 17,5%, em repouso entre folhas 
e troncos submersos 13,3%, nadando entre os 
troncos e folhas 11,6% (Cabeceira et al., 2015). A 
espécie demonstrou grande aumento na atividade no 
momento da alimentação, nadando freneticamente 
por todo o aquário principalmente junto ao fundo. 
Não foram observadas interações agonísticas entre 
os indivíduos, houve apenas um evento em que dois 
indivíduos se evitaram, nadando para lados opostos.
 No momento de alimentação C. meridionalis 
também ficou procurando alimento principalmente 
no fundo do aquário (Figura 3a). Quando os 
indivíduos encontravam o alimento no fundo se 
posicionavam perpendicularmente em relação ao 
substrato para abocar a comida (Figura 3b). Com 
o estudo da dieta foi possível determinar que C. 
meridionalis é um microcarnívoro generalista, pois 
se alimentou apenas de itens de origem animal. Na 

sua dieta foram encontrados 27 itens diferentes tais 
como: insetos alóctones, autóctones, invertebrados 
terrestres, camarão e peixe. Os itens mais importantes 
de acordo com o Índice Alimentar foram Trichoptera 
com 21%, Hymenoptera 18 % (Cabeceira et al., 
2015). Com base em sua dieta podemos inferir 
que a espécie tem grande capacidade para explorar 
diferentes estratos da coluna d’água (Cabeceira et 
al., 2015). 
 Centromochlus meridionalis aparenta ter a 
distribuição restrita a pequenos riachos nas drenagens 
do rio Roquete (11º25’33,1”S 55º16’39,3”O) e 
rio Renato (11º35’59,1”S 55º15’21,0”O) ambos 
afluentes do rio Teles Pires, na região norte do estado 
de Mato Grosso (para mapa e informação detalhada 
de holótipo e parátipos ver Sarmento-Soares et al., 
2013). A espécie foi encontrada apenas em riachos de 
2ª ordem (cf. Strahler, 1957). Recentemente alguns 
riachos maiores da mesma bacia de drenagem onde 
a espécie foi registrada vêm sendo amostrados para 
o monitoramento da ictiofauna, devido à construção 

Figura 2. a) Riacho de 2ª ordem, habitat típico do Centromochlus 
meridionalis, na bacia do rio Teles Pires região norte do estado 
de Mato Grosso. b) Banco de folhiço submerso, micro-hábitat 
onde a espécie foi encontrada.
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da Usina Hidrelétrica de Sinop. No entanto ainda não 
foi registrada a ocorrência da espécie nesses riachos.
 
Considerações finais. Por se tratar de uma espécie 
com a distribuição ainda pouco conhecida, sua 
conservação se torna muito delicada. Ainda mais 
pelo fato do riacho da localidade tipo estar em uma 
área com previsão de inundação pela UHE Sinop. 
É uma região em franca expansão econômica, 
conhecida como arco do desmatamento, o que 
pode acelerar a perda dos remanescentes florestais 
onde os riachos estão inseridos. Apesar de ser uma 

espécie, aparentemente com hábitos alimentares 
diversificados, seu micro-hábitat (bancos de 
folhiço) é extremamente dependente da presença da 
vegetação ripária. Assim ainda não podemos prever 
as consequências da perda de vegetação ripária na 
conservação da espécie.
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Figura 3. a) Centromochlus meridionalis escondido entre 
folhas submersas. b) Abocando alimento junto ao substrato. 
(Retirado de Cabeceira et al., 2015)


