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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 50cm e pesar até 292g. Apresenta de cada 
lado, ao longo da linha lateral, uma série de placas ósseas 
terminando em espinho e formando uma serra. O corpo 
é roliço. Apresenta coloração castanho-clara esbranqui-
çada, com manchas castanho-escuras distribuídas irregu-
larmente. As nadadeiras são claras, com manchas e pin-
tas escuras, apresentando espinhos em ambas as margens. 
A cabeça é fortemente ossificada. Possui boca ventral com 
lábios espessos, olhos e barbilhões pequenos.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes lên-
ticos, incluindo afluentes e riachos; abriga-se entre as raízes 
e as vegetações submersas. Ocorre no Brasil, nas bacias dos 
rios Paraná e Paraguai. 

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de restos de animais e vege-
tais encontrados no fundo dos rios.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. Registros 
de indivíduos com gônadas desenvolvidas na primavera e 
no verão levam a supor que esta espécie deve reproduzir-se 
nesse período. Não apresenta cuidado parental.

Pesca: Devido a sua forma e aspecto, é utilizado por aquario-
filistas como peixe ornamental.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande por-
te, pode atingir 50cm e pesar até 3kg. Apresenta colo-
ração do marrom avermelhado-claro ao cinza-ardósia, 
com manchas pequenas e difusas. As nadadeiras são es-
curas; a peitoral apresenta espinho serrilhado em ambos 
os lados, enquanto a caudal possui lóbulos desiguais. Os 
olhos são de tamanho médio; possui barbilhões. 

Habitat e distribuição geográfica: Possui hábito notur-
no. Habita, preferencialmente, locais calmos e profun-
dos dos rios e lagos, com fundo de areia e lama. Junto às 
margens, onde há vegetação, esconde-se entre pedras e 
troncos apodrecidos. Ocorre do México até a Argentina.

Dieta: Onívoro, com tendência piscívora quando adul-
to. Alimenta-se de crustáceos, insetos, restos vegetais e 
detritos orgânicos.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva. A maturida-
de sexual é atingida já no primeiro ano de vida. A deso-
va é múltipla, sendo os ovos liberados em várias ocasiões 
do período reprodutivo. As fêmeas e os machos lançam 
um número grande de gametas na água, ocorrendo a fe-
cundação nesse ambiente. Quando preparados para deso-
var, formam grandes cardumes que migram para locais de 
água limpa, calma e com fundo pedregoso. A literatura re-
lata que o sincronismo entre machos e fêmeas na hora da 
desova ocorre logo ao amanhecer. Os ovos são demersais 
e não aderentes. Não apresenta cuidado parental. 

Pesca: Pelo porte e sabor da carne, é apreciado por pesca-
dores profissionais.

Curiosidades: Peixe que suporta grande variação de tem-
peratura.
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Características físicas: O gênero Hypostomus é o maior 
dentro da família Loricariidae, com mais de 130 espécies 
descritas. Apresentam dificuldades na sua classificação, 
sendo melhor identificá-los até gênero. Peixes de couro, 
de pequeno a médio porte, podem atingir até 31,5cm e 
pesar até 450g. Os corpos são altos, revestidos por placas 
ósseas e ásperas. Apresentam coloração frequentemente 
castanha, com máculas escuras ou claras, de forma variá-
vel. O primeiro raio da nadadeira peitoral é duro e espes-
so, podendo portar espinhos. A cabeça, fortemente ossifi-
cada, apresenta-se fundida à estrutura óssea que sustenta 
as nadadeiras peitorais. Possui boca ventral, de formato 
oval, com pequenos dentes e lábios grossos com papilas; 
olhos dorsolaterais e barbilhões curtos. 

Habitat e distribuição geográfica: Possuem hábitos cre-
pusculares; durante o dia ficam embaixo de pedras ou de 
troncos de árvores mortas.  Habitam o fundo de rios, princi-
palmente ambientes lóticos, podendo ser encontrados em 
bancos de areia e locais pedregosos. Ocorrem em toda a 
América do Sul.

Dieta: Onívoros e detritívoros. Alimentam-se essencial-
mente de detritos, podendo também se alimentar de lar-
vas de insetos e algas presas ao substrato do leito dos 
rios. Apesar de esses alimentos serem poucos nutritivos, 
o longo intestino otimiza a digestão e o aproveitamento 
de nutrientes.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. A deso-
va é, provavelmente, parcelada. Os ovos são grandes e 
em baixo número. O período reprodutivo é pouco co-
nhecido. Os machos apresentam dimorfismo sexual. 
Apresenta cuidado parental.

Pesca: Muito apreciados para o consumo humano, pelo 
sabor da sua carne e por possuírem poucos espinhos. 
São utilizados para fins ornamentais devido ao seu hábi-
to alimentar de raspar o fundo, e por isso recebem a de-
nominação de “limpa-vidros”.

Curiosidades: Além das brânquias, também usam as pa-
redes do estômago para respirar. Assim, são capazes de 
ficar fora da água por longos períodos.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande por-
te, pode atingir 50cm e pesar até 4kg. Seu corpo é re-
vestido de placas ósseas arredondadas. Apresenta colo-
ração castanho-escura com fundo castanho-amarelado. 
A superfície ventral  da cabeça e do corpo é coberta por 
placas diminutas com espinhos delicados, característi-
ca não observada no indivíduo jovem. Possui peque-
nos espinhos em série ao longo do tronco, na região 
do opérculo e no espinho peitoral. A nadadeira dorsal 
apresenta de 11 a 15 raios. Possui boca ventral com pe-
quenos dentes adaptados para raspar o sedimento e lá-
bios em forma de ventosa. 

Habitat e distribuição geográfica: Habita geralmente os 
grandes rios e canais. Ocorre nas bacias do Brasil, do Para-
guai e da Argentina.

Dieta: Detritívoro. Alimenta-se de algas e detritos encon-
trados no fundo de lagos, lagoas e rios.

Reprodução: Pode realizar migração reprodutiva mo-
derada. A desova ocorre uma vez por ano. Apresenta 
cuidado parental.

Pesca: É um peixe comercialmente importante devi-
do ao seu consumo. Os indivíduos jovens são usados 
como peixes ornamentais.
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Características físicas: Peixe de escama, de grande por-
te, pode atingir até 70cm e pesar até 8kg. O corpo é alto 
e comprimido lateralmente. Apresenta coloração cinza- 
esverdeada, sendo mais escuro no dorso e ficando mais 
claro até o ventre, que é prateado. As nadadeiras anal, 
ventrais, caudal e adiposa têm escamas na base e são cin-
za-amareladas, sem manchas quando adulto; a pélvica é 
amarelo-avermelhada. Possui boca circular com lábios 
espessos e móveis. Na maxila e na mandíbula, numero-
sos dentes diminutos, em duas séries, facilitam a obten-
ção do alimento. 

Habitat e distribuição geográfica: Habita preferencial-
mente ambientes lóticos. Ocorre no Brasil, nas bacias dos 
rios Paraná e Paraguai; também existem registros na bacia 
do Paraíba do Sul, localizada na região hidrográfica Atlân-
tico Sudeste, onde foi introduzido.

Dieta: Detritívoro. Alimenta-se de matéria orgânica, al-
gas, sedimentos e micro-organismos do fundo de lagos e 
margens de rios.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva no período chu-
voso, formando grandes cardumes. Reproduz-se uma vez 
por ano em locais encachoeirados. Não consegue repro-
duzir-se em ambientes lênticos e nem em cativeiro, sen-
do necessário, nesses casos, recorrer à indução hormonal.  
Os ovos e as larvas são carregados pela água até as lagoas 
marginais, onde se desenvolvem. Não apresenta dimorfis-
mo sexual. Não apresenta cuidado parental. 

Pesca: Embora a carne não seja considerada muito sabo-
rosa, os peixes do gênero Prochilodus geralmente susten-
tam a pesca profissional em muitos rios do país em função 
de sua abundância. É pescado principalmente com redes 
de espera e com tarrafas, devido ao seu     hábito alimentar 
e morfologia bucal.

Curiosidades: Cardumes podem ser observados saltando 
fora d’água para vencer ambientes encachoeirados. O ta-
manho mínimo permitido para captura é de 35cm.
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Características físicas: Peixe de escama, de grande por-
te, pode atingir 1m e pesar até 30kg. O corpo é alto, co-
berto de pequenas escamas amarelas com manchas es-
curas na porção basal, formando linhas longitudinais. 
No pedúnculo caudal há uma mancha escura que se 
prolonga até a extremidade dos raios caudais media-
nos. Apresenta coloração escura no dorso; a região in-
ferior do corpo é amarela brilhante.  As nadadeiras são 
amareladas. Possui ampla boca com duas séries de den-
tes bem desenvolvidos no pré-maxilar e na mandíbula. 

Habitat e distribuição geográfica: Quando jovem, ha-
bita ambientes lênticos; quando adulto, ambientes lóti-
cos. Ocorre no Brasil, nas bacias do rio São Francisco e 
dos rios Paraná e Prata, estes últimos localizados na re-
gião hidrográfica do Paraná.

Dieta: Piscívoro. Quando adulto é um predador voraz. 
Antes de ser alevino alimenta-se de plâncton, micro-
crustáceos e larvas de insetos.

Reprodução: Realiza grandes migrações reprodutivas no 
período chuvoso, de outubro a fevereiro. A desova é rea-
lizada em águas correntes. Não se reproduz naturalmen-
te em ambientes lênticos e em cativeiros. O macho atinge 
a maturidade sexual aos 2 anos e as fêmeas aos 3. Acredi-
ta-se que o acasalamento se faz na superfície da água, sen-
do a fêmea acompanhada por 2 a 5 machos, que expelem 
seus gametas para fecundação. Os ovos são livres, com 
coloração verde-escura ou marrom. Dependendo do ta-
manho, a fêmea pode liberar por desova de 300 mil a 2,5 
milhões de óvulos, com média de 200 mil óvulos por qui-
lo de peso corporal. Apresenta dimorfismo sexual nos es-
tágios mais avançados do perído reprodutivo, no qual os 
machos apresentam a nadadeira anal áspera devido à pre-
sença de pequenos espinhos. Não apresenta cuidado pa-
rental.

Pesca: Sua carne é saborosa, de excelente qualidade.  
Quando pescado com vara realiza belos saltos. É uma 
das espécies mais cobiçadas por pescadores.

Curiosidades: É considerado o maior peixe de escama 
da bacia do rio São Marcos.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande por-
te, pode atingir 2m e pesar até 150kg. Apresenta colo-
ração do castanho-escuro ao oliváceo; o ventre é mais 
claro, com pontos escuros no dorso e nos flancos. O 
primeiro raio das nadadeiras peitorais e dorsal é forte-
mente ossificado e dentado na borda posterior. A nada-
deira dorsal é mais extensa que a anal, e a caudal é bi-
furcada. Possui cabeça larga, ampla boca terminal com 
barbilhões maxilares relativamente curtos, atingindo a 
base da nadadeira dorsal; os olhos são pequenos.

Habitat e distribuição geográfica: Apresenta hábito no-
turno. Habita o ambiente mais profundo dos grandes rios. 
Ocorre no Brasil, na bacia do rio Paraná.

Dieta: Piscívoro. 

Reprodução: Realiza migrações reprodutivas. A deso-
va é uma vez por ano. Não apresenta cuidado parental.

Pesca: Embora seja um peixe pouco encontrado, é co-
biçado pelos pescadores profissionais e amadores tan-
to pelo seu porte como por oferecer muita resistência 
ao ser fisgado.

Curiosidades: Considerado um dos maiores peixes de 
água doce do Brasil. Está sendo criado em cativeiro, em 
caráter experimental, para reposição dos estoques nos 
ambientes de origem.
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Características físicas: O gênero Astyanax, ao qual per-
tencem os lambaris [lambari-de-riacho, lambari-do-rabo-
amarelo e lambari-do-rabo-vermelho], forma um grupo 
bastante diversificado de peixes de escamas de peque-
no porte; pode atingir até 15cm e pesar até 60g. O cor-
po é robusto e alongado, com coloração normalmente 
prateada. A cor das nadadeiras varia conforme a espécie 
e em função do ambiente em que vivem, dando origem 
a seus nomes populares. Possuem boca pequena e são 
muito vorazes.

Habitat e distribuição geográfica: Habitam tanto am-
bientes lênticos quanto lóticos, sendo comuns nos rios, 
riachos, ribeirões, lagoas, córregos e represas. Ocorrem 
desde a América Central até a Argentina. 

Dieta: Onívoros. Consomem tanto alimentos de origem 
vegetal quanto animal, como zooplâncton, fitoplâncton 
e larvas de insetos.

Reprodução: Não realizam migração reprodutiva. As 
desovas são parceladas, principalmente no período chu-
voso, ocorrendo nas lagoas marginais e nas calhas dos 
rios. Os ovos são ligeiramente adesivos. Apresentam di-
morfismo sexual na época reprodutiva, quando a nada-
deira anal dos machos torna-se áspera devido à presença 
de inúmeros pequenos espinhos. Não existem registros 
de cuidados parentais.

Pesca: Dentre os peixes de pequeno porte, os lamba-
ris são os mais procurados para o consumo humano. 
Em algumas regiões esses peixes são importante recur-
so pesqueiro e fonte econômica. São também impor-
tantes na pesca esportiva por servirem como iscas para 
os peixes carnívoros. A pesca é realizada principal-
mente com vara e anzol.

Curiosidades: Peixes que se adaptam bem aos ambien-
tes de reservatório. Apresentam, em alguns casos, eleva-
da abundância e participam expressivamente da dieta de 
peixes carnívoros.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 60cm e pesar até 250g. O corpo é alon-
gado, quase serpentiforme. Apresenta coloração escura, 
porção ventre-lateral com listras oblíquas claras e escu-
ras, fragmentadas e alternadas, formando um padrão de 
manchas irregulares. Na região dorsal, essas manchas 
podem fragmentar-se ou desaparecer, resultando num 
padrão de pintas escuras irregulares ou arredondadas. 
Apresenta apenas as nadadeiras peitorais e a anal, sen-
do esta longa, com mais de 100 raios percorrendo quase 
toda a extensão ventral do corpo. A boca é voltada para 
cima e a mandíbula é prognata. Possui órgãos elétricos, 
utilizados para comunicação entre si, orientação e loca-
lização de presas.

Habitat e distribuição geográfica: Possui hábitos notur-
nos. Durante o dia fica escondido sob folhas submersas 
ou plantas aquáticas em pequenos rios, lagoas e ao lon-
go de margens de rios maiores, de águas escuras. Tolera 
água pobre em oxigênio. Ocorre no Brasil, nas bacias dos 
rios Paraná e Paraguai. No Uruguai, em algumas drena-
gens costeiras.

Dieta: Insetívoro e piscívoro. Alimenta-se principalmen-
te de insetos, podendo também se alimentar de peque-
nos peixes.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. Os ma-
chos apresentam a primeira maturação quando atingem 
18,2cm. Não apresentam dimorfismo sexual. Provavel-
mente realiza cuidado parental.

Pesca: Apresenta interesse para a pesca por ser comercia-
lizado e utilizado como isca para captura de peixes carní-
voros, como o dourado e o pintado.

Curiosidades: Territorialistas e agressivos, os “peixes elé-
tricos” constituem um grupo endêmico de água doce nas 
Américas do Sul e Central. Esta espécie é bastante utiliza-
da para estudos comportamentais em neurofisiologia.
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Características físicas: Peixe de couro, de médio porte, 
pode atingir 40cm e pesar até 3kg. O corpo é alto. Apre-
senta coloração castanho-escura no dorso, com 3 ou 4 
séries longitudinais de máculas negras. Estas também 
aparecem nas nadadeiras, porém em tamanho menor; as 
peitorais e a dorsal são precedidas por um espinho. Pos-
sui cabeça curta, boca terminal, aberturas branquiais am-
plas e barbilhões grandes.

Habitat e distribuição geográfica: Habita o fundo de 
rios, tanto em ambientes lóticos quanto lênticos. Ocor-
re no Brasil, nas bacias dos rios Paraná e São Francisco.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de larvas de insetos bentô-
nicos, algas, moluscos, peixes e fragmentos vegetais.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva. O macho ini-
cia a sua atividade reprodutiva a partir de 12,5 a 14,7cm e a 
fêmea, a partir de 12 a 15,8cm, reproduzindo de outubro a 
março. Não apresenta cuidado parental.

Pesca: Devido a sua abundância em reservatórios, é con-
siderado muito importante tanto para a pesca comercial 
quanto para a pesca amadora. Para isso é comum utiliza-
rem-se pedaços de peixes, minhocas, insetos, miúdos de 
boi e de frango como iscas.

Curiosidades: Os espinhos das nadadeiras peitorais e dor-
sal podem provocar ferimentos, causando muita dor.
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Características físicas: Peixe de couro, de médio porte, 
pode atingir 17cm e pesar até 100g. O corpo é achatado. 
Apresenta coloração mais escura no dorso, com numero-
sas máculas pequenas mais evidentes na região anterior; 
a linha lateral é visível. As nadadeiras peitorais são de-
senvolvidas, sendo estas e a dorsal precedidas por um es-
pinho. O pedúnculo caudal é longo. A boca é pequena, 
com lábios desenvolvidos, sendo o superior formando 
uma aba livre voltada para trás, tanto lateralmente quan-
to dorsalmente. Os olhos são dorsais; possui barbilhões.

Habitat e distribuição geográfica: Habita o fundo de 
pequenos rios e riachos. Ocorre na América do Sul. No 
Brasil, na bacia do rio São Francisco e na região hidro-
gráfica do Paraná, onde estão localizadas as bacias do 
rio das Velhas e do rio Paraná.

Dieta: Insetívoro. De hábito bentônico, alimenta-se de in-
setos e organismos presentes no substrato. Apresenta in-
tensa atividade alimentar durante todo o ano.

Reprodução: Realiza desova provavelmente parcelada. 
Não apresenta cuidado parental.

Pesca: Não apresenta atração para a pesca.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 32,5cm e pesar até 690g. As escamas 
são pequenas, em número de 100 ao longo da linha la-
teral. O corpo é alto e achatado lateralmente, em forma 
de disco, com espinhos ao longo da quilha ventral e um 
espinho na região anterior à nadadeira dorsal. Apresenta 
coloração prata-amarelada no abdômen; o dorso é casta-
nho-escuro, acinzentando-se em direção à linha lateral. 
A nadadeira anal é avermelhada, com uma faixa escura 
na borda; as demais são claras. Os dentes e a mandíbu-
la são fortes.
 

Habitat e distribuição geográfica: Habita rios de mé-
dio porte, com águas calmas. Ocorre no Brasil, nas ba-
cias dos rios Paraná, Paraguai e Paranaíba, este último 
localizado na região hidrográfica do Paraná.

Dieta: Herbívoro. Alimenta-se de frutos e sementes, como 
cocos e castanhas duras.

Reprodução: Realiza migrações reprodutivas modera-
das no período chuvoso, entre agosto e fevereiro, épo-
ca em que concentra sua desova, a qual é parcelada du-
rante período prolongado do ano, em rios de médio a 
pequeno porte. A fecundidade é baixa: uma fêmea de 
29cm libera 7.000 óvulos de grande diâmetro. Não há 
registro de dimorfismo sexual. Não apresenta cuidado 
parental.

Pesca: Não é uma espécie de interesse para o consumo 
humano. No entanto, pela sua forma e coloração é usa-
do como peixe ornamental.

Curiosidades: Mesmo não sendo explorada comercial-
mente, esta espécie sofre grande pressão sobre suas po-
pulações, fazendo parte da lista de peixes ameaçados de 
extinção devido aos represamentos, desmatamento e po-
luição. É dependente de recursos [folhas, flores e frutos] 
que a mata ripária oferece. Portanto, alterações na mata 
ciliar interferem diretamente na manutenção de suas po-
pulações.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 40cm e pesar até 400g. O corpo é alon-
gado. Apresenta coloração prateada, com mancha ume-
ral arredondada escura, com uma faixa longitudinal 
clara nas laterais. As nadadeiras são amareladas, com 
uma mancha escura alongada no pedúnculo caudal, que 
se prolonga sobre os raios caudais medianos. Possui fen-
da bucal desenvolvida e focinho proeminente.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes pre-
ferencialmente lênticos, como lagoas marginais e remansos 
de rios, por isso adapta-se bem em reservatórios. Ocorre no 
Brasil, nas bacias do rio São Francisco e do Alto Paraná.

Dieta: Psicívoro. Alimenta-se de peixes de menor porte.

Reprodução: Realiza pequena migração reprodutiva. A 
desova é parcelada ou total, dependendo das caracterís-
ticas do ambiente, assim como seu período reprodutivo, 
que pode ser tanto no período chuvoso quanto no seco. 
Não há registro de apresentar dimorfismo sexual. Não 
apresenta cuidado parental.

Pesca: Não é uma espécie de importância econômica para 
a pesca profissional, mas é utilizada para o consumo huma-
no e na pesca amadora.

Curiosidades: É importante na cadeia alimentar, princi-
palmente em reservatórios. Serve para o controle biológi-
co de outros peixes, pois se alimenta também de espéci-
mes doentes ou fracos de outras espécies.

guia_peixes.indd   47 16/05/2013   16:14:00



guia_peixes.indd   48 16/05/2013   16:14:00



Características físicas: Peixe de escama, de grande por-
te, pode atingir 70cm e pesar até 6kg. O corpo é alonga-
do. Apresenta coloração de fundo castanho-clara, com 
três máculas grandes, pouco nítidas, sobre a linha late-
ral, e abdômen amarelado. As nadadeiras também são 
amareladas, sendo a dorsal mais clara. Possui boca sub-
terminal contendo dentes na maxila e mandíbula, e fo-
cinho proeminente.

Habitat e distribuição geográfica:  Habita rios de peque-
no a grande porte, de preferência com correnteza e com 
ambientes variados, com pedras, remansos e corredeiras. 
Costuma permanecer em locais rasos durante a noite. Ocor-
re no Brasil, desde as bacias dos rios Paraná e Paraguai até a 
do rio São Francisco.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de insetos, vegetais e mo-
luscos, embora existam registros citando-o como espé-
cie herbívora.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva no período 
chuvoso. A desova é apenas uma vez ao ano. A primeira 
maturação sexual ocorre quando atinge 20,8cm.  Esta es-
pécie tem sido reproduzida em cativeiro, através de téc-
nicas de hipofização, em função de sua importância para 
a pesca e da redução de seus estoques nos ambientes na-
turais. Não apresenta dimorfismo sexual. Não possui cui-
dado parental.

Pesca: Devido à importância comercial para o consumo 
humano, destaca-se na pesca profissional e artesanal.

Curiosidades: O peso de suas gônadas pode chegar a 
até 25% de seu peso corporal. Estudos indicam que as 
escamas podem ser usadas na descontaminação de me-
tais pesados.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir até 30cm e pesar até 329,1g. O corpo é 
alto e comprimido lateralmente. Apresenta coloração 
castanho-escura no dorso e o abdômen é prata. Possui 
lateralmente oito faixas transversais negras. A nadadeira 
dorsal é clara, com a extremidade vermelha; a peitoral, 
clara; as demais, vermelho-escuras. Possui boca terminal 
com lábio superior fino, e dentes na maxila e na mandí-
bula.

Habitat e distribuição geográfica: Habita calhas e la-
goas marginais dos grandes rios. Ocorre no Brasil, na 
parte superior da bacia do rio Paraná.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de vegetais, algas e larvas 
de insetos.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva de curto des-
locamento. A desova ocorre em águas encachoeiradas de 
pouca profundidade. Os estudos existentes acerca de sua 
reprodução indicam período reprodutivo longo, inician-
do-se no final do período de seca, outubro, e estendendo-
se até meados de março, ao fim do período chuvoso. Não 
apresenta cuidado parental.

Pesca: Não é um peixe importante para a pesca.Os indi-
víduos jovens são usados como peixes ornamentais.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 40cm e pesar até 2kg. O corpo é alto e 
comprido. Apresenta coloração prateada com o dorso 
azulado e três máculas negras ovais na altura da linha la-
teral. Normalmente há uma pinta avermelhada na parte 
de cima dos olhos e também na nadadeira adiposa. As 
nadadeiras são amareladas. Possui boca terminal peque-
na e provida de dentes fortes.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes 
variados em rios de pequeno a grande porte, onde há 
remansos, pedras e corredeiras. Ocorre no Brasil, nas 
bacias dos rios Paraná, Paraguai e Tocantins e na bacia 
Amazônica.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de peixes, insetos, vegetais 
e moluscos, embora existam registros citando-o como es-
pécie herbívora.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva no período 
chuvoso. Embora seja uma espécie que predomina em 
ambientes lóticos, pode se reproduzir em ambientes lên-
ticos e semilóticos. A desova é total. O período repro-
dutivo é relativamente curto. O macho atinge a primei-
ra maturação gonadal no primeiro ano de vida, quando 
atinge 18,1cm, e a fêmea, aos dois anos. Não apresenta 
dimorfismo sexual. Não possui cuidado parental.

Pesca: Sua pesca é expressiva em muitos rios da bacia do 
Paraná. No rio São Marcos, a pesca é praticada de modo 
artesanal.

Curiosidade: Na região da Usina Hidrelétrica Serra do Fa-
cão, apresentou elevada abundância.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande por-
te, pode atingir 3m e pesar mais de 100kg. As fêmeas 
atingem um porte bem maior que os machos. O corpo 
é alongado e roliço. Apresenta coloração cinza-clara 
acima da linha lateral, com manchas escuras arredon-
dadas, irregulares ou alongadas espalhadas pelo cor-
po; a região ventral é branca, com poucas manchas.  As 
nadadeiras acompanham a coloração do corpo e têm 
manchas castanho-escuras arredondadas, menores que 
as do dorso. As nadadeiras peitorais e dorsal apresen-
tam o primeiro raio fortemente ossificado. Possui ca-
beça comprida e achatada; focinho espatulado; boca 
ampla, com a maxila maior que a mandíbula; olhos pe-
quenos e três pares de barbilhões.

Habitat e distribuição geográfica: Habita o fundo de rios 
e remansos, com maior atividade ao entardecer. Ocorre 
no Brasil, nas bacias dos rios São Francisco, Paraná, Para-
guai e Uruguai.

Dieta: Piscívoro. A larva alimenta-se de zooplâncton; o 
alevino, de pequenos peixes, crustáceos e larvas de in-
setos bentônicos; o adulto, de peixes.

Reprodução: Realiza migrações reprodutivas no perío-
do das chuvas. A desova é total, uma vez por ano, geral-
mente entre novembro e fevereiro. Inicia sua atividade 
reprodutiva quando atinge 80cm. Possui alta fecundida-
de; a fêmea produz grande quantidade de ovos e, de-
pendendo do tamanho, pode produzir de 1 a 5 milhões 
de óvulos por desova. Esse fenômeno é conhecido pe-
los pescadores como “carujo”. Os alevinos se desenvol-
vem em lagoas marginais, locais onde encontram ali-
mento em abundância. Em ambientes favoráveis à sua 
reprodução, sobem rios formando cardumes, haven-
do mais machos do que fêmeas. Não apresenta cuida-
do parental.

Pesca: Peixe de grande importância econômica devido 
ao seu porte e à qualidade da carne para o consumo. 

Curiosidade: Atualmente a captura de indivíduos maio-
res é tida como rara ou moderada.
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Características físicas: Peixe de escama, de pequeno por-
te, pode atingir 26,8cm e pesar até 700g. O corpo é alto e 
arredondado, com a parte superior da cabeça côncava. 
Apresenta coloração de fundo clara, prateada, com várias 
máculas escuras por todo o corpo. As nadadeiras são ama-
reladas com bordas escuras; a anal possui a borda reta; a 
caudal possui também uma faixa clara e estreita na orla pos-
terior. A boca é terminal, levemente prognata, com uma 
única série de dentes tricúspides e cortantes tanto na maxila 
quanto na mandíbula, e dentes menores no palato.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes lên-
ticos, como lagoas e canais. Ocorre no Brasil, nas bacias 
dos rios Amazonas, Paraná e Paraguai.

Dieta: Piscívoro. Consome preferencialmente peixes; apre-
senta hábitos mutiladores, alimentando-se de nadadeiras, 
escamas e musculatura de peixes. Pode complementar sua 
dieta com insetos, folhas e frutos.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. A deso-
va é parcelada. Seu período reprodutivo é prolongado. 
Apresenta cuidado parental.

Pesca: Não é uma espécie de interesse pesqueiro, por cau-
sar grandes estragos nas redes de pesca. 

Curiosidade: Causa impacto na ictiofauna, pela mutilação 
de nadadeiras na tentativa de predação de outras espécies. 
Era identificada até recentemente na bacia dos rios Paraná e 
Paraguai como Serrasalmus spilopleura Kner, 1858.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 51cm e pesar até 2,6kg. Apresenta co-
loração escura no dorso. As nadadeiras são amarelas. A 
boca possui dentes.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes 
lóticos e limpos, com fundo de rochas ou de areia, e as 
cabeceiras dos afluentes de grandes rios, onde há vege-
tação ciliar, não sendo encontrado na calha. Ocorre no 
Brasil, no alto das bacias dos rios São Francisco, Paraná 
e Tocantins.

Dieta: Onívoro. As espécies do gênero Brycon, quando 
jovens, tendem a ser mais carnívoras e, quando maiores, 
alimentam-se preferencialmente de vegetais, pequenos 
peixes e insetos sendo, portanto, dependentes da existên-
cia de matas ciliares. Por isso, sofrem impactos negativos 
quando há desmatamento ciliar.

Reprodução: Realiza migração moderada, não requeren-
do grandes extensões de rio para suas migrações repro-
dutivas e para alimentação. Desova em água fria e rasa. 
A época de reprodução pode ser sazonal, de acordo com 
a geografia, tanto no período chuvoso quanto no seco. O 
período reprodutivo ocorre após a estação chuvosa [mar-
ço-abril e maio-julho] em regiões da bacia do Paraná; na 
estação seca [julho-agosto], na bacia do Tocantins. Repro-
duz-se em pequeno trecho de rio limitado por cachoeiras, 
sugerindo que não realiza grandes migrações.  Ocorre di-
morfismo sexual no período reprodutivo, quando o ma-
cho apresenta a nadadeira anal áspera devido à presença 
de pequenos espinhos. Não há registro de cuidado paren-
tal.

Pesca: Sua carne é clara e saborosa. Pela dificuldade de 
ser encontrado, apresenta razoável interesse para a pes-
ca, principalmente a amadora. 

Curiosidade: Está no Livro Vermelho da Fauna Brasilei-
ra Ameaçada de Extinção. As principais causas são a polui-
ção, a construção de barragens, o desmatamento ciliar, a 
presença de espécies exóticas, a exploração agropecuária 
ou a ação antrópica indiscriminada, indicando ser uma es-
pécie pouco resistente às alterações em seus habitats.

guia_peixes.indd   59 16/05/2013   16:14:04



guia_peixes.indd   60 16/05/2013   16:14:04



Características físicas: Peixe de escama, de grande por-
te, pode atingir 50cm e pesar até 2,5kg. As escamas são 
pequenas, sendo as do dorso com o centro escuro, for-
mando em conjunto linhas longitudinais. Apresenta co-
loração prateada. O pedúnculo caudal possui uma gran-
de mancha avermelhada que se prolonga até a ponta dos 
raios caudais medianos. As nadadeiras caudais, anal e 
ventrais são vermelho-alaranjadas, com manchas negras 
ao longo dos raios medianos. A boca apresenta numero-
sos dentes na maxila e na mandíbula.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes ló-
ticos, sendo possível observá-lo na queda de cachoeiras e 
em corredeiras. Ocorre desde o rio Orenoco, na Venezue-
la, até o Brasil, nas bacias dos rios Doce, Prata, e Paraná, 
localizadas na região hidrográfica do Paraná, e nas do São 
Francisco, Paraguai e Amazonas.

Dieta: Piscívoro. Quando jovem, alimenta-se também de 
insetos.

Reprodução: Realiza migrações reprodutivas no perío-
do de chuvas. A desova é total, uma vez ao ano, durante 
os meses de outubro a fevereiro. Os machos apresentam 
dimorfismo sexual caracterizado pela presença de pe-
quenos espinhos na nadadeira anal, em diferentes graus 
de intensidade, em todos os estágios de maturação gona-
dal. Esta aspereza, percebida pelo tato, vai aumentando 
à medida que avança o grau de maturação dos exempla-
res. Não apresenta cuidado parental.

Pesca: Não tem importância significativa para a pesca pro-
fissional, no entanto oferece grande atração para a pesca 
amadora e esportiva. Sua carne é saborosa, apesar de ter 
muitos espinhos.

Curiosidade: Costuma saltar fora d’água em locais com 
corredeiras, no período de reprodução. Por isso é chama-
do também de “douradinho-voador” e de “dourado-bran-
co”.
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Características físicas: Peixe de escama, de pequeno por-
te, pode alcançar 40cm e pesar até 800g. Apresenta colora-
ção castanho-clara no dorso; no pedúnculo caudal, mácula 
oval negra. A nadadeira caudal é coberta por escamas ape-
nas na base. As nadadeiras dorsal, ventral e anal possuem 
12, 9 e 10 raios respectivamente. O pré-maxilar é alongado, 
ficando a boca em posição inferior.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes ló-
ticos de grandes rios. Ocorre no Brasil, nas bacias dos rios 
Paraná e Paraguai.

Dieta: Herbívoro. Alimenta-se de plantas, algas e, even-
tualmente, de pequenos insetos e larvas de insetos ben-
tônicos.

Reprodução: Realiza migração reprodutiva. A desova é 
total, entre o fim de novembro e início de janeiro. Não 
apresenta cuidado parental.

Pesca: Não é muito apreciado na pesca amadora devido 
à dificuldade de pescá-lo.
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Características físicas: Peixe de couro, de pequeno por-
te, pode atingir 20cm e pesar até 100g. O corpo é reves-
tido por placas ósseas paralelas e escuras, apresentando 
duas séries de placas em cada lado do corpo, na forma de 
ziguezague; achatado ventralmente, caracteriza-se como 
um peixe pouco ágil. Apresenta coloração cinza-escu-
ra no dorso e mais clara na região ventral. As nadadeiras 
são escuras. Possui boca pequena e terminal, voltada para 
baixo, e um par de barbilhões em cada junção dos lábios. 
Não apresenta dentes.

Habitat e distribuição geográfica: Possui hábitos no-
turnos. Habita ambientes rasos, ricos em macrófitas, 
predominantemente em lagoas e com águas pantano-
sas, com altas temperaturas e baixa concentração de 
oxigênio. Ocorre em todo o leste andino da América 
do Sul, no Brasil e na Argentina.

Dieta: Onívoro e detritívoro. Alimenta-se principalmen-
te de invertebrados aquáticos, detritos, microcrustáceos 
e insetos, caracterizando-se como bentônico. O ciclo de 
atividade alimentar é crepuscular-noturno.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. Repro-
duz-se durante a estação chuvosa, entre dezembro e ja-
neiro. Macho e fêmea preparam o ninho com bolhas 
de muco e vegetais, onde a fêmea, após o acasalamen-
to, deposita os ovos. O macho protege o ninho, poden-
do ficar bastante agressivo. Apresenta dimorfismo sexual 
durante o período reprodutivo, modificando a nadadeira 
peitoral, que passa a ter um espinho forte. Apresenta cui-
dado parental. 

Pesca: Representa um importante recurso pesqueiro para 
os pescadores da região Norte do Brasil. Nas demais regi-
ões brasileiras não apresenta atração para a pesca. No en-
tanto, em alguns países da América do Sul possui um alto 
valor comercial.

Curiosidades: No período seco, em função da diminui-
ção do oxigênio no ambiente aquático, cessa a alimenta-
ção e passa a utilizar seu intestino para a respiração aé-
rea. Consegue migrar por terra para outro corpo d´água 
na busca de melhores condições ambientais.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 35cm e pesar 2kg. O corpo é alongado 
e roliço. Apresenta coloração de parda a marrom, com 
manchas irregulares e quatro a cinco faixas transversais 
pouco aparentes. As nadadeiras caudal, anal e dorsal 
possuem listras escuras e claras alternadas; as peitorais 
e ventrais são manchadas; não possui nadadeira adipo-
sa. A cabeça é alongada, com a superfície ventral de cor 
marmórea; a boca é grande e a língua, áspera. Possui três 
a quatro listras na face, divergindo do olho para trás. O 
macho é mais escuro, possui focinho mais alongado e 
fino em comparação com a fêmea.

Habitat e distribuição geográfica: Habita de preferên-
cia ambientes lênticos e rasos, sendo igualmente bem su-
cedido em ambientes fluviais. Ocorre na América do Sul.

Dieta: Piscívoro. É comum a prática do canibalismo, em-
bora quando jovem possa ingerir insetos. Pode realizar 
pequenas migrações para se alimentar.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. A deso-
va é parcelada. Reproduz-se em lagoas. O período repro-
dutivo vai de julho a março; em algumas regiões pode 
desovar o ano todo. Nessa época, os casais se reúnem 
em locais rasos para preparar o local de desova, quando 
limpam o fundo para fazer os ninhos. Os ovos ficam ade-
ridos uns aos outros, formando uma massa de coloração 
amarelo-alaranjada. Apresenta cuidado parental, ocasião 
em que fica bastante agressivo.

Pesca: Tem grande importância econômica, tanto na pes-
ca amadora quanto na profissional, pela qualidade da sua 
carne.

Curiosidades: Possui um mecanismo acessório de respi-
ração, que permite se arrastar por terra em épocas de seca, 
saindo à noite de poças que estão secando, à procura de 
outras. Isso é possível devido a sua aguçada capacidade 
de perceber ambientes úmido.
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Características físicas: Peixe de escama, de grande por-
te, pode atingir 75cm e pesar 10kg. O corpo é longo e 
roliço. As nadadeiras caudal, anal e dorsal possuem lis-
tras escuras alternadas com claras; as peitorais e ventrais 
são manchadas; não possui nadadeira adiposa. A boca 
é grande, com dentes caninos. Apesar de muito pareci-
do com Hoplias malabaricus, diferencia-se por ser maior 
e ter a língua sem dentículos. A coloração também é si-
milar, mas com padrão de manchas mais indefinido e es-
curo.

Habitat e distribuição geográfica: Habita canais prin-
cipais de rios e lagoas marginais. Ocorre no Brasil, nas 
bacias do Alto Paraná e do rio Doce, localizadas na re-
gião hidrográfica do Paraná, e na bacia do São Francisco.

Dieta: Piscívoro. É comum a prática do canibalismo, em-
bora quando jovem possa ingerir insetos. Pode realizar 
pequenas migrações para se alimentar.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. A deso-
va é parcelada. Reproduz-se em lagoas. O período repro-
dutivo vai de julho a março; em algumas regiões pode 
desovar o ano todo. Nessa época, os casais se reúnem 
em locais rasos para preparar o local de desova, quando 
limpam o fundo para fazer os ninhos. Os ovos ficam ade-
ridos uns aos outros, formando uma massa de coloração 
amarelo-alaranjada. Apresenta cuidado parental, quando 
fica bastante agressivo.

Pesca: Tem grande importância econômica, tanto na pes-
ca amadora quanto na profissional, pela qualidade da sua 
carne.

Curiosidades: Possui um mecanismo acessório de respi-
ração, que permite se arrastar por terra em épocas de seca, 
saindo à noite de poças que estão secando, à procura de 
outras. Isso é possível devido a sua aguçada capacidade de 
perceber ambientes úmidos.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande por-
te, pode atingir 70cm e pesar 6kg. O corpo é longo e 
liso. Apresenta coloração geralmente escura, com a 
região dorsal cinza-escura e a ventral branco-cremosa. 
Possui boca terminal ampla, olhos recobertos por pele 
e barbilhões nasais menores que a cabeça.

Habitat e distribuição geográfica: Habita rios, lagos 
e brejos de água doce, mas também pode sobreviver 
em águas salobras, como em afluentes, em regiões de 
mangue e em estuários. Ocorre em todas as bacias do 
Brasil. Originário da África.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de plâncton, crustáceos, 
insetos e vegetais. Quando atinge a maturidade sexu-
al, a dieta alimentar passa a ser constituída principal-
mente de pequenos peixes, apesar de ainda ingerir 
vegetais.

Reprodução: Realiza curta migração reprodutiva. Re-
produz-se em pequenos rios temporários e em terre-
nos alagadiços, que se formam no início da estação 
chuvosa. Essa característica põe em risco a ictiofauna 
local, já que muitas espécies nativas se reproduzem 
nesse tipo de ambiente, e suas larvas e alevinos po-
dem ser predados pelos bagres-africanos jovens, que 
permanecem nessas áreas por cerca de seis meses an-
tes de retornar ao corpo d’água principal. Apresenta 
cuidado parental.

Pesca: Embora de grande porte e apresentando mui-
ta carne em relação ao peso corporal, possui uma car-
ne vermelha semelhante à bovina, com muito sangue. 
Por essa razão não é palatável ao consumo brasileiro 
e, portanto, não apresenta atrativo para os pescadores.

Curiosidades: É capaz de sobreviver aos períodos de 
seca se enterrando no lodo, de suportar variações de 
temperatura e de concentrações de oxigênio na água, 
e de fazer pequenas migrações em ambiente seco. Por 
sua resistência e por comprometer as espécies nativas, 
pelo fato de ser um predador, é um dos peixes exóti-
cos mais indesejáveis no Brasil, embora tenha sido aqui 
introduzido com o objetivo de aumentar a capacidade 
pesqueira.
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Características físicas: Peixe de couro, de grande porte, 
pode atingir 1,20m e pesar até 7kg. O corpo é alongado 
e roliço. Apresenta coloração do cinza ao castanho-cla-
ro no dorso e nas nadadeiras, com ventre esbranquiça-
do. As nadadeiras peitorais e a dorsal têm o primeiro raio 
fracamente ossificado. A nadadeira adiposa é muito lon-
ga, começando logo após a dorsal; a caudal é bifurcada. 
Tem cabeça cônica, mais longa que larga, e focinho lar-
go. Possui boca terminal e maxila ligeiramente maior 
que a mandíbula. Os barbilhões maxilares são achatados 
e longos, em forma de fita.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes 
lóticos, mas adapta-se ao ambiente lêntico.  Ocorre no 
Brasil, na bacia do rio da Prata, localizada na região hi-
drográfica do Paraná, e também nas bacias Amazôni-
ca e dos rios Araguaia e Tocantins. É originário das por-
ções mais baixas da bacia do rio Paraná.

Dieta: Onívoro. Muito voraz, alimenta-se inclusive de 
invertebrados aquáticos.

Reprodução: Realiza grande migração reprodutiva. A 
desova é total. O período reprodutivo coincide com 
as enchentes dos rios. Não possui cuidado parental.

Pesca: Por apresentar grande porte, o barbado é bastan-
te procurado por pescadores artesanais. A carne é sabo-
rosa, mas se deteriora muito rápido.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 50cm  e pesar até 3kg. O corpo possui 
uma linha lateral que se bifurca: uma, anterior, corre 
pelo dorso e a outra, posterior, pelo meio da base da cau-
da. Tem os raios anteriores das nadadeiras dorsal e anal, 
e o primeiro raio da ventral, transformados em espinhos.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes lên-
ticos, sendo por isso abundante em lagoas marginais, re-
servatórios de hidrelétricas, e em rios onde haja locais de 
águas calmas. Ocorre em todas as bacias do Brasil. Origi-
nário da África.

Dieta: Onívoro. Alimenta-se de detritos, fragmentos de ma-
crófitas e zooplâncton.

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. Pode se 
reproduzir duas vezes ao ano. A incubação dos ovos ocor-
re na boca da fêmea. Apresenta cuidado parental.

Pesca: Tem importância na pesca profissional e artesanal, 
sendo facilmente capturado com iscas de minhoca, peda-
ços de carne bovina e massinha de farinha de trigo. Sua 
carne é bastante utilizada na culinária japonesa. 

Curiosidades: Tem grande tolerância a condições extre-
mas de temperatura, turbidez e variações na concentra-
ção de oxigênio na água.
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Características físicas: Peixe de escama, de médio por-
te, pode atingir 47,5cm e pesar até 1,2kg.  O corpo é alto. 
Apresenta coloração amarelo-esverdeada, com três ou 
quatro faixas transversais escuras que não se prolongam 
até a região ventral. Possui duas nadadeiras dorsais, com 
pintas claras difusas. Apresenta um ocelo na base da na-
dadeira caudal. A boca e os olhos são grandes, sendo a 
boca terminal.

Habitat e distribuição geográfica: Habita ambientes lên-
ticos e rasos, o que favorece o seu desenvolvimento em la-
gos, lagoas e reservatórios de hidrelétricas. Ocorre em todas 
as bacias do Brasil. Originário da bacia Amazônica.

Dieta: Piscívoro. 

Reprodução: Não realiza migração reprodutiva. A desova 
ocorre várias vezes por ano, em ambiente lêntico, principal-
mente nos períodos de temperatura elevada e chuvosa. No 
período de acasalamento, o macho e a fêmea constroem ni-
nhos. Seus ovos são adesivos e, após a eclosão, as larvas se 
fixam em diferentes substratos.  Os machos apresentam di-
morfismo sexual durante o período de desova, desenvol-
vendo uma protuberância pós-occipital formada por um 
acúmulo de tecido adiposo.  Apresenta cuidado parental.

Pesca: Muito apreciado na pesca amadora e profissional 
devido à carne saborosa. 

Curiosidades: O nome tucunaré tem origem indígena, po-
dendo significar “olho para trás” ou “olho para a água”, de-
vido à presença da mancha em forma de olho na cauda, tí-
pica desses peixes. Essa mancha parece ter a função de 
auxiliar no reconhecimento de seus pares e evitar caniba-
lismo. A introdução do tucunaré vem causando vários pro-
blemas à ictiofauna das bacias hidrográficas brasileiras, de-
vido à sua alimentação e reprodução pois domina o espaço 
onde é introduzido, afetando as espécies nativas por ser um 
predador.
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