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RESUMO: Entre as espécies que compõem essa ictiofauna amazônica se destaca o Curimatã 

(Prochilodus nigricans) que está entre as 10 espécies mais capturadas no estado do Amazonas, 

compondo parte fundamental na economia pesqueira. Tendo como justificativa que os parâmetros 

de crescimento podem se alterar com fatores ambientais e antropológico. O presente estudo teve 

como objetivo estimar os parâmetros e a curva de crescimento do curimatã P. nigricans que 

compõem os estoques do complexo lacustre Lago Grande localizado na região do município de 

Manacapuru cidade do estado do Amazonas. Foram coletadas informações de comprimento padrão 

(cm) e peso total (g) no período de agosto de 2017 a 2018, totalizando um total de 1.100 indivíduos 

da espécie, coletados no porto de desembarque Panaizinha. Para representar a curva de crescimento, 

foi utilizado o modelo de von Bertalanffy), Lt = L∞*[1 – e 
– k * (t-to)

] e para estimar os parâmetros de 

crescimento foi utilizada a rotina do Elefan do programa FISAT. A distribuição de frequência de 

comprimento apresentou repartição polimodal, ou seja, foi possível acompanhar o desenvolvimento 

de sete classes de comprimento, que mostrou osmês de janeiro e fevereiro com indivíduos com 

maiores classes de comprimento. As analises de dados mostraram que o P. nigricans proveniente do 

lago grande crescem cerca de 0,28 cm (k = 0,28 ano-1) ao ano alcançando o seu comprimento 

Máximo teórico de 49,35 cm (L∞ = 49,35 cm) em um período de 10 anos. A partir das análises 

concluiu-se que o P. nigricans do complexo lago grande, apresenta um rápido crescimento quando 

comparado a mesma espécie em outros ambientes a espécie também apresentou uma alta 

longevidade o que não é muito frequente em espécies de postes semelhante. 

Palavras-chave: Peixe, Dinâmica de população, biologia pesqueira. 

 

ABSTRAT: Among the species that make up this Amazonian ichthyofauna stands out the Curimatã 

(Prochilodus nigricans) which is among the 10 most captured species in the state of Amazonas, 

making up a fundamental part in the fishing economy. Having as justification that the growth 

parameters can change with environmental and anthropological factors. This study aimed to 

estimate the parameters and growth curve of curimatã P. nigricans that make up the stocks of the 

Lago Grande lake complex located in the region of Manacapuru city of the state of Amazonas. 

Information on standard length (cm) and total weight (g) was collected from August 2017 to 2018, 

totaling a total of 1,100 individuals of the species, collected at Panaizinha port of landing. The von 

Bertalanffy), Lt = L∞*[1-e
- k * (t-to)

] model was used to represent the growth curve and the FISAT 

Elefan routine was used to estimate the growth parameters. . The length frequency distribution 

showed polymodal distribution, that is, it was possible to follow the development of seven length 

classes, which showed the months of January and February with individuals with larger length 

classes. Data analysis showed that P. nigricans from the big lake grow about 0.28cm (k = 0.28 year
-

1
) per year reaching its maximum theoretical length of 49.35 cm (L∞ = 49,35cm) over a period of 

10 years. From the analysis it was concluded that P. nigricans of the lago grande complex, presents 

a fast growth when compared to the same species in other environments the species also presented a 

high longevity which is not very common in similar pole species. 

Key words: Fish, Population dynamics, fishing biology. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Dentre as áreas marginais periodicamente alagadas dos rios amazônicos estão os lagos de 

várzea que, por sustentarem uma alta produção pesqueira (BARTHEM E FABRÉ, 2004), são os 

locais mais procurados pelos pescadores da região, principalmente no período da seca, quando há 

uma grande concentração de peixes. Pescadores artesanais e comerciais exploram esses ambientes 

buscando abastecer os mercados locais, de outros estados e países (BAYLEY & PETRERE, 1989; 

SOARES & JUNK, 2000). 

De acordo com BATISTA (2007), embora ocorra uma variação anual na composição dos 

desembarques pesqueiros, há um grupo de 31 espécies de peixes que são responsáveis pelos 

maiores volumes de pescado comercializado no Amazonas (BATISTA & PETRERE, 2003; 

RUFFINO et al., 2006), dentre as quais o P. nigricans apresenta percentual expressivo de 

participação. 

Na Amazônia, vários trabalhos foram realizados para estimar os parâmetros da curva de 

crescimento de espécies de peixes explotados pela pesca: aracu Schizodon fasciatus (FABRÉ & 

SAINT-PAUL, 1998), jaraqui escama grossa Semaprochilodus insignis (VIEIRA, 1999), 

piracatinga Callophysus macropteris (PEREZ-LOZANO, 1999), tucunaré Cichla monoculus 

(CAMPOS & FREITAS, 2010), e, inclusive curimatã  

Prochilodus nigricans da região nordeste do equador (SILVA & STEWART, 2006). Contudo, 

parâmetros populacionais, como taxas de crescimento e mortalidade, são diretamente influenciados 

por fatores ambientais e pelas condições antropogênicas. Assim, esses parâmetros variam 

espacialmente e temporalmente e devem ser avaliados continuamente, em especial, para as espécies 

de maior importância para a pesca comercial e de subsistência, dentre as quais encontra-se o P. 

nigricans (PETRERE Jr., 1978; MERONA e BITTENCOURT, 1993; ISAAC e BARTHEN, 1995; 

BATISTA, 1998; BATISTA, 2003; THOMÉ-SOUZA, 2007; GONÇALVES & BATISTA, 2008; 

BATISTA et al., 2012). 

Estudos de crescimento propiciam o entendimento da estratégia de vida da espécie e 

constituem a base para a aplicação de modelos de avaliação de estoques, em especial os 

classificados como de rendimento por recruta, que empregam explicitamente os parâmetros de 

crescimento e as taxas de mortalidade (QUINN & DERISO, 1999).  

Apesar de submetida a uma forte intensidade de exploração pesqueira, as populações de P. 

nigricans ainda são pouco estudadas no que diz respeito a avaliação de estoques o que torna muito 

difícil saber o atual e real estado dos estoques quês estão sendo explorados a décadas.  

Em meio a essas condições, este projeto visou obter dados de distribuição de frequência de 

comprimento para estimar a curva de crescimento desta espécie, gerando parâmetros que 

constituem a base para modelos de avaliação de estoque.  

Os resultados desta pesquisa subsidiarão importantes informações para as tomadas de decisões 

de medidas de manejo a respeito da conservação e uso deste recurso pesqueiro contribuindo assim 

para uma gestão mais efetiva no uso desse recurso. O que ajuda a garantir a vivacidade da espécie 

em ambiente natural e consequentemente a sua cadeia produtiva no município. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras de desembarques de P. nigricans, foram coletadas mensalmente de agosto de 

2017 a junho de 2018 no porto de desembarque Panairzinha (Manacapuru, AM). A cada mês eram 

coletadas as medidas de comprimento padrão (cm), comprimento total (cm) e peso (g) de 100 

indivíduos aleatórios, totalizando ao final da coleta de dados 1.100 indivíduos.  

Para representar a curva de crescimento, foi utilizado o modelo proposto pelo idealizado da 

teoria geral dos sistemas Von Bertalanffy (1938), Lt = L∞*[1–e
– k * (t-to)

], onde, Lt = tamanho dos 
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indivíduos com idade t; L∞ = tamanho máximo assintótico ou máximo teórico que o peixe pode 

atingir; k = inclinação da curva de crescimento (constante de crescimento); t = idade dos indivíduos 

e t0 = idade teórica no comprimento zero. 

Para estimar os parâmetros de crescimento L∞ e k da equação de Von Bertalanffy, foram 

utilizados a rotina ELEFAN I (Análise Eletrônica de Freqüência de Comprimento) do Programa 

FAO-ICLARM Stock Assessment Tools – FISAT (GAYANILO et al., 1996), que se baseia no 

deslocamento modal de frequências temporais de amostras de comprimento (CASTRO et al., 2002) 

e o método matemático de Ford-Walford (WALFORD, 1946). 

A longevidade ou idade máxima (A0,95), definida como o tempo que o indivíduo leva para 

alcançar 95% do comprimento assintótico, foi estimada a partir da fórmula proposta por Taylor 

(1958): A0,95= t0+2,996/k, onde, A0,95 = longevidade ou idade máxima; t0 = idade teórica no 

comprimento zero; k = constante de crescimento da equação de crescimento de von Bertalanffy. 

O parâmetro t0 foi considerado zero devido ao tamanho inicial do indivíduo ser desprezível, e 

porque esse parâmetro não tem conotação biológica, sendo uma correção matemática para o ajuste 

da curva. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 1279 exemplares de P. nigricans foram medidos entre agosto 2017 a agosto de 

2018, sendo que o menor exemplar mediu 14 cm e o maior 47 cm. Foi considerado para a analise 

dos dados o comprimento padrão que vai da ponta da cabeça ate a ultima vértebra da calda. Pode 

ser observado (figura 2) que as classes de comprimento que apresentaram o maior numero de 

exemplares foram 29 cm e 28 cm, em contra ponto a isso as classes com o menor numero de 

indivíduos correspondem 43 cm e 47 cm. 

 

 
 

Figura 1. Frequência de ocorrência por classe de comprimento de P. nigricans. 

 

A distribuição de freqüência de comprimento apresentou distribuição polimodal, sendo 

possível acompanhar o desenvolvimento de sete grupos modais (Figura 1). Os maiores indivíduos 

foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, os meses que tiveram os menores 

indivíduos foram os de maio a agosto de 2018. Essas amostras foram obtidas de agosto de 2017 a 

agosto de 2018 sendo suficiente esse tempo para cobrir o ciclo hidrológico, já que de acordo com 

LOWE-MCCONNELL (1999) a variação de fatores como temperatura, disponibilidade de oxigênio 

e variação do nível da água (pulso de inundação) da água entre outros, certamente influenciam em 

algum momento no crescimento dos peixes. Esse fator aliado as comportamento migratório da 

espécie-alvo pode sugerir esta taxa de crescimento acelerada, pois, necessita acompanhar o pulso de 



 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         4 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 

inundação para realizar a reprodução nos rios e retornar aos lagos para seu crescimento. Para a 

função de crescimento com o melhor ajuste da curva às modas, obtidas com o método ELEFAN I, a 

melhor combinação dos parâmetros k e L∞ sendo t0 = 0 foram k = 0,28 ano-1e L∞ = 49,35 cm 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Coortes representadas pelo modelo de crescimento de von-Bertalanffy nas curvas de 

crescimento estimadas para P. nigricans, usando o modelo de estimativa de crescimento e idade 

para que a espécie atinja o comprimento máximo teórico seria de 10 anos. 

 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Prochilodus nigricans (curimatã) possui a taxa de crescimento igual à 0,28 ano
-1

 (valor típico 

de espécie que realiza pequenas migrações podendo ser classificada como oportunista) e seu 

tamanho máximo teórico é de L∞ = 49,35 cm. Mais estudos são necessários para conhecermos a 

dinâmica de populações e biologia pesqueira desta espécie de importância econômica. 
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