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Estudos de praias arenosas são de grande importância, pois caracterizam áreas de recrutamento, 
crescimento, alimentação e reprodução de uma variedade de peixes. De forma geral, os lagos 
amazônicos são locais de alta produtividade de peixes e, portanto, um ecossistema importante para a 
manutenção da ictiofauna amazônica. Muitas espécies migradoras como bagres e peixes de escamas 
(Pimelodidae, Characideos) que representam quase 80% do total das espécies de valor comercial, 
têm seu ciclo de vida ligado a estas áreas e a biótopos como as praias e margens de lagos. O 
objetivo do projeto foi avaliar a estrutura das assembléias de peixes associadas às margens de lagos 
no rio Quiuini, Barcelos, Amazonas, Brasil. O estudo foi realizado no rio Quiuini, localizado no 
município de Barcelos, Amazonas. As amostragens foram realizadas nos lagos Erudá, Maranhão, 
Cajutuba e Barú. As capturas foram realizadas com rede-de-arrasto e baterias de malhadeiras 
durante 24 horas. Após as capturas os peixes foram identificados, pesados e medidos. Foram 
capturados 452 exemplares distribuídos em 4 ordens, 18 famílias, 28 gêneros e 33 espécies, 
apresentando uma riqueza absoluta de 33, índices de diversidade de Shannon de 2;715 
Equitabilidade 0,7765: Berger-Parker 0,2212 e índice de Margalef de 5,234. Portanto através dos 
índices estabelecidos, os lagos Erudá, Cajutuba, Barú, Maranhão, do Rio Quiuni em Barcelos-Am, 
indicam uma alta diversidade e riqueza de espécies no ambiente de águas abertas, além de uma 
baixa dominância com uma acentuada homogeneidade no número de indivíduos por espécie. 
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