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RESUMO

A cidade de Ituiutaba, situada no “Pontal do Triângulo Mineiro” conta com uma importante bacia, denominada bacia do Ribeirão São Lourenço, que garante o abastecimento

hídrico da cidade, porém, é carente de informações relativas à sua ictiofauna.  O objetivo deste trabalho foi levantar as espécies de peixes que habitam o Ribeirão São Lourenço e

classificar de acordo com a “ficha zoológica” usada para ictiofauna.  Para condução do experimento até o momento foram realizadas duas coletas nos meses de março e agosto.

No mês de março foi realizada em dois pontos e  somente duas espécies foi captura, no momento da coleta começou a chover,  e isso influenciou na captura dos peixes. A coleta

marcada para o mês de junho foi adiada devido ao frio, sendo realizada a coleta no mês de agosto.   No momento da captura os exemplares foram registrados em caderneta de

campo e em laboratório foi realizado a biometria dos peixes e identificados, feita a pesagem de cada exemplar, e medidos o comprimento total e parcial. Os peixes coletados

foram fixados em formol, onde permaneceram por 72 horas, sendo então transferidos para álcool 70,0% conforme Malabarba e Reis (1987). As espécies encontradas foram 

Lambari do Rabo Vermelho Astyanax fasciatus , Cascudo Hypostomus affinis, Canivete Apareiodon affinis; Cará Geophagus brasiliensis identificadas  em nível taxonômico

utilizando bibliografia especializada para cada grupo taxonômico (Reis, et al. 1992,  Zaniboni Filho, et al. 2004). Como, até o momento, nenhum estudo sistematizado da

ictiofauna desse curso d’água foi desenvolvido, os resultados obtidos na pesquisa poderão servir inclusive como base para a elaboração de políticas de conservação e

gerenciamento de recursos naturais por diversos órgãos, visto que alguns peixes podem ser inclusive bioindicadores de qualidade do ambiente. Como a pesquisa esta em

andamento esses dados são parciais.
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