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RESUMO 

 

Uma questão importante em estudos ecológicos é o entendimento a cerca de como as 

condições ambientais e os processos bióticos podem determinar a abundância e a distribuição 

das espécies. Os peixes piscívoros são os predadores de topo em ecossistemas de água 

doce, que exercem impacto direto ou indireto sobre a biota e qualidade da água. Essas 

espécies são conhecidas pela importância na manutenção e saúde das comunidades naturais 

através da remoção de indivíduos debilitados e menos ágeis, logo, mais vulneráveis. O estudo 

foi realizado em seis lagos de várzea: Baixio, Preto, Ananá, Araçá, Maracá e Controle, 

localizados ao longo do rio Solimões na porção central da Bacia Amazônia nos municípios de 

Iranduba, Manacapuru e Coari. As amostragens ocorreram em 2013 durante as quatro 

estações hidrológicas (enchente, cheia, vazante e seca). As coletas foram realizadas com 

malhadeiras de diferentes tamanhos de malha, com um tempo de 12 horas de pescaria em 

cada lago, e despescas ocorrendo a cada seis horas. Os peixes coletados foram triados, 

identificados e realizado biometria peso(grama) e comprimento(centímetro). O estudo teve 

como intuito identificar a estrutura e diversidade de predadoras em função da sazonalidade 

comum em lagos de várzea. Ao todo foram capturadas 1482 predadores pertencentes a 28 

espécies, distribuídos em 6 ordens e 13 famílias. A espécie mais abundante foi Pygocentrus 

nattererri com 644 representantes. Os períodos hidrológicos de maior diversidade foram a 

seca e cheia. A primeira, provavelmente, por conta retração das águas e seletividade do 

aparelho de pesca, e maior disponibilidade de ambientes em águas altas. Quanto ao 

comprimento encontrado no estudo, a maior variação foi observada para Ageneiosus brevifilis 

e Pellona castelnaeana, enquanto as demais espécies apresentaram valor muito similar de 

comprimento ao longo do ano. O resultado encontrado, enfatiza abundância, riqueza e 

freqüência de predadores nas áreas de várzea. Consideramos necessário que mais estudos 

semelhante ao nosso sejam realizados para permitir um melhor conhecimento a cerca deste 

importante componente da ictiofauna em áreas alagadas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O pulso de inundação das áreas inundáveis amazônicas é a principal força natural 

responsável pela produtividade e pelas interações da biota neste sistema (JUNK et al., 1989). 

Durante a enchente e a cheia, os canais principais e secundários dos rios conectam-se com 

os lagos, permitindo o intercâmbio de material, enquanto no período em que as águas 

retrocedem, os ambientes perdem a conexão, e alguns lagos podem ficam isolados.  

Estima-se que a bacia amazônica comporta uma ictiofauna de água continental de 

aproximadamente 1.800 espécies (REIS et al. 2003), sendo que desse total, é grande o 

número de espécies que ocorrem nos grandes rios e suas áreas alagáveis (SOARES et al., 

2007). Porém o número de espécies amazônicas ainda não está estabilizado. ROBERTSON 

(1972) estimou o número de espécies em 1.300 e GOULDING et al. (1998) uma variação 

entre 2.500 e 3.000 espécies. 

Estudos de ecologia trófica revelam grande versatilidade alimentar nos peixes nas 

épocas da cheia e da seca, pois a maioria dos peixes pode mudar de um alimento para o 

outro dependendo da abundancia de alimentos da região. GERKING (1994), classifica os 

peixes como: i) generalista: Sem preferência por uma fonte alimentar, apresentando uma 

ampla diversidade alimentar; ii) especialista: Com dieta restrita com um número relativamente 

e iii) oportunistas: Se alimentam de fonte não específica e fazem uso de uma fonte alimentar 

abundante e incomum. 

Assim sendo a proposta deste estudo é caracterizar as espécies de peixes predadores 

que habitam os lagos de várzea da Amazônia Central conforme a sazonalidade, identificando 

as espécies encontradas em cada lago e em cada estação hidrológica, estimando a 

abundância (numérica), e diversidade de predadores em cada estação dos lagos em estudo 

e identificando o comprimento médio das espécies predadoras coletadas ao longo das 

estações hidrológicas. Para assim contribuir um pouco mais na difusão de conhecimento a 

cerca desta temática na comunidade científica do nosso estado. 
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2. REVISÃO LITERÁRIA   
 

Os lagos de várzea formados em rios de água branca, em face da elevada 

produtividade primária constituem ambientes propícios ao desenvolvimento de estoques 

pesqueiros abundantes, que são explorados desde tempos pré-coloniais, nos leva a 

compreender SOARES (2007). Na estação da cheia ocorre o transbordamento dos rios de 

águas brancas que invadem as áreas adjacentes proporcionando uma ligação entre o rio e as 

áreas de inundadas  facilita o acesso de muitas espécies aos lagos para explorar alimentos e 

os abrigos proporcionados por essas áreas (CUNICO et. al, 2002). 

Contudo, uma questão importante em estudos ecológicos é o entendimento a cerca 

de como as condições ambientais e os processos bióticos podem determinar a abundância e 

a distribuição das espécies, BROWN (1984). A importância dos fatores físicos e biológicos na 

definição de padrões de distribuição de peixes em ambientes lênticos são considerados, 

segundo WOOTTON (1998), como a distribuição espacial de peixes que depende 

fundamentalmente de seus requerimentos fisiológicos e comportamentais aliados a 

disponibilidade de habitats. 

Há espécies de peixes que possuem uma ampla adaptabilidade trófica, classificadas 

como generalista, podendo utilizar diferentes tipos de recursos alimentares conforme suas 

necessidades, sua tática alimentar e capacidade digestiva. ABELHA et al. (2001) Afirma que 

enquanto outras espécies possuem como características mais especialistas, tendo 

preferência por certos tipos de alimentos, o que torna esta tática alimentar uma desvantagem, 

pelo espectro reduzido de alimentação. 

Os peixes piscívoros são os predadores de topo em ecossistemas de água doce, 

exercem impacto direto ou indireto sobre a biota e qualidade da água afirma NOWLIN et al. 

(2006). Segundo POPOVA (1978), essas espécies são “melhoradores biológicos”, pois tem 

importância básica na manutenção da saúde das comunidades naturais através da remoção 

de indivíduos debilitado e menos ágeis e, portanto, mais vulneráveis. 

No entanto o excesso de predadores no habitat pode reduzir taxa de crescimento e o 

sucesso reprodutivo das presas, assim sendo estudos comprovam que a medida que as 

preferências declinam os peixes incluem as menos preferenciais. 

Inúmeros trabalhos avaliaram a influência da predação sobre as assembleias de 

peixes principalmente na utilização do hábitat e na sobrevivência das espécies de presas 

(DIANA, 1995; TEJERINA-GARRO et al., 1998; WOOTTON, 1998; POUILLY & RODRIGUEZ, 

2004). A maioria desses estudos indica que os predadores, especialmente os piscívoros, 

podem ter um forte impacto sobre a distribuição espacial e sobre o comportamento das 

presas, tanto no tempo ecológico como no evolutivo (OLIVEIRA & GOULART, 2000).  
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LINK e GARRISON (2002) Dizem que devido à piscivoria ser uma das principais fontes 

de mortalidade em estoques naturais de peixes, o controle da biomassa por espécies 

piscívoras tem importantes aplicações práticas (mecanismo top down), podendo ser utilizada 

inclusive como base para a proposição de estratégias de manejo conforme CARPENTER et 

al. (1987) 

A crença de que mecanismos interativos (competição e predação) sejam responsáveis 

pela estruturação das comunidades estão ligados a visão de processos denso-dependentes 

como uma forma de pressão seletiva (i.e., sobrevivência dos mais aptos) e consequentemente 

evolução das populações. 

Parâmetros como a competição, predação e complexidade de habitat têm sido 

sugeridos como reguladores da distribuição da ictiofauna em ambientes lênticos (JUNK et al., 

1983; RAHEL, 1984; SAVINO e STEIN, 1989; VENUPOGAL e WINFIELD, 1993; GOPHEN et 

al., 1993). Diversas pesquisas apontam que peixes predadores podem exercer um grande 

impacto no comportamento e na distribuição parcial das presas (OLIVEIRA et al. , 2000).

  

 

 

3. Objetivos 

 

Geral 

Caracterizar das assembléias de peixes predadores e a influência da sazonalidade em 

lagos de várzea na porção da Amazônia Central. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar das espécies de peixes predadores em lagos de várzea durante as 

estações hidrológicas de enchente, cheia, vazante e seca; 

 Estimar da abundância (numérica e peso), e diversidade de peixes predadores em 

cada estação hidrológica nos lagos de várzea; 

 Identificar do comprimento médio das espécies predadoras coletadas ao longo das 

estações hidrológicas; 
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4. MATERIAS E MÉTODOS 
 
Área de Estudo 

 
Foram avaliados neste estudo, seis lagos de várzea localizados no rio Solimões entre 

os municípios de Iranduba e Coari, sendo estes: lagos Baixio, Preto, Ananá, Araçá, Maracá e 

São Thomé (Figura 1). Estes lagos fazem parte dos estudos realizados pelo Projeto Piatam 

V, o qual este projeto de PIBIC está inserido.  

 

 

 

Figura 1 – Figura contendo a localização dos seis lagos de várzea que serão amostrados no estudo. (Imagem 

Projeto  Piatam). 

 

 

Coleta de dados 

 
As amostragens nos seis lagos de várzea ocorreram em 2013 ao longo das quatro 

estações hidrológicas que regem a área de estudo (enchente, cheia, vazante e seca), em dois 

habitats presentes nos lagos: hábitat de água aberta, e de plantas aquáticas (Figura 2), de 

forma a coletar espécies com diferentes estratégias de vida.  

Habitat de água aberta – esta é a região central dos lagos, apresentando escassa 

presença de vegetação aquática.  

Hábitat de plantas aquáticas – é constituído geralmente por plantas aquáticas 
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flutuantes mistas e de vários capins enraizados. 

 

  

Figura 2 – Imagem dos dois habitat avaliados em nosso estudo. A) região de água aberta e B) região de plantas 

aquáticas em lagos de várzea. Acervo fotográfico: Projeto Piatam. 

 

 

O apetrecho utilizado na coleta dos peixes foi a rede-de-emalhar, com dimensão de 

15 metros de comprimento e 2 metros de altura e tamanho de malha variando de 30 a 120 

mm entre nós opostos. O intervalo das malhadeiras em cada lago foi de 12 horas, com 

despescas ocorrendo a cada seis horas.  

Após cada coleta, os exemplares foram triados, identificados com auxílio de chaves 

ictiológicas e livros de referência. De cada indivíduo de espécie predadora foram obtidos 

valores de peso (grama) e comprimento padrão (cm). As espécies que apresentaram 

dificuldades na identificação in loco, foram acondicionadas e transportadas para o laboratório 

de ecologia pesqueira da UFAM, para a devida avaliação da identidade. Ao final do estudo, 

algumas espécies coletadas serão depositadas na coleções de peixes da UFAM, para servir 

como material testemunho.  

A seleção das espécies predadoras no estudo foi realizada através do levantamento 

bibliográfico com auxílio de artigos científicos e livros sobre peixes (SAINT PAUL et al., 2000; 

MÉRONA & RANKIN de MÉRONA, 2004; SOARES et al. 2007; ANJOS et al., 2008). 

 

 

Análise de dados 

 
De acordo com MAGURRAN (1988), os índices de diversidade dividem-se em três 

categorias: i) índices de riqueza de espécies, ii) modelos de relação espécie-abundância e iii) 

índices baseados na proporção de abundância entre as espécies. A avaliação dos dados no 

estudo foram avaliados a partir das seguintes técnicas e índices ecológicos: 
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Riqueza (S):  Número total de espécies em cada amostra. 

Abundância numérica (N): Número total de indivíduos em cada amostra. 

 
Índices de Diversidade de Shannon (H)’: Dentre os índices selecionados, o de Shannon-

Wiener (H’), baseado na teoria da informação, foi utilizado para obter a estimativa de 

diversidade das espécies no ambiente. Conforme fórmula:  

   (SHANNON & WIENER, 1949) 

onde,  

N
n

p i
i        e   

ni é o número de indivíduos da espécie i, 

N é o número de indivíduos presentes na amostra. 

 
Índices de Equitatividade:  O cálculo de homogeneidade das espécies nos lagos 

amostrados, ou seja a distribuição do número de indivíduos sobre as espécies encontradas 

em cada amostra, foi obtido através do índice de equitatividade, conforme fórmula:  

SHE ln'  (MAGURRAN, 1988) 

onde  

H’ é o índice de diversidade de Shannon; 

S é o número de espécie presentes na amostra. 

 
Índices de Dominância: Entre os índices de diversidade propostos com base na dominância 

de uma ou mais espécies, escolhemos o índice de Berger-Parker que representa a 

dominância de uma espécie na estrutura da comunidade, de acordo com a fórmula. 

N
n

d max                                (BERGER & PARKER, 1970) 

onde, nmax é o número de indivíduos da espécie mais abundante; e  

N é o número de indivíduos presentes na amostra.  

 
Constância das espécies: 

Esta técnica permite calcular o grau de importância relativa de cada espécie nas 

amostragens, determinada através da fórmula de BODENHEIMER (1938): 

  NPC/)100*(  

onde:  

P = número de coletadas contendo a espécie  

N = número total de coletas realizadas.  

iippHln'
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5. RESULTADOS  

 Encontramos um total de 1482 indivíduos distribuídos em 28 espécies predadoras, 5 

ordens e 11 famílias (Apêndice I). A ordem Characiformes foi de maior abundância e riqueza 

com 84,3% e 16 espécies, seguida Perciformes 5,9% e 5 espécies, Clupeiforme 4,2% e 2 

espécies,  Siluriformes 3% e 4 espécies e Osteoglossiformes 2,6% e 1 espécie (Figura 3).  

 Já a família de maior abundância e riqueza foi characidae com 74.9% de indivíduos e 

8 espécies, Acestrorhynchidae 7,7% e 3 espécies, cichlidae 5,4% e 4 espécies, 

Pristigasteridae 4,2% e 2 espécies, Osteoglossidae 2,6% e 1 espécie, Auchenipteridae 2,1% 

e 1 espécie. As famílias Pimelodidae, Erythrinidae, Cynodontidae, Sciaenidae e Ctenoluciidae 

representam estimativa igual ou inferior a 1% da abundância e cinco espécies no total (Figura 

4). 

 

 

Figura 3 - Distribuição da ictiofauna em cinco ordens. 
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Figura 4- Distribuição da ictiofauna em onze famílias. 
 

 

A estação hidrológica com maior abundancia de peixes foi a seca com 38% dos 

indivíduos distribuídos em 21 espécies. Em seguida observamos a vazante com 31% dos 

indivíduos em 19 espécies. A enchente revelou 25% dos indivíduos e 21 espécies na 

enchente, e somente 7% dos indivíduos e 12 espécies foi encontrada na época de cheia 

(Figura 5). Observamos que a maior riqueza encontra-se nas estações da enchente e seca. 

 

 

Figura 5 - Abundância relativa da ictiofauna quanto a abundância e riqueza em cada estação hidrológica 
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O grupo das piranhas foi o mais abundante em nosso estudo, com a ocorrência da 

piranha caju Pygocentrus nattereri como a espécie mais abundante com 43,5% indivíduos. O 

máximo de captura da espécie foi observado no período de vazante, onde foram encontrados 

254 exemplares. O segundo predador mais abundante foi Serrasalmus altispinis com 14,8% 

exemplares, onde sua maioria foi coletada no período de seca, 123 indivíduos. Serrasalmus 

spilopleura 6,3% e maior abundância no período de enchente, com 32 indivíduos. A piranha 

comprida Serrasalmus elongatus apresentou 5,2% exemplares, com maior abundância no 

período da seca com 31 indivíduos. A quinta espécie mais abundante foi Cichla monoculus 

com 4,5% dos exemplares, dos quais 35 foram coletados unicamente no periodo de vazante. 

Acestrorhynchus falcirostris 4%, Acestrorhynchus falcatus 3,6%, Pellona castelnaeana 3,6% , 

Osteoglossum bicirrhosum 2,6%, Ageneiosus brevifilis 2,1%, Catoprion mento 2%, 

Serrasalmus rhombeus 1,8%, Roeboides myersii 1%. Já as espécies com abundância menor 

que 1%, estão inclusas na categoria “outros 1%” (Figura 6). 

Quanto a estimativa de diversidade, o índice de Shannon (H’) apresentou valor mais 

alto no período de seca  H’ = 2.168 e mais baixo na vazante H’ = 1.71. A equitabilidade 

acompanhou o mesmo padrão com maior valor na cheia J’= 0.82 e menor na vazante J’= 0.58. 

Já a dominância, obtida pelo índice de Berger-Parker, revelou maior estimativa no período de 

vazante com d= 0.55 e menor na cheia d= 0.25 (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Estimativa ecológica dos peixes predadores avaliados nas quatro fases do ciclo 

hidrológico. 

Índices Ecológicos Enchente Cheia Vazante Seca 

Riqueza  (s) 21 12 19 21 

Abundância (N) 369 101 455 557 

Diversidade de Shannon (H’) 1.967 2.044 1.71 2.168 

Equitabilidade (J) 0.6462 0.8225 0.5807 0.7121 

Dominância Berger-Parker (d) 0.4715 0.2574 0.5582 0.368 
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Figura 6 - Distribuição da abundância dos peixes 

 

 

Dez espécies predadoras foram encontradas em todas as quatro fases do ciclo 

hidrológico, o que equivale a proporção em 100% de ocorrência, sendo estas, Pygocentrus 

nattereri, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus spilopleura, Serrasalmus elongatus, Cichla 

monoculus, Acestrorhynchus falcirostris, Acestrorhynchus falcatus, Pellona castelnaeana, 

Osteoglossum bicirrhosum e Catoprion mento. Cinco espécies apresentaram constância de 

ocorrência de 75%, equivalendo ao encontro em três estações hidrológicas: Serrasalmus 

rhombeus, Hoplias malabaricus, Sorubim lima, Astronotus crassipinnis e Astronotus ocellatus . 

Outras cinco espécies foram encontradas em duas fases do ciclo hidrológico e constância de 

50%, sendo estas Ageneiosus brevifilis, Pellona flavipinnis, Raphiodon vulpinus, Plagioscion 

squamosissimus e Pimelodus blochii. A menor constancia observada, 25%, equivale a 

ocorrência da espécie em uma única fase do ciclo hidrológico, e obteve oito espécies 

representantes: Roeboides myersii, Agoniates anchiova, Acestrorhynchus lacustres, 
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Boulengerella maculata, Calophysus macropterus, Cichla ocellaris, Cynodon gibbus e 

Hydrolycus scomberoides.   

 O comprimento médio das dez espécies predadoras mais abundantes foi estimado 

para cada estação hidrológica (Tabela 2). A maior amplitude no comprimento foi observada 

para Ageneiosus brevifillis (16 e 24,5 cm) Pellona castelnaeana (18,5 a 25,5 cm) e 

Serrasalmus spilopleura (10,0 e 15,0 cm), ocorrendo nas três espécies o menor valor no 

período de seca e vazante, e maior comprimento na estação de enchente (Tabela 2; Apêndice 

II). 

 

  

Tabela 2. Comprimento médio padrão das dez espécies mais abundantes em 

todas as estações hidrológicas. 

Nome científico 

Comprimento Padrão (cm) 
 

Enchente Cheia Vazante Seca 

Acestrorhynchus falcatus 18,0 18,5 19,0 17,5 

Ageneiosus brevifilis 24,5 28,0 0,0 16,0 

Catoprion mento 12,0 11,5 11,0 11,0 

Cichla monoculus 22,5 21,5 22,5 24,5 

Pellona castelnaeana 25,5 31,0 20,0 18,5 

Pygocentrus nattereri 16,5 13,0 14,0 16,0 

Serrasalmus altispinis 13,0 11,5 11,0 12,0 

Serrasalmus elongatus 15,0 17,0 13,0 13,5 

Serrasalmus rhombeus 20,0 0 21,0 17,0 

Serrasalmus spilopleura 15,0 10,5 10,0 13,0 
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6. DISCUSSÃO  

 
A ictiofauna de lagos da várzea amazônica, já foi estudada em vários aspectos, dentre 

os quais sua estrutura, composição e diversidade (DO VALE, 2003; SAINT-PAUL et al. 2000; 

SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; SIQUEIRA-SOUZA, 2007). Espécies piscívoras, de 

modo geral, são importantes no papel regulador de populações de peixes, influenciando a 

estabilidade, a resiliência e a dinâmica da cadeia alimentar do ecossistema aquático 

(TEJERINA-GARRO et al., 1998).  

A predominância de peixes das ordens Characiformes e Siluriformes sobre as demais, 

é fato descrito como comum para a Amazônia (COX-FERNANDES, 1997; LOWE-

MCCONNELL, 1999; SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004; VEGA-CORREDOR, 2004). Um 

dos fatores que corrobora a predominância dos Characiformes em áreas de várzea pode estar 

relacionado ao fato das espécies utilizarem diferentes recursos na várzea tal como área para 

alimentação, reprodução, refúgio, entre outros, adaptando-se também as condições 

desfavoráveis, como o nível baixo de oxigênio.   

A família mais abundante e de maior riqueza foi Characidae (família das piranhas) 

abrangendo quatro das dez espécies dominantes em nosso estudo, enquanto as demais 

famílias apresentaram baixa abundancia. A piranha caju Pygocentrus nattereri foi a espécie 

dominante, sendo encontrada em todas as estações hidrológicas, mas com maior incidência 

na época de vazante.  

Estudos revelam que P. nattereri é uma espécie relacionada a ambientes lênticos 

(SAINT PAUL et al. 2000; VEGA-CORREDOR, 2004; SIQUEIRA-SOUZA, 2007; SOARES et 

al. 2009), dado o alto número de espécies forrageiras, recursos estes que servem de alimento 

para espécies piscívoras (SIQUEIRA-SOUZA & FREITAS, 2004). Outros fatores incluem, o 

fato da espécie habitar diferentes ambientes e horários (SAINT-PAUL et al. 2000), freqüentar 

lagos em condições hipóxicas (ANJOS et al. 2008), reproduzem-se duas vezes ao ano 

(QUEIROZ et al. 2010) e apresentam baixo interesse comercial. 

As estações de águas baixas, vazante e seca, representaram melhor a abundância e 

riqueza dos peixes predadores, fato que pode estar associado a diminuição do nível de água 

favorecendo a investida do grupo à espécies de presas que estão restritas ao menor espaço 

alagado que se forma (ABELHA et al. 2001; LUZ-AGOSTINHO et al. 2008).  

A maior diversidade de predadores foi observada na seca e cheia, períodos esses que 

revelam as maiores modificações do nível de água. Na seca, como já mencionado, a chance 

de captura de presas pelos predadores é muito elevada, visto que o ambiente está mais 

restrito espacialmente. Na cheia muitas presas tendem a utilizar diferentes habitats, que se 

formam com o aumento do nível de água, servindo como áreas de refúgio. De todo modo, 

alguns predadores sempre estarão a espera de presas, utilizando-se de artifícios a espera da 
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mesma próximo a locais com abundancia de peixes, a exemplo de banco de macrofitas 

aquáticas e a região central dos lagos.  

VEGA-CORREDOR (2004) observou que espécies carnívoras/piscívoras foram 

abundantes na região de água aberta de um lago de várzea nas estações de águas altas e 

baixas, devido a baixa concentração de oxigênio evidenciada no momento de águas altas, 

que propiciou o deslocamento das espécies dos habitats marginais para a região central dos 

lagos, com maior possibilidade de alimentação com o confinamento das presas na água baixa. 

 As espécies de menor constância, considerados raras, foram encontradas 

principalmente no período de seca, onde poderiam estar procurando alimentação. Essas 

espécies tem o comportamento de viver em poucos indivíduos (SOARES et al. 2007), o que 

dificulta, de certa forma sua captura pelo apetrecho. A maioria das espécies predadoras foram 

encontrados nas quatro fases do ciclo hidrológico, refletindo a constância de predadores em 

lagos de várzea. FREITAS et al. (2010) sugeriram que a diversidade de peixes em lagos de 

várzea pode também estar relacionada a processos bióticos como a predação, já que cerca 

de 50% das espécies encontradas nas áreas de várzea pertencem a categoria de 

carnívoros/piscívoros. Tal reflexão levantada pelos autores, nos remete a entender a alta 

freqüência de predadores em áreas de várzea, independente do nível hidrológico do 

ambiente.  

 O comprimento padrão das dez espécies mais abundantes apresentaram uma 

amplitude que variou de 10 a 31cm. Ageneiosus brevifilis e Pellona castelnaeana revelaram a 

maior variação. As demais tiveram padrão bastante similar no comprimento ao longo do ano. 

Entretanto, levantar alguma hipótese a cerca de tal resultado pode ser visto como prematuro, 

já que precisávamos de mais coletas anuais para evidenciar um padrão no tamanho das 

populações de peixes.  

 Consideramos que este estudo revelou resultado importante e pontual no sentido de 

caracterizar a estrutura e diversidade de predadores em vistas a sazonalidade em áreas de 

várzea. Outros estudos devem ser realizados de forma a tornar possível a compreensão a 

cerca do padrão de ocorrência de predadores em áreas de várzea, bem como estabelecer os 

fatores que influenciam este importante grupo de peixes.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 A ordem e família que apresentaram maior abundancia e riqueza foram Characiformes 

e Characidae. 

 As dez espécies mais abundantes foram: Pygocentrus nattereri, Serrasalmus 

altispinis, Serrasalmus spilopleura, Serrasalmus elongatus, Cichla monoculus, 

Acestrorhynchus falcirostris, Acestrorhynchus falcatus, Pellona castelnaeana, 

Osteoglossum bicirrhosum e Ageneiosus brevifilis. 

 Os índices ecológicos indicaram valor alto de diversidade de predadores na seca e na 

cheia, períodos estes de máxima modificação do nível da água. Desta forma, 

confirmamos a importância da dinâmica do pulso de inundação na estrutura de peixes 

predadores, em particular perante sua atividade alimentar, já que o sucesso de 

investida da espécie estará relacionado a sua capacidade de ação e eficiência na 

captura, da disponibilidade das presas, e das condições que o ambiente proporciona.  
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8.  APÊNDICE 

 

Apêndice I. Lista taxonômica dos predadoras em lagos de várzea 

    

Ordem Família Espécies E C V S TOTAL Constância 

Osteoglossiformes Osteoglossidae 
Osteoglossum 
bicirrhosum 4 1 23 10 15 100% 

Clupeiformes Pristigasteridae Pellona castelnaeana 17 4 4 28 49 100% 

  Pellona flavipinis 1 0 0 8 9 50% 

Characiformes 

Characidae Agoniates anchovia 3 0 0 0 3 25% 

 

 Catoprion mento 4 3 7 16 30 100% 

Pygocentrus natereri 174 11 254 205 644 100% 

Roeboides myersii 0 0 0 15 15 25% 

Serrasalmus altispinis 52 26 19 123 220 100% 

Serrasalmus elongatus 13 21 12 31 77 100% 

Serrasalmus rombheus 7 0 1 19 27 75% 

Serrasalmus spilopleura 32 15 24 23 94 100% 

Acestrorhynchidae 

Acestrorhynchus 
falcirostris 9 3 41 7 60 100% 

  

Acestrorhynchus falcatus 8 11 18 16 53 100% 
Acestrorhynchus 
lacustres 0 0 1 0 1 25% 

 Cynodontidae Raphiodon vulpinus 4 0 0 5 9 50% 

 

 Cynodon gibbus 0 0 1 0 1 25% 

 
Hydrolycus 
scomberoides 0 0 1 2 3 25% 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 1 0 7 5 13 75% 

Ctenoluciidae Boulengerella maculata 0 0 1 0 1 50% 

 Auchenipteridae Ageneiosus brevifilis 20 0 0 11 31 50% 

Siluriformes  Pimelodidae Calophysus macropterus 1 0 0 0 1 25% 

  Pimelodus blochii 0 0 1 2 3 50% 

  Sorubim lima 1 0 1 8 10 75% 

Perciformes  Cichlidae Astronotus crassipinnis 3 1 3 0 7 75% 

  

Astronotus ocellatus 3 1 2 0 6 75% 
Cichla monoculus 9 4 35 18 66 100% 

Cichla ocellaris 0 0 0 1 1 25% 

 Scianidae 
Plagioscion 
squamosissimus  3 0 0 5 8 50% 

         

  Total 369 101 455 557 1482  

 
E = enchente; C = cheia; V = vazante; S = seca 
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Apêndice II – Gráfico representativo do comprimento médio padrão de dez espécies 

mais abundantes em lagos de várzea no ano de 2013 nas quatro fases do ciclo 

hidrológico. E = enchente; C = cheia; V = vazante; S = seca 
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