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RESUMO 

 

O conhecimento da dieta possibilita a compreensão das relações entre a 
ictiofauna e os demais componentes do sistema aquático, servindo de base 
para o entendimento do papel ecológico desempenhado pelos peixes e 
fornecendo subsídios para a conservação dos ambientes aquáticos. Nossa 
proposta foi conhecer a composição e preferência alimentar de peixes 
predadores em ambiente natural e artificial, para melhor compreender a 
adaptação dos mesmos ao meio. As coletas ocorreram no lago do 
reservatório de Balbina, e no lago Sacambú, área de várzea, nos meses de 
setembro e dezembro de 2013, respectivamente. Período relativo ao 
momentos de água baixa. O apetrecho utilizado foi malhadeira com 
diferentes tamanhos de malha (30 a 120 mm entre nós opostos). As espécies 
predadoras coletadas nos dois ambientes foram identificadas e realizado o 
procedimento de biometria. Os dados gerados foram analisados através das 
técnicas de identificação do grau de repleção, Método de freqüência de 
ocorrência e índice de importância alimentar. Como resultado analisamos um 
total de 313 indivíduos pertencentes a 20 espécies predadoras, sendo 13 
espécies e 227 estômagos oriundos de lagos de várzea e 11 espécies e 86 
indivíduos coletados no lago de Balbina. As ordens a que pertencem estas 
espécies são Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes e Perciformes. Na 
várzea a espécie mais abundante foi a pescada Plagioscion squamosissimus 
e em Balbina foi o tucunaré Cichla ocelaris. Quatro espécies foram comuns 
aos dois ambientes: Acestrorhynchus falcirostris, Serrasalmus rhombeus, 
Plagioscion squamosissimus e Cichla monoculus. O grau de repleção revelou 
a maioria dos indivíduos coletados com os estômagos completamente vazios 
ou em pequena proporção. Os demais graus apresentou distribuição similar 
entre as espécies. Os itens consumidos foram organizados em cinco 
categorias, e destes a maior freqüência observada foi do item “peixe”, nos 
dois ambientes, seguido de “material digerido”, que recebe esta denominação 
devido a dificuldade na identificação do item consumido. Este resultado foi 
corroborado pelo índice de importância alimentar IAI que revelou a 
preferência no consumo de peixes pelos predadores, tanto na várzea como 
no reservatório. O resultado encontrado neste estudo revela que mesmo que 
o ambiente disponibilize outros tipos de item alimentar, o predador sempre 
terá preferência pelo consumo de peixes, especialmente espécies que 
possuem o hábito alimentar piscívoro. A restrição espacial, evidenciada pelo 
período de águas baixas, favorece a alimentação de predadores, ainda que 
muitos indivíduos tenham sido encontrados com o estômago vazio. Cabe 
ressaltar que neste caso, a digestão do grupo é muito rápida, já que sempre 
que possível as espécies estão a procura de presas, uma vez que os tecidos 
moles de peixes são mais facilmente digeridos do que os tecidos vegetais.  
Isto também confirma a maior evidência de estômagos na categoria “material 
digerido”. De todo modo, concluímos que apesar das espécies predadoras 
apresentarem espectro alimentar generalista, em algumas situações, a dieta 
constituída por peixes (inteiros ou pedaços) ainda é a opção preferencial do 
grupo. 
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1. introdução 

 

As áreas de várzea são habitadas por organismos que estão sujeitos à 

alternância de fases terrestres e aquáticas bem definidas, que se sucedem 

dentro de um ciclo anual, resultante do pulso hidrológico. Essas condições de 

flutuações aquáticas proporcionam vários padrões de adaptações 

morfológicas, anatômicas, fisiológicas e comportamentais dos animais e 

plantas, influenciando na disponibilidade de hábitats, alimentos e nas 

condições físicas gerais a qual dependem os organismos aquáticos (Junk et 

al., 1989).  

Os organismos que formam esta biota desenvolveram estruturas 

adaptadas a essa alternância de fases, sendo que o grau de adaptação é 

determinado, em parte, pela posição espacial que a espécie ocupa no 

sistema, resultando na formação de gradientes laterais ou longitudinais que 

possibilitem a realização das etapas pertinentes de seu ciclo de vida como 

reprodução, crescimento, alimentação ou mesmo fugir de condições 

desfavoráveis (Petrere, 1985). 

O reservatório de Balbina, teve início em 1989, com o barramento do 

rio Uatumã, um afluente da margem esquerda do rio Amazonas que tem 

águas cinza-escuras, com características semelhantes às descritas por Sioli 

(1984) aos ambientes de águas pretas, e profundidade superior a 2,10m 

durante a estação de águas médias e altas (Forsberg, 2010). Nesses tipos de 

ambientes, principalmente nos primeiros anos de formação, é observado um 

efeito inevitável com a alteração na abundância de espécies com a eventual 

eliminação de alguns componentes da ictiofauna. Algumas espécies fluviais 

desaparecem do reservatório, enquanto outras persistem e alteram suas 

densidades (Winston et al. 1991, Agostinho et al. 1992).  Além disso, 

considerando que nos reservatórios a disponibilidade de matéria orgânica 

resultante da submersão e decomposição do material alóctone é alta, a 

produção em todos os níveis tróficos tende a aumentar, incluindo os peixes 

predadores (O’Brien, 1990).  

Sabe-se que a construção de barragens, a exemplo do 

estabelecimento de reservatórios com fins elétricos, além de interferir 
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diretamente sobre a imigração das principais espécies de peixes comerciais, 

também provoca alterações sobre os locais de alimentação e reprodução das 

espécies não-migradoras. Conseqüentemente, mudanças metabólicas serão 

necessárias e estarão limitadas à zona de tolerância, específica para cada 

população. Algumas espécies encontrarão disponibilidade de recursos no 

novo ambiente, enquanto outras, ao contrário, tenderão a desaparecer 

(Benedito-Cecilio, 1994). 

 

 

 

2. Revisão Literária 

 

A estimativa da riqueza de peixes na bacia amazônica é 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. 

Um fator relevante na dinâmica das comunidades de peixes é a 

relação existente entre espécie-predador e espécie-presa, pois a ocorrência 

de elevados níveis de predação em ambientes aquáticos pode exercer 

grande influência em toda a cadeia trófica, afetando atributos da comunidade 

e controlando a produtividade do ambiente (Carpenter et al., 1985; He & 

Kitchell, 1990; Ramcharan et al., 1995). Alguns estudos realizados (Tejerina-

Garro et al., 1998; Pouilly & Rodriguez, 2004) sugerem 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).  

Uma das evidências da relação existente entre os peixes e o ambiente 

onde se encontram manifesta-se nos hábitos tróficos. A dieta dos indivíduos 

depende de variáveis intrínsecas a cada espécie, como anatomia bucal, 

exigências nutricionais e capacidade de detecção e apreensão, mas pode 
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variar também, numa mesma etapa da vida, segundo a disponibilidade local 

de alimento (Lowe-McConnell, 1999). 

Pelo fato da piscivoria ser uma das principais fontes de mortalidade em 

estoques naturais de peixes (Link & Garrison, 2002), o controle da biomassa 

por espécies piscívoras é de grande importância, pois a ação de alguns 

predadores é tão atuante que pode muitas vezes reduzir fortemente a 

densidade das espécies de suas vítimas e até eliminar algumas espécies de 

certos habitats. Os predadores também podem aumentar indiretamente a 

diversidade biológica em uma comunidade, mantendo a densidade de 

algumas espécies tão baixa que não há competição para obter recursos 

(Primack & Rodrigues, 2001). No entanto, essas espécies têm importância 

básica na manutenção da saúde de comunidades naturais por beneficiarem 

as populações através da remoção de indivíduos debilitados, menos ágeis e, 

portanto, mais vulneráveis sendo, por essa razão, considerados 

"melhoradores biológicos" (Popova 1978).  

Segundo Wootton (1998) os peixes são bons amostradores do 

ambiente e enfatiza que seus conteúdos estomacais refletem a 

disponibilidade de alimento. Embora os peixes predadores utilizem um amplo 

espectro de presas, poucas predominam na dieta (Popova 1978), sendo o 

consumo elevado de determinadas presas associado principalmente às suas 

abundâncias no ambiente (Edds et al. 2002). Considerando a teoria do 

forrageamento ótimo, Griffiths (1975) comenta que os peixes podem otimizar 

suas dietas de duas formas: capturando em maior proporção os organismos 

que constituem o recurso mais energético no ambiente (maximizadores de 

energia) ou atuando como a maioria dos peixes, através do consumo das 

presas mais abundantes (maximizadores de número). Esta seleção de 

alimento é segundo Kahilainen & Lehtonen (2003), uma tática alimentar típica 

de piscívoros oportunistas. 

Neste sentido, a possibilidade de avaliar a influência das alterações 

espacial e sazonal na alimentação de espécies piscívoras, foi a proposta de 

estudo deste plano de PIBIC, que contou com o suporte financeiro dos 

Projetos aprovados 1) Diagnóstico Socioambiental de um ecossistema 

complexo: bases para o uso sustentável do reservatório da UHE Balbina 

(Amazonas-Brasil), Edital MCT/CNPq/CT-HIDRO/MPA N.18/2010, com 
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solicitação de renovação já aprovada, e 2) Projeto FAPEAM, aprovado 

através da  Chamada Pública Edital N.021/2011, com o titulo Estudo da 

alimentação de espécies piscívoras do gênero Cichla spp., em ambiente 

natural e artificial, lagos do rio Solimões e lago de Balbina – Amazonas Brasil. 

 

 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Conhecer a composição e preferência alimentar das espécies de peixes 

predadoras em ambiente natural e artificial no período de águas baixas.  

 

 

Objetivos Específicos 

 Identificação das espécies piscívoras mais abundantes e comuns que 

habitam lagos de várzea e o lago de Balbina;  

 Determinação dos itens alimentar consumidos pelas espécies nos dois 

ambientes avaliados; 

 Avaliação da similaridade das espécies piscívoras quanto ao aspecto 

alimentar em relação aos dois ambientes avaliados.  
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4. Metodologia 

 

Área de Estudo 

 

Lagos de várzea 

 

O lago em que ocorreu o estudo localiza-se na ilha da Paciência, 

município de Iranduba – AM, denominado como lago Sacambú (Figura 1). O 

processo de seleção se deu pelo lago que melhor permitisse acesso quando 

as águas tiverem mais baixas, fato relacionado a perda de conexão dos lagos 

com o canal do rio Solimões, e pela presença de habitats que possam 

propiciar boas áreas de alimentação as espécies.  

 

 

Figura 1. Imagem da ilha da Paciência em que se localiza o lago Sacambú, 

município de Iranduba, onde será realizado as coletas. 
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Reservatório da hidrelétrica de Balbina  

 

O lago de Balbina está situado no município de Presidente Figueiredo, 

a 170 km de Manaus, capital do Amazonas, com acesso pela rodovia BR-174 

(Figura 2). Este reservatório é barrado pelo rio Uatumã, um afluente da 

margem esquerda do rio Amazonas, que nasce na divisa dos estados do 

Amazonas e Roraima, no maciço das Guianas.  

 

 

Figura 2. Localização do lago de Balbina em Presidente Figueiredo – AM. 

Escala aproximada 1: 2.000.000. (Fonte: Forsberg, 2010). 

 

 

Pescarias Experimentais 

Os apetrechos utilizados nas coletas foram redes de emalhar de 15 

metros de comprimento e 2 metros de altura e diferentes tamanhos de malha, 

variando de 30 a 100 mm entre nós opostos, e iscas artificiais introduzidas 

em anzóis para a captura de espécies como tucunaré, bastante comum na 

área de estudo. O tempo amostral das malhadeiras foi de cerca de 12 horas 

diárias ocorrendo nos períodos da manhã 06:00 as 18:00 hs. Este horário foi 

escolhido para evitar a predação dos peixes retidos nas malhadeiras por 

outros organismos aquáticos como boto e jacaré, abundantes no sistema, e 



 

 

12 

também por ser o horário de maior movimento das espécies no meio 

aquático, o que caracteriza uma melhor eficiência dos aparelhos de pesca 

nas coletas. O esforço dos anzóis será em numero de lance, estipulado no 

momento das coletas. 

 

 

Identificação, biometria e análise dos peixes coletados. 

 Os peixes predadores obtidos nas coletas foram triados e identificados 

ainda em campo, com auxílio de chaves ictiológicas e livros de referência.  

 Após a identificação, cada indivíduo passou por biometria para 

obtenção dos dados de peso total (Pt) em grama e comprimento padrão (CP) 

em centímetro, sendo então eviscerados, através de uma incisão ventral nos 

peixes, para a retirada de seu estômago. Cada estômago foi pesado e 

analisado primeiramente quanto ao grau de repleção estomacal, para 

identificar a quantidade de alimento existente no estômago, expresso em 

porcentagem, visualizando se os mesmos encontram-se cheio, vazio ou com 

quantidades intermediárias de alimento (Uieda, 1994). Adotamos para tal 

atividade a seguinte escala: 

     Grau 0 = para estômagos vazios;  

Grau I = para estômagos preenchidos de 1 a 25%; 

Grau II = para estômagos preenchidos de 26% a 50%; 

Grau III = para estômagos preenchidos de 51 a 75%; 

      Grau IV = para estômagos preenchidos de 76 a 100%  

 Posteriormente, cada estômago e referente conteúdo estomacal foi 

acondicionado em frascos e mantido refrigerados até seu devido transporte 

para o laboratório de Ecologia de Peixes da UFAM onde foram identificados 

todos os itens.  

 A identificação dos itens consumidos por cada indivíduo de peixe 

ocorreu através do olho desarmado e também com auxílio de equipamentos 

como lupa e microscópio estereoscópico para melhor determinação de tais 

itens, ao menor nível taxonômico possível. Os demais métodos que foram 

utilizados para o estudo do conteúdo estomacal, são:  
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Método de Frequência de Ocorrência (%F) – Consiste na percentagem de 

estômagos contados com um determinado item. Por meio deste método 

obtém-se informação sobre seletividade e amplitude do nicho ecológico, 

analisando a presença e conseqüente ausência de determinado item 

alimentar no estômago (Hynes, 1950, Hyslop, 1980), dada pela fórmula: 

 

%F = ea * 100/E 

Sendo:  

%F = freqüência de ocorrência do item amostrado;   

ea = quantidade de estômagos com o item a;  

E= número total de estômagos.  

 

O Método Volumétrico (%V) É um método quantitativo muito difundido, esse 

corresponde ao alimento em um determinado grau de digestão ou da soma 

de vários alimentos em diferentes graus de digestão, sendo utilizado para 

verificar as variações sazonais da atividade alimentar, ou seja, a possível 

variação de biomassa de alimento ingerido em determinada época do ano em 

relação à outra época, na qual consiste em medir, em percentagem, o volume 

que cada item ocupa no estômago ou o volume total do conteúdo estomacal 

encontrado em  todos os estômagos analisados (Hyslop, 1980), dada pela 

fórmula: 

%V = va * 100 

          Vt 

Sendo:  

%V = percentagem volumétrica do item amostrado;  

va = volume do item a amostrado;  

Vt = volume total de itens amostrados. 

  

O principal problema com estimativa direta pelo método do 

deslocamento é que o líquido acumulado dentro do item pode causar erros 

na estimativa do volume. Excessos de líquido podem ser removidos secando 
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os itens em papel de filtro antes da determinação do seu volume. 

Índice de Importância Alimentar (IAi) - De acordo com Kawakami & 

Vazzoler (1980) os aspectos mais importantes para avaliação do regime 

alimentar de peixes são a freqüência que determinado item é consumido e 

seu volume. Assim, a partir da razão entre o produto da freqüência de 

ocorrência e o volume, de Hynes (1950) e Hyslop (1980), em valores 

percentuais de cada item, e da somatória dos produtos para todos os itens 

observados, é possível estimar um índice alimentar, dado pela fórmula:  

IAi = Fi * Vi  

    Σ (Fi * Vi) 

sendo:  

IA
i 
= índice alimentar;  

i = 1,2,... n = determinado item alimentar;  

F
i 
= freqüência de ocorrência (%) de cada item;  

V
i 
= volume relativo (%) atribuído a cada item.  

 

 

 

 

5. Resultado 

 

Realizamos duas coletas no ano de 2013, ambas referentes ao 

período de águas baixas. No lagos de várzea a coleta ocorreu em outubro e 

em Balbina a coleta ocorreu em dezembro. Nos dois ambientes avaliamos 

313 estômagos pertencentes a 20 espécies, sendo 13 coletadas em lagos de 

várzea e 11 no lago de Balbina. As ordens encontradas no estudo foram 

Clupeiformes, Characiformes, Siluriformes e Perciformes. Comum aos dois 

tipos de ambientes encontramos quatro espécies: Serrasalmus rhombeus, 

Plagioscion squamosissimus, Cichla monoculus e Acestrorhynchus 

falcirostris.  

No lago Sacambú avaliamos 227 estômagos distribuídos em 13 

espécies de peixes predadores, com maior riqueza e abundância evidenciada 

em Characiformes, respectivamente seis espécies e 74 indivíduos. A espécie 
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mais abundante na várzea foi Plagioscion squamosissimus com 40 indivíduos 

(Tabela 1). No lago de Balbina, foram avaliados 86 estômagos pertencentes 

a 11 espécies. A ordem com maior riqueza e abundancia também foi 

Characiformes com cinco espécies e 87 indivíduos. A espécie mais 

abundante em Balbina foi Cichla ocellaris com 19 exemplares.  

 

Tabela 1 – Lista das espécies predadoras coletadas em lago de várzea e no lago de Balbina 

Espécie 
Ambientes   

Sacambu Balbina Total 

Lycengraulis batesii 0 4 4 

Pellona castelnaeanna 9 0 9 

 Pellona flavipinnis 28 0 28 

Rhaphiodon vulpinus 51 0 51 

Cynodon gibbus 0 2 2 

Acestrorhynchus falcirostris 18 11 29 

Agoniates spp. 0 11 11 

Catoprion mento 0 6 6 

Serrassalmus rhombeus  35 4 39 

 Serrasalmus altispinis 7 0 7 

Serrassalmus elongatus 5 0 5 

 Pygocentrus nattereri 16 0 16 

Ageneiosus inermis 0 1 1 

Pseudoplatystoma tigrinum 2 0 2 

  Pseudoplatystoma fasciatum 1 0 1 

 Surubim lima 11 0 11 

Plagioscion squamosissimus 40 14 54 

 Cichla mononulos 4 1 5 

Cichla ocellaris 0 19 19 

Cichla temensis 0 13 13 

Total 227 86 313 
 

 

 

 Com relação ao grau de repleção dos estômagos, as espécies 

coletadas na várzea apresentaram todos os cinco níveis de estágios, com 

maior ocorrência de estômagos vazios (37%) e com estômagos com pouco 

conteúdo alimentar (22%). Estômagos preenchidos até a metade constituíram 

18% dos indivíduos, enquanto os preenchidos mais da metade ou 

completamente preenchidos perfizeram, juntos, 24% dos indivíduos (Tabela 

2). Plagioscion squamosissimus foi a única espécie que apresentou elevada 

incidência de estômago completamente preenchido.  
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Tabela 2. Grau de repleção das espécies encontradas no lago Sacambú 

Lago Sacambú 
Graus de Repleção 

0 I II III IV 

Pellona castelnaeanna 4 1 2 2 0 

 Pellona flavipinnis 8 9 6 3 2 

Rhaphiodon vulpinus 15 14 8 7 7 

Acestrorhynchus falcirostris 7 5 2 1 3 

Serrassalmus rhombeus 12 4 11 3 5 

 Serrasalmus altispinis 5 1 0 0 1 

Serrassalmus elongatus 2 3 0 0 0 

 Pygocentrus nattereri 7 3 4 1 1 

Pseudoplatystoma tigrinum 0 2 0 0 0 

  Pseudoplatystoma fasciatum 1 0 0 0 0 

 Surubim lima 7 1 2 1 0 

Plagioscion squamosissimus 13 6 5 6 10 

 Cichla mononulos 2 1 1 0 0 
 

 

 As espécies no lago de Balbina também apresentaram resultado 

similar com maior ocorrência dos estômagos nos estágios 0 (vazio) e I (com 

pouco conteúdo alimentar), respectivamentes 38% e 35%. Estômagos com 

proporção intermediária constituíram 13% da coleta, e os completamente 

preenchidos constituíram 14% (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Grau de repleção das espécies encontradas no lago Balbina 

Lago de Balbina 
Graus de Repleção 

0 I II III IV 

Lycengraulis batesii 3 1 0 0 0 

Cynodon gibbus 2 0 0 0 0 

Acestrorhynchus falcirostris 4 3 3 1 1 

Agoniates spp. 7 4 0 0 0 

Catoprion mento 4 1 0 1 0 

Serrassalmus rhombeus 0 1 0 0 1 

Ageneiosus inermis 1 1 1 0 0 

Plagioscion squamosissimus 4 5 0 1 4 

 Cichla mononulos 1 1 0 0 0 

Cichla ocellaris 3 10 1 0 1 

Cichla temensis 4 3 2 1 5 
 

 

Quanto a freqüência de ocorrência dos itens consumidos pelas 

espécies predadoras em lagos de várzea, verificamos que o item “peixe” e 
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“material digerido” de difícil identificação do item em questão, estiveram 

freqüente em quase todas as espécies.  

No apapá Pellona castelnaeana o principal item consumido foi peixe, 

com menor ocorrência de camarões e material digerido (Figura 3A). Similar 

na preferência do item consumido encontramos Pellona flavipinnis e 

Raphiodon vulpinus com maior ocorrência de peixe, camarão e material 

considerado digerido (Figura 3B e 3C). Com somente dois itens encontrados 

nos estômagos, e neste a categoria “peixe”, estão Sorubim lima, Pygocentrus 

nattereri e Pseudoplatystoma tigrinum (Figura 3D, 3E e 3F). Serrasalmus 

elongatus foi a única espécie em que encontramos maior evidência de 

conteúdo já digerido (Figura 3G).  

A piranha Serrasalmus altispinnis, revelou em seu estômago 100% de 

material de origem digerida, enquanto Pseudoplatystoma fasciatum teve seu 

único indivíduo com estômago vazio (Figura 4). 
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Figura 3. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados em peixes predadores no lago 
Sacambú. 

0

10

20

30

40

50

Peixe Camarão Material
digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Pellona castelnaeana

0
5

10
15
20
25
30
35

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Pellona flavipinnis

0

5

10

15

20

25

30

35

F
. O

.  
( 

%
 )

Item consumido

Raphiodon vulpinus

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Peixe Material digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Sorubim lima

0

10

20

30

40

50

60

Peixe Material digerido

F
.O

. (
 %

 )

Item consumido

Pygocentrus nattereri

0

10

20

30

40

50

60

Peixe Camarão

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Pseudoplatystoma tigrinum



 

 

19 

 

 

 

Figura 4. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados em peixes predadores no lago 
Sacambú 

 

 A freqüência de ocorrência no consumo das espécies no lago de 

Balbina, revelou maior evidência das categorias “peixe” e “material digerido” 

entre os estômagos avaliados. As espécies Agoniates spp. e Cichla temensis 

com o mesmo tipo de item consumido, sendo estes “material vegetal, “peixe” 

e “material digerido” (Figura 5A e 5B). Foram encontrados somente dois tipos 

de itens “peixe” e “material digerido” nas espécies Cichla ocelaris e Catoprion 

mento (Figura 5C e 5D).  

As espécies Lycengraulis batesii e Ageneiosus inermis revelaram 

100% do seu consumo baseado em material em estado digerido. Já Cynodon 

gibbus teve seus dois indivíduos com estômagos vazios.  
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Figura 5. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados em peixes predadores no lago de 
Balbina. 

 

 De todas as espécies encontradas no estudo, quatro foram comuns 

aos dois tipos de ambientes, dois Characiformes Acestrorhynchus falcirostris, 

Serrasalmus rhombeus e dois Perciformes Plagioscion squamosissimus e 

Cichla monoculus.   

 A dieta do peixe cachorro Acestrorhynchus falcirostris foi um pouco 

variada nos dois ambientes, com preferência de peixe no seu consumo, 

seguido da categoria “material digerido” (Figura 6A e 6B). Para a piranha 

preta Serrasalmus rhombeus, percebemos uma diversificação nos itens 

encontrados na várzea, com maior ocorrência para material vegetal, e 

similaridade para peixes, camarão e itens digeridos (Figura 7A). No lago de 

Balbina a dieta da espécie foi constituída de peixes e material de difícil 

identificação (Figura 7B).  

0

10

20

30

40

50

60

Material
Vegetal

Peixe Material
digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Agoniates spp.

0

10

20

30

40

50

60

70

Material
Vegetal

Peixe Material
digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Cichla temensis

0

10

20

30

40

50

60

Peixe Material digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Cichla ocelaris

0

10

20

30

40

50

60

Peixe Material digerido

F
. O

. (
 %

 )

Item consumido

Catoprion mento



 

 

21 

 

 A análise realizada com os representantes de Perciformes, revelou 

Plagioscion squamosissimus com dieta bastante parecida, constituída de 

“peixe e material digerido” nos dois ambientes. Entretanto, no lago Sacambú 

a pescada apresentou alta especialização no consumo, com 21 indivíduos 

Acestrorhynchus falcirostris 

 

  
Figura 6. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados no peixe cachorro 
Acestrorhynchus falcirostris nos dois ambientes avaliados. 

Serrasalmus rhombeus 

 

 

 
Figura 7. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados na piranha preta Serrasalmus 
rhombeus nos dois ambientes avaliados. 
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alimentando-se de camarão (Figura 8A e 8B). O tucunaré Cichla monoculus 

revelou consumo somente por peixes, nos dois ambientes (9A e 9B). 

 

  

  

Plagioscion squamosissimus 

 

 
 

Figura 8. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados na pescada Plagioscion 
squamosissimus nos dois ambientes avaliados. 
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Figura 9. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados no tucunaré Cichla monoculus nos 
dois ambientes avaliados. 
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 Por fim, o IAi que é o Índice de Importância Alimentar revelou que a 

maioria das espécies teve o item “peixe” como um item preferencial na dieta 

no lago de várzea e no lago de Balbina. Particularmente Cichla monoculus, 

Catoprion mento, Cichla temensis, Acestrorhynchus falcirostris e P. nattereri 

em que o item foi bastante expressivo (Tabela 4). Outro item de origem 

animal que foi importante para algumas espécies foi “camarão”, que esteve 

presente na dieta de Cichla monoculus, Plagioscion squamosissimus e 

Raphiodon vulpinus. 

 

Tabela 4. Freqüência de ocorrência dos itens encontrados em Acestrorhynchus 
falcirostris nos dois ambientes avaliado 

 

Espécie 

Lago de várzea 

 

Lago de Balbina 
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 Alguns estômagos encontravam-se com o conteúdo bastante digerido, 

não sendo possível definir sua origem. Das espécies em que este item foi 

bastante presente destacamos cinco espécies Lycengraulis batesii, 

Serrasalmus altispinnis, Ageneiosus inermis, Agoniates spp. e Cichla 

ocelaris.  

 

 

6. Discussão 

 

Ambientes como a várzea, sujeitos a influência do pulso de inundação, 

são altamente dinâmicos, pois a medida que o nível do rio sobe as 

modificações ocorrem de forma generalizada, possibilitando mais áreas de 

refúgio, alimentação e propiciando a reprodução para muitas espécies de 

peixes, enquanto o inverso, com a diminuição do nível das águas, a área 
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Lycengraulis batesii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Pellona castelnaeanna 0 0 45 44 11 0 0 0 0 0 

Pellona flavipinnis 1 1 38 36 24 0 0 0 0 0 

Rhaphiodon vulpinus 1 1 15 62 21 0 0 0 0 0 

Cynodon gibbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agoniates spp. 0 0 0 0 0 16 0 2 0 82 

Catoprion mento 0 0 0 0 0 0 0 97 0 3 

Serrasalmus altispinis 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 

Serrassalmus elongatus 0 0 25 25 50 0 0 0 0 0 

Pygocentrus nattereri 0 0 82 0 18 0 0 0 0 0 

Ageneiosus inermis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Pseudoplatystoma tigrinum 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 

Pseudoplatystoma fasciatum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Surubim lima 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 

Cichla ocellaris 0 0 0 0 0 0 0 14 0 86 

Cichla temensis 0 0 0 0 0 0 0 82 0 18 

Acestrorhynchus falcirostris 3 0 24 18 55 1 0 87 0 12 

Serrassalmus rhombeus 54 1 9 29 7 0 0 50 0 50 

Plagioscion squamosissimus 0 0 0 96 4 0 0 47 0 53 

 Cichla mononulos 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 
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espacial é reduzida aumentando o nível de competição e estresse entre as 

espécies (Lowe-McConnell, 1999). 

A ictiofauna de um reservatório tem sua origem no sistema fluvial onde 

ele se situa, podendo o processo de ocupação ser visto como colonização ou 

simplesmente uma reestruturação nas assembléias locais. A maneira como 

essa ocupação é vista depende do grau de restrição imposto pelas condições 

físicas e químicas vigentes no represamento durante a fase heterotrófica 

inicial (Agostinho et al., 1999). As rápidas transformações que ocorrem logo 

no início do processo de enchimento são decorrentes da diminuição do 

tempo de renovação da água, visto que um ecossistema lótico transforma-se 

repentinamente em outro com características lênticas. 

 Nosso estudo revelou riqueza de peixes predadores muito similar entre 

os dois ambientes avaliados, ainda que a abundancia na várzea tenha sido 

mais elevada que a do outro ambiente.  

Em lagos de várzea, a disponibilidade alimentar da ictiofauna é muito 

regulada pela mudança do nível da água (Junk et al., 1998). Para espécies 

predadoras, o período de águas baixas tende a ser melhor pois os lagos 

perdem comunicação com o canal do rio principal (Siqueira-Souza, 2007) e 

os peixes tendem a ficar confinados na região central dos lagos (Vega-

Corredor, 2004) facilitado a alimentação dos predadores. Alguns estudos 

realizados na várzea amazônica, verificaram a maior abundancia da 

ictiofauna no período de vazante/seca (Saint-Paul, et al., 2000; Do Vale, 

2003), confirmando o encontrado em nosso estudo.  

Em ambiente antropizado como o reservatório, a ictiofauna é bastante 

reduzida e adaptada ao ambiente, tratando-se de espécies de pequeno a 

médio porte, sedentárias, residentes na região litorânea, com hábitos 

generalistas quanto à alimentação, ainda que o sucesso seja melhor 

evidenciado em peixes piscívoros.  

Encontramos muitos estômagos vazios em nosso estudo, similar ao 

encontrado por Leite (1987) quando avaliou a alimentação de peixes no 

reservatório de Balbina. O autor também observou um alto índice de 

estômagos sem alimento nas espécies piscívoras, antes do fechamento do 

rio. Entre os grupos tróficos, a abundância de piscívoros com estômagos 

vazios é muito comum (Hahn et al., 1997; Winemiller & Jepsen, 1998), isto 
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provavelmente ocorre devido a digestão mais rápida em piscívoros, uma vez 

que os tecidos moles de peixes são mais facilmente digeridos do que os 

tecidos vegetais (Bowen, 1992). Isto também pode justificar a elevada 

ocorrência do item material digerido no estômago de algumas espécies.   

A maior variedade de habitats na várzea como região de floresta 

alagada e banco de macrofitas aquáticas contribui na alimentação de peixes 

em áreas alagadas. Espécies predadoras tendem a ficar próximo a habitat 

que sirva de refúgio para presas facilitando assim sua caça (Vega-Corredor, 

2004). Esta estratégia de captura de alimento pode favorecer o encontro de 

itens de origem vegetal no estômago das espécies, já que algumas presas 

podem estar próximo de habitats com tal recurso.  

Pianka (1982) observou, no entanto, que o consumo ótimo de alimento 

está relacionado à economia de energia pelo predador, refletida em uma 

estratégia alimentar baseada na busca e captura preferenciais por presas, 

comparativamente mais energéticas e abundantes em suas rotas alimentares 

naturais. Este autor, ressalta ainda que, o consumo ótimo em um 

determinado ambiente, raras vezes ocorre em outro, e que a anatomia do 

animal é limitante à tática de obtenção do recurso alimentar. Em nosso 

estudo, o item que mais representou a dieta de peixes predadores foi a 

presença de peixes, tanto interiros quanto em pedaços, enfatizando o 

aspecto alimentar de piscívoria do grupo.  

Como exemplo de predadores de topo, os tucunarés capturam suas 

presas por perseguição e agem como agentes seletivos na remoção de 

presas jovens (Helfman, 1986). A presença de espécies do gênero Cichla 

spp., em reservatórios é um fato comum, pois eles acabam se estabelecendo 

no ambiente modificado pelo represamento, e com características de águas 

mais lênticas, contribuindo para sua adaptação, que de outra forma pode 

causar sérios danos a comunidades de peixes, atuando e influenciando a 

cadeia trófica do ambiente (Agostinho et al., 2007).  

De outra forma, em áreas de várzea representantes de piranha 

Serrasalmus spp., e Pygocentrus nattereri, são bastante ativos e abundantes, 

obtendo sucesso em sua alimentação devido ao fato de andarem em 

cardume e de serem territorialistas. Este comportamento faz com que 

possam atuar em cima de presas sempre com chance de sucesso na 
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captura. Espécies como Plagioscion squamosissimus costuma alimentar-se 

de camarão (Soares, et al. 2007) na região central dos lagos, como pudemos 

confirmar em nosso estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusão 

 

 Peixes predadores são bastante adaptados ao bioma amazônico, 

sendo possível encontrar similar riqueza em ambiente natural, como 

lagos de várzea, e antropizado como o lago de Balbina; 

 Lagos de várzea apresentam maior variabilidade de itens alimentar 

para peixes predadores, fato que pode estar relacionado ao maior 

encontro de habitats e a relação direta com o pulso de inundação; 

 Estações de águas baixas em ambientes lênticos tendem a favorecer 

a ação de predadores sobre suas presas. Entretanto, é muito possível 

o encontro de espécies com estômago vazio neste periodo, visto que a 

digestão do grupo é muito rápida; 

 Ainda que espécies predadoras tenham um espectro alimentar 

generalista em algumas situações, a dieta constituída por peixes 

(inteiros ou pedaços) ainda é a opção mais encontrada no grupo.  
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9. Cronograma Executado 

 

 

Nº Descrição Ago 

2013 

Set Out No

v 

Dez Jan 

2014 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento 

bibliográfico 

X X X X X X X X X X X X 

2 
Coleta em campo 

 X   X   X     

3 
Identificação das espécies 

 X   X   X      

4 
Identificação do conteúdo 

estomacal 
 X X  X X  X X X   

5 
Tabulação e análise dos 

dados 
  X   X   X X X  

6 
Elaboração do Relatório 

Parcial 
    X X       

7 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final  

          X X 

8 
Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso  

           X 

 

 


