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Resumo  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a composição alimentar espécies predadoras originárias 

de coletas em lagos na bacia dos rios Solimões e Negro nos meses de setembro de 2015 e abril 

de 2016 respectivamente. Foram utilizadas redes de emalhar com diferentes tamanhos de 

malha. Os peixes foram identificados e submetidos à biometria. A avaliação da dieta ocorreu 

através dos métodos: índice de repleção; Frequência de ocorrência; Método Volumétrico e o 

Índice de Importância Alimentar, que possibilitou caracterizar a preferencia do item 

consumido. A análise multivariada permitiu a identificação do padrão alimentar em 

referencia ao ambiente. O índice de importância alimentar revelou a preferência no consumo 

de itens de origem animal, confirmando o hábito carnívoro/piscívoro do grupo. Contudo, 

nosso estudo corrobora a busca por presa pelos predadores independente do ambiente que 

se encontra. 

INTRODUÇÃO 

Nas áreas alagadas existentes na Bacia Amazônica, são encontrados diversos habitats 

que auxiliam as assembleias de peixes quanto às etapas relacionadas ao seu ciclo de vida, a 

exemplo de áreas para alimentação, refúgio, crescimento e desova (COX-FERNANDES, 1997; 

SAINT-PAUL et al., 2000).  

Os peixes que habitam as áreas de várzea apresentam diversidade de recurso alimentar 

(GOULDING, 1980; 1997), uma vez que a oscilação do nível das águas permite a conexão 

entre os biótopos, e consequentemente o intercâmbio de material biótico e abiótico 

(RIBEIRO, 2007; JUNK 1989). Neste sentido a dieta dos peixes possui forte relação com o 

tipo de alimento de sua preferência e a disponibilidade deste no ambiente (WOOTTON, 

1999; GERKING, 1994). 

Em contra partida as áreas do rio Negro são muito mais estáveis e pouco afetadas 

pelo processo de sedimentação anual, visto que esses rios transportam uma carga de 

sedimentos bem inferior àquela transportada pelo Solimões (FISHER, 1978; MEADE et al., 

1979). 



 Nesses sistemas rio/planície de inundação, o regime hidrológico é a principal força 

estruturante, sendo o pulso de inundação de importância crucial para a manutenção da alta 

produtividade e diversidade desses ecossistemas complexos e frágeis (JUNK et al., 1989).  

A piscívoria é considerada um fator-chave para regular a diversidade das assembleias 

de peixes, associado a outros fatores como a transparência da água, morfometria dos lagos e 

quantidade de cobertura vegetal (ROBINSON e TONN, 1989; RODRIGUEZ e LEWIS, 1997; 

TEJERINA-GARRO et al., 1998; SÚAREZ et al., 2001). 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 exercendo impacto direto ou indireto sobre a biota e 

qualidade da água, afetando atributos da comunidade e controlando a produtividade do 

ambiente (CARPENTER et al., 1985; HE e KITCHELL, 1990; RAMCHARAN et al., 1995).  

Alguns estudos realizados sugerem que os predadores, especialmente os piscívoros, 

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

presas (TEJERINA-GARRO et al., 1998; POUILLY e RODRIGUEZ, 2004), tanto no tempo 

ecológico como no evolutivo (OLIVEIRA e GOULART, 2000). De acordo com 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. 

Eventos recorrentes na região de extremas secas, e cheias abruptas podem interferir 

fortemente sobre as populações de peixes em áreas alagadas, visto que suas condições de 

adaptação e permanência dependem de fatores estruturais e temporais que regulam o 

ambiente (FREITAS et al., 2013). 

 O estudo da alimentação de peixes é de vital importância não somente para o 

conhecimento das características ecológicas das espécies, mas também como ferramenta que 

auxilie na compreensão das interações existentes na biota aquática como um todo, a exemplo 

das relações bióticas como a predação (AGOSTINHO et al., 2007).  

Neste sentido, a proposta deste estudo foi avaliar o padrão alimentar de espécies de 

peixes predadores em lagos localizados na bacia dos rios Solimões e Negro, considerando as 

possíveis estratégicas alimentares que as espécies exercem no ambiente. 

 

 



MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

As coletas nos rios Solimões e Negro ocorreram nos meses de setembro de 2015 e 

abril de 2016 respectivamente. A área de estudo inclui três lagos de várzea localizados na 

bacia do rio Solimões: lagos Calado, Sacambú e Central. Na bacia do rio Negro, as 

amostragens ocorreram em lagos próximos aos rios Aracá e Demeni (Figura 1A e 1B). 

 

Figura 1. Imagem da área de estudo. A) Pontos em referência aos lagos de várzea e B) Área 
de coleta na bacia do rio Negro. 
 
Pesca experimental 
 

O apetrecho utilizado foram redes de espera, com dimensões de 15 metros de 

comprimento por 2 metros de altura e os tamanhos de malhas variando de 30 à 120 mm, entre 

nós opostos. Segundo FREITAS et al., (2013) o  movimento dos peixes é mais ativo nas 

primeiras horas da manhã, e no ínicio do anoitecer. Neste sentido as redes foram expostas de 

05:00 às 09:00 horas (manhã) e 17:00 às 21:00 horas (noite), com tempo padronizado de quatro 

horas por horário. 

No rio Negro fizemos uso de linha de mão, através do uso de molinetes e carretilhas 

(com iscas artificiais), com o tempo de amostragem estimado em duas horas em cada lago, 

com foco direcionado a captura do tucunaré (Cichla spp.).  

Identificação e biometria dos peixes capturados 

A triagem das espécies predadoras foi efetuada com base em consultas a livros e 

artigos científicos que evidenciavam a classificação de grupo piscívoros/carnívoros nas áreas 

do estudo (MÉRONA e RANKIN DE MÉRONA, 2004; SANTOS et al., 2006; SOARES et al., 

2007; NOVERAS et al., 2012, entre outros).  



Os indivíduos de cada espécie selecionada foram submetido à biometria para obtenção 

dos dados de peso total (gr) e comprimento padrão (cm). Posterior foram eviscerados, através 

de incisão ventral para a retirada de estômago. Cada estômago foi pesado e analisado 

primeiramente quanto ao grau de repleção estomacal, em porcentagem, para identificação da 

quantidade de alimento, conforme a classificação de UIEDA, 1994 (Figura 2). 

 

Figura 2. Escala do grau de repleção dos estômagos. Grau 0= para 
estômagos vazios; Grau I= preenchidos até 25%; Grau II= preenchidos 
entre 25 a 50%; Grau III=preenchidos de 50 a 75%; e Grau IV= 
completamente preenchidos 100%. 

 

Posteriormente, cada estômago e referente conteúdo estomacal foram acondicionados 

em sacos plásticos devidamente etiquetados e acondicionados em câmera frigorífica para 

identificação dos itens no Laboratório de Ecologia Pesqueiras da UFAM. 

A identificação ocorreu através do olho desarmado e também com auxílio de 

equipamentos como Lupa e Microscópio Estereoscópico para melhor determinação dos itens, 

ao menor nível taxonômico possível.  

Os itens encontrados foram categorizados como: 

“peixe”: inteiros ou em pedaços (escamas, nadadeiras e vertebras); “material vegetal”: 

(raízes, folhas e galhos); “inseto”: inteiro ou em pedaços (Odonata (larva e adulta), 

"Coleoptera, Hymenoptera (Heteroptera) e Tricoptera (larvas e adulta)); “camarão”: inteiros 

ou em pedaços (Macrobrachium amazonicum) e “frutos/sementes”: frutos e sementes 

(Fabaceae) (Anexo I). 

 

Análises de dados 

Para obter informação sobre a seletividade e amplitude do nicho ecológico, através da 

presença e consequente ausência de determinado item alimentar no estômago foi usado o 

método de frequência de ocorrência (FO%) de HYNES (1950) e HYSLOP (1980), dada pela 



fórmula:  

%FO = ea * 100/E, onde 

ea = quantidade de estômagos com o item a; E= número total de estômagos.  

Para determinação do alimento em um determinado grau de digestão, foi feito uso do 

método volumétrico de HYSLOP (1980), de acordo com a fórmula 

%V = va/Vt* 100, onde 

 va = volume do item a amostrado; Vt = volume total de itens amostrados.  

De acordo com KAWAKAMI e VAZZOLER (1980) os aspectos mais importantes para 

avaliação do regime alimentar de peixes são a frequência que determinado item é consumido 

e seu volume. Assim, a partir da razão entre o produto da frequência de ocorrência e o 

volume, 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), onde 

sendo: IA
i 

= índice alimentar; i = determinado item alimentar; F
i 

= frequência de 

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

A preferência de consumo pelas espécies predadoras será avaliada através de análises 

multivariada do tipo NMDS, onde os descritores serão interpretados pelos itens consumidos 

e os objetos serão as espécies de peixes avaliadas em cada ambiente. 

 

RESULTADOS 

O resultado observado no rio Solimões, foi de 239 indivíduos distribuídos entre as 

espécies: Pellona flavipinnis (48,1%), P. castelnaeana (16,3%), Rhaphiodon vulpinus (6,3%), 

Pimelodus blochii (6,3%), Sorubim lima (5,4%), Acestrorhynchus falcirostris (5%), Serrasalmus 

altispinis (4,2%), Pygocentrus nattereri (3,8%), Plagioscion squamosissimus (2,5%) e Serrasalmus 

rhombeus (2,1%). Enquanto no rio negro, foram avaliados 245 indivíduos, distribuídos entre 

as espécies: Ageneiosus spp. (30,2%), Cichla temensis (18,4%), Serrasalmus gouldingi (11,0%), 

Cichla orinocensis (8,2%), Serrasalmus eigenmanni (7,8%), Serrasalmus rhombeus (7,8%), 

Acestrorhynchus falcirostris (6,1%), Agoniates halecinus (4,5%), Cichla monoculus (3,7%) e 

Serrasalmus robertsoni (2,4%) (Tabela 1). 

 Os estômagos avaliados no rio Solimões revelaram 95 completamente vazios e 144 

com algum tipo de item alimentar (Figura 3A). Para o rio Negro, a ocorrência foi de 75 

estômagos completamente vazios e 170 com algum tipo de item alimentar (Figura 3B).  



Os estômagos com presença de material já digerido, que não permite a identificação 

do item consumido, não foram considerados na análise por entendermos não se tratar 

propriamente de um item alimentar encontrado na natureza, mas sim de um processo de 

digestão decorrente da ingestão. 

Quanto a composição da dieta das espécies nos dois ambientes (Solimões e Negro) foi 

possível observar que os itens de origem animal, principalmente “peixe” tiveram maior 

participação na alimentação (Figuras 4 a 20).  

Tabela 1. Lista das espécies e respectivas abundâncias nas coletas realizadas no rio Solimões 
(RS) e rio Negro (RN). 

Espécies  

Ambiente  (N) Clupeiformes 

Pristigasteridae 

Pellona castelnaeana RS 39 

Pellona flavipinnis RS 115 

Characiformes   

Acestrorhynchidae   

Acestrorhynchus falcirostris 
RS 12 

RN 15 

Characidae     

Pygocentrus nattereri RS 9 

Serrasalmus altispinis RS 10 

Serrasalmus eigenmanni RN 19 

Serrasalmus gouldingi RN 27 

Serrasalmus rhombeus 
RS 5 

RN 19 

Serrasalmus robertsoni RN 6 

Agoniates halecinus RN 11 

Cynodontidae     

Rhaphiodon vulpinus RS 15 

Siluriforme     

Auchenipteridae     

Ageneiosus spp. RN 74 

Pimelodidae     

Pimelodus blochii RS 15 

Sorubim lima RS 13 

Perciforme     

Cichlidae     

Cichla monoculus RN 9 

Cichla orinocensis RN 20 

Cichla temensis RN 45 

Scianidae     

Plagioscion squamosissimus RS 6 



 

 

Figura 3 Distribuição do grau de repleção dos estômagos das espécies 
avaliadas no rio Solimões (3A) e  rio Negro (3B). 

 

No rio Solimões (Figura 4) as espécies Pellona flavipinnis e Rhaphiodon vulpinus tiveram 

maior consumo de camarão, seguido de peixe (Figuras 4A e B). Já as espécies P. castelnaeana, 

Pimelodus blochii e Sorubim lima apresentaram valores semelhantes em torno de 40%, nos itens 

mais frequentes em cada espécies ( sendo 4C - peixe e camarão; 4D - peixe e inseto, e 4E - 

inseto e camarão).  

 
 

Figura 4. Frequência de Ocorrência para 4A) Pellona flavipinnis  e 4B) Rhaphiodon vulpinus. 
 



  
 

Figura 4. Frequência de Ocorrência das espécies 4C) Pellona castelnaeana e 4D) Pimelodus blochii e 4E) Sorubim lima. 

 

As piranhas Serrasalmus altispinis e Pygocentrus nattereri apresentaram ocorrência 

diversificada no consumo de itens, porém com maior proporção para peixe (Figuras 4F e 4G). 

Para a pescada Plagioscion squamosissimus, dos seis exemplares avaliados, cinco estavam com 

estômagos vazios e um com conteúdo completamente digerido, fato este que não permite 

uma avaliação adequada de sua dieta no estudo. 

 
 

Figuras 4. Frequência de Ocorrência para 4F) Serrasalmus altispinis e 4G) Pygocentrus nattereri. 
 

No rio Negro as espécies Ageneiosus spp. e Agoniates halecinus, apresentaram maior 

frequência de consumo para peixe e material vegetal (Figuras 5A e 5B).  



  

Figuras 5. Frequência de Ocorrência para 5A) Ageneiosus spp. e 5B) Agoniates halecinus. 
 

As espécies de tucunaré Cichla temensis, C. orinocensis e C. monoculus tiveram elevadas 

proporções no consumo de peixe com valores de FO% acima de 95% (Figuras 5C e 5E). 

Similar ao encontrado no rio Solimões, as piranhas coletadas no rio Negro, Serrasalmus 

gouldingi, S. eigenmanni e S. robertsoni também apresentaram composição alimentar 

diversificada, e alta frequência no consumo para material vegetal e peixe (Figuras 5F e 5H). 

 
  

 
 

 

Figura 5. Frequência de Ocorrência das espécies 5C) Cichla temensis, 5D) Cichla orinocensis, 5E) Cichla monoculus. 5F) 



Serrasalmus gouldingi, 5G) Serrasalmus eigenmanni e 5H) Serrasalmus robertsoni. 
Duas espécies foram comuns aos dois ambientes S. rhombeus e Acestrorhynchus 

falcirostris. A primeira espécie apresentou uma ampla ocorrência nos itens consumidos, 

especialmente em referência as coletas realizadas no rio Negro, contudo, pode-se observar 

certa preferência no consumo de itens de origem animal, (Figuras 6A e 6B). Para A. falcirostris 

o consumo de peixe foi bastante evidente, nos dois ambientes, com valor superior a 60% de 

ocorrência (Figuras 7A e 7B). 

Os peixes presas encontrados nos estômagos de Acestrorhynchus falcirostris nos dois 

ambientes, Pellona castelnaeana, Cichla orinocensis e Cichla temensis às ordens Characiforme, 

Siluriforme e Gimnotiforme (Anexo I). Quanto ao item inseto, encontrados em 14 das 20 

espécies avaliadas, a grande maioria era de origem terrestres, representados pelar ordens 

Odonata, Coleoptera, Hymenoptera, Trichoptera e Hemiptera. Apenas as larvas de 

Trichoptera eram de origem aquática. Todos os camarões encontrados pertenciam à espécie 

Macrobrachium amazonicum. (Tabela 2) 

 

Figura 6. Frequência de Ocorrência para Serrasalmus rhombeus no rio Solimões (6A) e rio 
Negro (6B). 

 

 



Figura 7. Frequência de Ocorrência para Acestrorhynchus 
falcirostris no rio Solimões (7A) e rio Negro (7B). 

Os frutos e sementes só puderam ser classificados como pertencentes da família 

Fabaceae, pois encontravam-se mordidos em pedaços diminutos ou já em alto estado de 

digestão, impedindo que sua classificação ao menor nível taxonômico possível. Vale ressaltar 

que o consumo dos itens foi observado somente em três espécies de piranhas Serrasalmus 

altispinis, S. gouldingi e S. rhombeus, sendo a última comum nos dois ambientes  

(Anexo I). 

A NMDS separou as espécies conforme sua preferência alimentar, sendo possível 

observar que os Cichlas spp., e  Acestrorhynchus spp., estiveram associados ao item “peixe”, 

conferindo-lhes uma dieta estritamente piscívora. O hábito carnívoro consumindo inseto e 

camarões pôde ser demonstrado por Pellona flavipinnis, Rhaphiodon vulpinus e Sorubim lima. A 

piranha Serrasalmus rhombeus apresentando um amplo espectro alimentar pode ser 

classificada, no estudo, como espécie onívora, com tendência a herbívoria (Figura 8). 

 

 

Figura 8. NMDS referente ao item alimentar consumido pelas espécies predadoras em 

referencia ao tipo de ambiente avaliado. N: rio Negro e S: rio Solimões; Afal_S e Afal_N= 

Acestrorhynchus falcirostris; Ctem_N= Cichla temensis; Cori_N= Cichla orinocensis; Cmon_N= 

Cichla monoculus; Agnsp_N= Ageneiosus spp.; Srhom_N e Srhom_S= Serrasalmus rhombeus; 



Sgol_N= Serrasalmus gouldingi; Srob_N= Serrasalmus robertsoni; Ahal_N= Agoniates halecinus; 

Seig_N= Serrasalmus eigenmanni; Pnat_S= Pygocentrus nattereri; Salt_S= Serrasalmus altispinis; 

Pbloc_S=Pimelodus blochii; Pcast_S= Pellona castelnaeana; Pfal_S= Pellona flavipinnis; Rvul_S= 

Rhaphiodon vulpinus; Slima_S= Sorubim lima. 

 

DISCUSSÃO 

A oferta alimentar para peixes em áreas alagadas é ampla e diversificada devido a 

dinâmica da fauna e flora nesta área uma vez que são presentes diferentes ambientes e  

maior disponibilidade de itens alimentares como os insetos alados, formigas, frutos e até 

cardumes de pequenos peixes que ali se encontram sendo está devido a variação no fluxo de 

água (MÉRONA e RANKIN-DE-MÉRONA, 2003; AGOSTINHO et al., 2007; GOULDING 

1997).  

Nos dois ambientes avaliados as espécies apresentaram padrão similar no consumo 

de itens de origem animal. Os estudos realizados por MOREIRA-HARA et al. (2009) e 

POUILLY e RODRÍGUEZ (2004) em área de várzea amazônica, também revelaram P. 

flavipinnis como espécie carnívora, uma vez que sua dieta foi contituída basicamente por 

insetos e espécimes de outras espécies de peixe. O mesmo padrão foi evidenciado para 

Rhaphiodon vulpinus, em lagos de várzea na Amazônia Central, onde CLARO JR (2003) e 

MÉRONA e RANKIN-DE-MÉRONA (2004) observaram a dieta constituida de camarão e 

peixes, confirmando o aspectro carnivoro da espécie. 

Ainda que a NMDS não tenha sido muito clara quanto ao perfil carnívoro das 

espécies Pellona castelnaeana e Pimelodus blochii as mesmas revelaram preferência por item 

animal, similar ao encontrado em outros estudos realizados em ambiente de várzea onde os 

autores atribuíram a variação na dieta das espécies há disponibilidade e acesso às presas 

(CLARO JR, 2003), apresentaram um alimentação com tendência a carnívoria em nosso 

estudo e em estudos realizados (CLARO JR, 2003, MÉRONA e RANKIN DE MÉRONA 2004 

e LÓPEZ-CASAS e JIMÉNEZ-SEGURA, 2007).  

As espécies de piranha Pygocentrus nattereri e Serrasalmus spp. apresentaram 

alimentação diversificada, mas com certa incidência  do item peixe. Está variação pode ser 

justificada pelo caráter oportunista do grupo que tem preferência no consumo de peixes e 

camarões, mas que também pode fazer uso de outros recursos conforme diminuição da 

oferta, especialmente se o nível das águas é um fator preponderante (SOARES et al., 2007). 



Exemplo disso foi observado em Serrasalmus rhombeus que no rio Solimões apresentou uma 

alimentação baseada em itens de origem vegetal e animal, evidenciando um perfil de 

onívoria à espécie.  

A espécie Ageneiosus spp. também apresentou tendência a onívoria uma vez que a 

alimentação foi baseada na ingestão de itens de origem animal e vegetal. Estudos realizados 

com espécies do gênero Ageneiosus sugere que o grupo possa ser onívoro ou carnívoro, 

conforme disponibilidade de recurso.  FREITAS (2007) estudando a dieta e estrutura trófica 

de peixes bentônicos em um trecho do rio Trombetas caracterizou a dieta de A. sp “vittatus” e 

A. ucayalensis como sendo onívora com tendência a herbívoria. Já OLIVEIRA (2015) em 

pesquisas realizadas na baia de Caxiuanã no Pará caracterizou A. ucayalensis como sendo 

carnívora com tendência a piscívoria. 

As espécies do gênero Cichla spp. e Acestrorhynchus falcirostris apresentaram 

alimentação estritamente piscívora,  com preferência no consumo de peixes presas de 

diferentes ordens. Como característica, os tucunarés são ativos e exímios caçadores de presas 

(WINEMILLER et al., 1997, JEPSEN et al., 1997), chegando a consumi-las por inteiro 

(RABELO e ARAUJO-LIMA 2002 e SILVA,  2006). Este comportamento agressivo faz com 

que sejam espécies alvo na pescaria esportiva na região do rio Negro. Os peixes cachorro 

também são consumidores de peixes inteiros, fato bastante conhecido na literatura para 

estudos realizados em áreas alagadas (MÉRONA e RANKIN-DE-MÉRONA, 2004; 

CARDOSO, 2015). 

Portanto, as espécies investigadas apresentaram um padrões alimentar 

preferencialmente por peixes e camarão o que os torna predadores (piscívoros/carnívoros) 

por excelência, contudo se deve salientar que algumas espécies  apresentaram um padrão 

onívoro o que pode ter ocorrido devido a disponibilidade e até mesmo abundância deste 

item no ambiente. 

 

 

CONCLUSÃO 

As espécies avaliadas apresentaram resultado similar ao encontrado na literatura, 

com maior consumo de peixe. As espécies do gênero Serrasalmus spp. (com exceção de S. 

robertsoni) e a espécie Pygocentrus nattereri apresentaram maior variação nos itens 

consumidos, enquanto que as espécies do gênero Cichla spp., se alimentaram estritamente de 

pequenos peixes. As espécies comuns aos dois ambientes não revelaram variação na dieta, 



uma vez que os itens explorados foram muito similar, enfatizando que independente do 

ambiente, as espécies possuem a mesma tendência no consumo.  
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ANEXO 

Tabela2. Índice de Importância Alimentar (%IAi) dos itens alimentares encontrados no conteúdos estomacais das espécies estudadas. Cha: 

Characiforme; Sil: Siluriforme; Gim: Gimnotiforme; Frag. px: Fragmento de peixe; Odn: Odonata; Col: Coleoptera; Hym: Hymenoptera; 

Hem: Hemiptera; Tria.la: Tricoptera larvas; Tri.ad: Tricoptera adulta; Frag. ins: Fragmento de inseto; M. Ama: Macrobranchium amazonicum; 

F/S: Frutos/Sementes (Fabacea); MV: Material Vegetal; Dt: Detritos. 

Espécies Ambiente N Cha Sil Gim 
Frag. 

Px 
Odn Col Hym Hem Tri.la Tri.ad 

Frag. 
Ins 

M.Ama F/S MV Dt Hábito alimentar 

Clupeiformes                   

Pristigasteridae                    

Pellona castelnaeana RS 39 0,5     25,8               73,7       
Carnívoro 

Pellona flavipinnis RS 115       22 1 0,4 0,6         76       

Characiformes                   

Acestrorhynchidae                   

Acestrorhynchus 
falcirostris 

RS 12 10   40 10                   40   
Piscívoro 

RN 15 67     17                   16   

Characidae                                    

Pygocentrus nattereri RS 9       90 3,5 3,5           2   1   

Onívoro com 
tendência a onívoria 

 

Serrasalmus altispinis RS 10 
      84   6 6         2,4 0,8 0,8   

Serrasalmus eigenmanni RN 19 93         0,05         0,5   1,4 5 0,05 

Serrasalmus gouldingi RN 27 73             0,5 0,5   0,5   0,5 25   

Serrasalmus rhombeus 
RS 5         20 20 27           8 25   

RN 19       73,7 0,7 0,2         0,2   0,2 25   

Serrasalmus robertsoni RN 6 85               4         11   

Agoniates halecinus RN 11 59       12                 22 7 Onívoro 

Cynodontidae                                    

Rhaphiodon vulpinus RS 15 4       1             91   4   Carnívoro 

Siluriformes                   



Auchenipteridae                    

Ageneiosus spp. RN 74       67,6 0,1         0,1 0,2     32   Onívoro 

Pimelodidae                                    

Pimelodus blochii RS 15       71 5   21         3       Carnívoro 

Sorubim lima RS 13         22   8         59   11   Onívoro  

Perciformes                   

Scianidae                     

Plagioscion 
squamosissimus RS 6 

                              Sem determinação 

Cichlidae                    

Cichla monoculus RN 9       99,7 0,3                     

Piscívoro Cichla orinocensis RN 20 0,5 0,5   98,9                   0,1   

Cichla temensis RN 45 2,8 0,7 0,1 95,7                   0,7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1A. Estômagos vazios e com material digerido. Figura 1B. Peixes inteiros e em pedaços (vertebras, 
nadadeiras e escamas) encontrados nos estômagos. 

 
 

Figura 1C. Itens de material vegetal (galhos, raízes e 
folhas). 

Figura 1D. Inseto inteiro e fragmentado (asas, 
pernas e tórax) 

  
Figura 1E. Presença do item camarão (inteiro e em 
pedaços). 

Figura 1F. Frutos e sementes ingeridas. 
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