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RESUMO 

 

Este estudo foi realizado em área de lavrado de Roraima, Brasil, e incluiu veredas de 

buritizais que drenam para as bacias dos rios Branco, Tacutu e Uraricoera, totalizando 

10 amostras. Teve o intuito de investigar aspectos ictiofaunísticos (composição, riqueza, 

abundância, diversidade, equitabilidade e similaridade) e tróficos (dieta) das 

assembleias de peixes. As coletas foram feitas uma vez em cada local no período de 

seca/estiagem (outubro de 2014 a fevereiro de 2015) com uso de puçás e rede de arrasto. 

Nos trechos amostrados foram mensuradas características estruturais dos corpos d’água 

(largura, comprimento e profundidade, para posterior cálculo de área e volume). Foram 

capturados 3733 exemplares de peixes, distribuídos em 6 ordens, 20 famílias, 43 

gêneros e 56 espécies. Characiformes foi o grupo mais representativo em número de 

espécies, seguido de Perciformes, Gymnotiformes, Siluriformes, Cyprinodontiformes e 

Synbranchiformes. A família de maior riqueza e abundância foi Characidae, seguida de 

Lebiasinidae e Cichlidae. As análises de similaridade na composição de espécies entre 

os locais e entre bacias hidrográficas, a partir dos índices de Jaccard (presença/ausência) 

e Bray-Curtis (abundância das espécies) evidenciaram uma tendência de agrupamentos 

de parte das veredas da bacia do rio Branco e parte das veredas da bacia do rio 

Uraricoera. No entanto, a bacia hidrográfica aparentemente não foi o fator mais 

importante para determinar a composição da ictiofauna entre as veredas. A distância 

geográfica entre os locais de amostragem também não explicou adequadamente a 

similaridade na composição local de espécies, e a estrutura das assembleias de peixes 

não foi influenciada significativamente pela área e volume dos ambientes aquáticos. Os 

resultados obtidos não permitem afirmar com segurança se a baixa similaridade entre as 

assembleias de peixes das três bacias hidrográficas reflete eventos históricos ou se 

decorre de condições ambientais locais não mensuradas ou processos estocásticos. A 

dieta das espécies de peixes foi baseada principalmente em itens de origem autóctone, 

como insetos aquáticos (larvas, pupas e adultos), zooplâncton e algas. Esses resultados 

evidenciam que os peixes das veredas de buritizais são dependentes da produção 

primária aquática no período de seca. 

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica; Processos estocásticos; Similaridade; Dieta; 

Alimentos de origem autóctone. 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in the “lavrado” of Roraima, Brazil, in aquatic habitats along 

corridors of Buriti palm trees draining to the Branco,  Takutu and Uraricoera river 

basins, totaling 10 samples. We aimed to investigate ichthyofaunal (species 

composition, richness, abundance, diversity, evenness and similarity) and trophic (diet) 

aspects of the local fish assemblages. Sampling was done once at each location in the 

dry season (October 2014 to February 2015) using dip nets and seine nets. 

Environmental (structural) characteristics of the water bodies (width, length and depth 

for later measurement area and volume) were also evaluated. Overall, 3733 specimens 

of fish were collected, distributed in 6 orders, 20 families, 43 genera and 56 species. 

Characiformes was the most representative group in number of species, followed by 

Perciformes, Gymnotiformes, Siluriformes and Cyprinodontiformes and 

Synbranchiformes. The family of greater richness and abundance was Characidae, 

followed by Lebiasinidae and Cichlidae. The similarity analysis in species composition 

among sites and between river basins, using the indices of Jaccard (presence / absence) 

and Bray-Curtis (abundance) showed a tendency of grouping part of the samples from 

the Branco River basin and also part of the samples of the Uraricoera River basin. 

However, river basin apparently did not constitute the most important factor in 

determining the composition of the fish fauna in the samples. The geographic distance 

among samples also did not explain most of the variation in the composition and 

structure of fish assemblages. Neither morphometric variables of the water bodies. 

These results do not allow us to state whether the low similarity among fish 

assemblages of the three river basins reflect the effects of historical factors, the 

influence of unevaluated local environmental factors, or stochastic processes. The diet 

of the fish fauna was based mainly on autochthonous items such as aquatic insects 

(larvae, pupae and adults), zooplankton and algae. This indicates that the fish of buritis 

palm trees corridors are dependent on the aquatic primary production in the dry season. 

 

Keywords: River Basin; Stochastic processes; Similarity; Diet; Food autochthonous. 
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1. INTRODUÇÃO   

  

A fauna de peixes de água doce da região Amazônica conta com aproximadamente 

2.173 espécies válidas (Albert et al. 2011). Observa-se, no entanto, que os trabalhos 

realizados na Amazônia brasileira se concentram na ictiofauna de grandes rios e suas planícies 

de inundação (Goulding 1980; Goulding et al. 1988; Saint-Paul et al. 2000; Belger e Forsberg 

2006; Magurran et al. 2013) e em igarapés de floresta de terra firme (Buhrnhein 2002; Mortati 

2004; Mendonça et al. 2005; Barros 2008; Mendonça et al. 2008). Em corpos d’água 

pequenos e de áreas abertas, como na região de lavrado no Estado de Roraima, os trabalhos 

publicados sobre a ictiofauna são escassos, destacando os de Ferreira et al. (2007) e Bríglia-

Ferreira (2012). 

O termo lavrado é um antigo termo em português para designar áreas com vegetação 

aberta e que abriga espécies vegetais típicas desse ambiente, associadas a um conjunto de 

características geológicas e geomorfológicas que o situam claramente no ecossistema 

amazônico (Carvalho 1991; Vanzolini e Carvalho 2009; Bríglia-Ferreira 2012). Outros 

autores adotam o termo savana para representar este ambiente tão peculiar da Amazônia 

(Miranda et al. 2003; Barbosa e Miranda 2005; Barbosa et al. 2007; Menezes et al. 2007). 

Uma das características peculiares do lavrado é sua hidrografia, formada por lagos 

originados do acúmulo de águas das chuvas e do afloramento do lençol freático. Esses 

pequenos lagos podem formar sistemas de drenagem por onde a água escoa e assim, passam a 

ser chamados de veredas (Filho et al. 1997; Bríglia-Ferreira 2012). As veredas associadas às 

nascentes geralmente possuem água corrente e, por isso, também podem ser consideradas 

como igarapés de primeira ordem. Ao se conectarem a outros corpos d'água similares, a vazão 

e o volume das águas aumentam e formam igarapés maiores, geralmente de segunda a terceira 

ordem (Bríglia-Ferreira 2012). 

As veredas de buritizais presentes no lavrado são ambientes aquáticos rasos e com 

grande quantidade de matéria orgânica acumulada, plantas aquáticas como ciperáceas e 

herbáceas, além de gramíneas terrestres baixas e palmeiras buriti (Mauritia flexuosa). Essas 

palmeiras geralmente se distribuem de forma alinhada, acompanhando os canais de drenagem 

no lavrado (Silva 1997; Carvalho 2009). Na Amazônia colombiana e venezuelana, esses 

ambientes são conhecidos como “morichales”, os quais também são independentes dos ciclos 

hidrométricos dos rios circundantes, mas dependem do nível do lençol freático e da 
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capacidade de acumulação de água das chuvas nos terrenos onde se encontram (Machado-

Alisson et al. 2013).  

A ictiofauna que vive associada a esses corpos d’água é particularmente interessante 

devido às condições estruturais e físico-químicas especiais destes ambientes, com diferentes 

micro-hábitats criados pela vegetação submersa e flutuante que funcionam como locais de 

refúgio, alimentação e reprodução das espécies. São colonizados principalmente por peixes de 

pequeno porte, como ciclídeos (Apistogramma spp.), bagres calictiídeos (Corydoras spp.), 

eritrinídeos (Erythrinus erythrinus), lebiasinídeos (Copella nattereri), pequenos caracídeos e 

rivulídeos (Ferreira et al. 2007; Machado-Alisson et al. 2013). 

Os peixes são organismos com adaptações extraordinárias que os permitem ocupar 

diferentes tipos de sistemas aquáticos. Suas interações com o ambiente amazônico foram 

estudadas em diversos trabalhos, como por exemplo, Lowe McConnell (1999), Santos e 

Ferreira (1999), Mendonça et al. (2005), Casatti et al. (2012), Queiroz et al. (2013). Em todos 

eles é salientado o fato de que a assembleia de peixes está intimamente relacionada às 

características estruturais e limnológicas das redes hidrográficas.  

Os fatores estruturais locais são considerados determinantes na estrutura das 

assembleias de peixes em igarapés e córregos, e são caracterizados por diferenças na 

profundidade, largura, velocidade de correnteza, tipo predominante do substrato e vegetação 

de entorno (Anjos 2005; Mendonça et al. 2005; Hoeinghaus et al. 2006; Pinto et al. 2009). 

Por sua vez, essas características dependem de fatores espaciais e temporais, tanto em escala 

local quanto regional, como geomorfologia, geologia, regime hidrológico e vegetação (Junk 

1983; Sioli 1984; Ricklefs 1996). 

As características locais de diferentes bacias hidrográficas podem funcionar como 

barreiras ecológicas, provocando fragmentação ou isolamento de populações, limitando ou 

impedindo a movimentação de organismos (Lowe-McConnell 1999; Mendonça et al. 2005; 

Barros 2008; Kaufmann e Pinheiro 2009), embora nem sempre bacias hidrográficas ou 

distância geográfica reflitam adequadamente as diferenças ictiofaunísticas observadas 

(Ferreira et al. 2010). 

Ferreira et al. (2007) discutem as características das comunidades de peixes na bacia 

do rio Branco, a rede hidrográfica mais importante do Estado de Roraima, e a subdividem em 

três conjuntos: espécies exclusivas da bacia do rio Branco, espécies típicas do rio Negro, e 

aquelas típicas de afluentes de outros rios de águas brancas. Tal composição ictiofaunística 
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tem sido atribuída à mistura da ictiofauna da bacia do rio Branco com a bacia do rio 

Essequibo, bem como a conexões históricas entre esses rios e o rio Trombetas, e entre as 

bacias do rio Orinoco e do alto rio Negro. Isso porque a abrangência geográfica da maior 

parte das espécies de peixes de água doce está intimamente ligada tanto ao curso atual das 

bacias hidrográficas, quanto às conexões históricas entre bacias (Albert et al. 2011). 

Lemos (2008), estudando a ictiofauna de alguns rios em Roraima, verificou que 

corredeiras que separam os trechos do médio rio Branco e o alto rio Branco (foz do rio 

Tacutu), poderiam dificultar ou impedir o deslocamento de algumas espécies. Entretanto, a 

elevada similaridade ictiofaunística observada entre bacias, comprovou o efeito minimizado 

das corredeiras como barreira física efetiva no período de cheia, pois é nesse período que esse 

trecho fica em grande parte submerso. Resultado semelhante foi encontrado por Ferreira et al. 

(1988) estudando a ictiofauna do rio Mucajaí (RR), onde encontraram uma similaridade de 

aproximadamente 60% entre as assembleias de peixes separadas pela cachoeira do Paredão 

(20m de altura). 

Lowe-McConnell (1964), estudando a ecologia de peixes e efeitos do ciclo sazonal no 

distrito Rupununi, observou que os movimentos migratórios para a desova, no período de 

águas altas, quando há um alto potencial de intercâmbio da ictiiofauna, implicam em um 

posterior aprisionamento de muitos peixes por toda região de savana (lavrado) no período do 

refluxo das águas. Esses movimentos laterais possivelmente se refletem na ampla distribuição 

encontrada para muitas espécies de peixes de pequeno porte, entre as bacias dos rios 

Tacutu/Branco e Rupununi/Essequibo (Bríglia-Ferreira et al. 2012; Souza et al. 2012). 

Por outro lado, a região de lavrado possui uma rede hidrográfica formada por vários 

ambientes aquáticos permanentes e de características efêmeras (dessecação, condições 

anóxicas e taxas elevadas de predação) (Lowe-McConnell 1964). Esses ambientes 

temporários com pequeno volume de água, quando influenciados por grandes alterações 

sazonais, estão sujeitos a eventos imprevisíveis e tendem a gerar assembleias estocásticas 

(Vannote et al. 1980; Goulding et al. 1988). Dessa forma, as veredas de buritizais no lavrado 

são ambientes importantes para analisar a estrutura das assembleias de peixes. 

Diferenças nos ambientes aquáticos causadas pelo regime hidrológico, geomorfologia 

e vegetação de entorno também podem afetar a oferta de alimentos e, consequentemente, a 

dieta das espécies de peixes (Godoi 2008; Abelha et al. 2001), o que pode ser influenciado 

tanto pelas condições ambientais, como pela biologia de cada espécie (Abelha et al. 2001). 
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Variações na dieta das espécies ocorrem em função de seu crescimento, deslocamento para 

outros biótopos, variação sazonal e seleção em função de preferências individuais (Ferreira 

1993; Silva 1993; Silva e Leite 2013). Também podem se dar pelas alterações na abundância 

relativa dos recursos, que são influenciados pela densidade e estrutura da vegetação ripária, 

sendo este, um aspecto particularmente marcante na ictiofauna fluvial Neotropical (Goulding 

1980; Castro 1999; Santos e Ferreira 1999). 

A maioria das informações sobre dieta e estrutura trófica de peixes de pequenos corpos 

d’água na Amazônia decorre de estudos realizados em igarapés de terra firme, em floresta 

densa, onde a riqueza e diversidade das espécies são altas, porém com uma densidade 

relativamente baixa de indivíduos. Além disso, esses corpos d’água apresentam alta 

diversidade de plantas no entorno, acompanhados de baixa produtividade primária aquática, 

sendo esta, decorrente da baixa incidência de luz sobre o canal (resultante do denso dossel da 

floresta ripária) e da carência de nutrientes dissolvidos. Sob tais condições, tem-se verificado 

que a dieta das espécies de peixes é composta principalmente por alimentos de origem 

alóctone, como folhas, flores, sementes, frutos e invertebrados terrestres (Lowe-McConnell 

1999; Sabino 1999; Mendonça 2002; Buhrnhein 2002; Anjos 2005; Mendonça et al. 2008).  

Nos corpos d’água com menor cobertura de vegetação, há maior penetração de luz 

solar, havendo uma maior produção de plantas aquáticas e perifíton, o que favorece as cadeias 

alimentares baseadas na produção primária autóctone, essencial também para as espécies de 

peixes em seus primeiros estágios de vida (Junk 1983; Fidelis et al. 2008; Soares 2010). 

A determinação da estrutura trófica de assembleias de peixes está baseada 

principalmente em estudos de dieta e preferências alimentares das espécies, e pode fornecer 

informações importantes a respeito da origem dos itens alimentares que sustentam as cadeias 

tróficas e das estratégias alimentares utilizadas pelos peixes (Soares 1979; Casatti 2002). 

Embora sejam poucos os trabalhos sobre a ecologia da ictiofauna em Roraima, estudos 

indicam que há uma grande riqueza de espécies de peixes nessa região (Ferreira et al. 1988; 

Alves-Gomes 1997; Bríglia-Ferreira 2004; Ferreira et al. 2007; Lemos 2008; Vale 2011 e 

Bríglia-Ferreira 2012). Trabalhos relacionados com a dinâmica das assembleias de peixes têm  

resultado em informações relevantes para uma melhor compreensão a respeito da biologia, 

ecologia e biogeografia da ictiofauna. Isso é especialmente importante pelo fato de que as 

bacias hidrográficas do Estado de Roraima drenam uma grande área de lavrado, que vem 

sendo impactado pela alta frequência de fogo, incremento da pecuária bovina e de grandes 
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projetos de monocultivos (soja, acácias, arroz e cana de açúcar), que têm alterado a paisagem 

natural do lavrado e influenciado as interações ecológicas desse ambiente (Barbosa et al. 

2007). 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a ictiofauna de veredas de buritizais no 

lavrado de Roraima, fornecendo informações sobre a estrutura das assembleias de peixes 

nesses ambientes, determinando a similaridade da ictiofauna entre diferentes corpos d’água 

locais e bacias de drenagem. Além disso, visa conhecer a dieta e a estrutura trófica das 

assembleias de peixes predominantes nas veredas de buritizais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Determinar a composição e características estruturais e tróficas de assembleias de peixes 

em veredas de buritizais durante um período de seca no lavrado de Roraima, Brasil. 

 

2.2 Específicos 

 

1- Analisar a composição e a estrutura das assembleias de peixes em veredas de 

buritizais; 

2- Verificar a similaridade das assembleias de peixes entre os locais amostrados e entre 

as bacias hidrográficas; 

3- Analisar a dieta das espécies de peixes mais abundantes nesses ambientes;  

4- Determinar a estrutura trófica das assembleias de peixes em veredas de buritizais. 

 

 

Hipóteses 

 

H11: As assembleias de peixes são estruturadas através de fatores ambientais locais 

(profundidade, área e volume) das veredas de buritizais. 

H12: Há uma alta similaridade na composição de espécies entre as bacias hidrográficas, 

considerando que há uma grande possibilidade de conexão lateral entre os sistemas aquáticos 

no lavrado durante o período de chuvas. 

H13: As veredas de buritizais apresentam cadeias tróficas baseadas no consumo de itens 

alimentares de origem autóctone, considerando que é um ambiente com forte exposição a luz 

solar, proporcionando alta produção primária. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

  

 As amostragens em campo foram realizadas em áreas de lavrado, em Roraima e 

incluíram veredas de buritizais que drenam para as bacias do rio Branco (3 veredas), 

Uraricoera (4 veredas) e Tacutu (3 veredas), totalizando 10 amostras (Figs. 1 e 2). 

A região de estudo na bacia do rio Branco é marcada por formas de relevo aplainado a 

levemente ondulado, com áreas arenosas constituídas por campos de dunas fixas e, 

eventualmente, ocorrem morros isolados e inselbergs; apresentam latossolo amarelo 

alumínico de textura média e argilosa (Marques et al. 2002). Segundo esses mesmos autores, 

na bacia do rio Uraricoera o relevo varia de plano a levemente ondulado, em regiões de rochas 

sedimentares pleistocênicas; o solo é predominantemente formado por latossolo amarelo e 

vermelho-amarelo alumínico. A região do baixo curso do rio Uraricoera (trechos entre BR-

174 e Ilha de Maracá) apresenta tendência moderada a alta para mineralização de cobre e 

zinco (ouro e prata associados), níquel, cromo, cobalto e platinóides. A bacia do rio Tacutu 

possui relevo elevado, correspondente às regiões conhecidas como Serra do Tucano, na 

direção nordeste, e Serra Nova Olinda, na direção sudoeste (Júnior et al. 2013). O solo 

predominante é latossolo amarelo associado a argissolo amarelo e neossolo quartzarênico 

órtico (Marques et al. 2002). O rio Tacutu delimita a fronteira internacional entre o Brasil e a 

Guiana Inglesa (Bríglia-Ferreira et al. 2012). 

A fim de facilitar a identificação das veredas estudadas, cada uma foi identificada por 

um nome e teve sua localização georeferênciada (Tab. 1). 

Tabela 1 - Localização georeferenciada das veredas de buritizais amostradas no lavrado de Roraima.     

                      

 

MUNICÍPIO BACIA NOME DA VEREDA Latitude Longitude

Boa Vista Branco Bom Intento 03º03’10”N 060º33’26”W

Cantá Branco Cantá 02º42’2,5”N 060º40’31”W

Alto Alegre Branco Sítio M.T 02º57’32,1”N 061º04’46”W

Bonfim Tacutu Caju II 03º04’37”N 060º16’20”W

Bonfim Tacutu Região Tucano 03º25’25,3”N 060º03’44”W

Bonfim Tacutu Vicinal Tucano 03º27’42,2”N 060º5’43,8”W

Alto Alegre Uraricoera Nascente 03º25’5,7”N 061º10’9,1”W

Alto Alegre Uraricoera Sítio João 03º24’45”N 061º09’29”W

Boa Vista Uraricoera Uraricoera BR174 03º18’19,5”N 060º51’31,6”W

Alto Alegre Uraricoera AL BR174 03º01’51,4”N 061º12’54”W
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Figura 1. Mapa de localização do lavrado em Roraima (região rosa-acinzentada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de localização das veredas de buritizais amostradas nas bacias dos rios Branco (círculos 

vermelhos), Tacutu (círculos amarelos) e Uraricoera (círculos rosas). 
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3.2 Caracterização geral dos ambientes amostrados 

 

O clima na região de lavrado é quente e úmido, com estação seca acentuada nos meses 

de outubro a abril e a maior concentração de chuvas de maio a julho (Barbosa 1997). Devido 

à intensa estiagem no período da pesquisa e a pouca pluviosidade em anos anteriores (Fig. 3), 

houve dificuldade em encontrar veredas com água, o que limitou a quantidade de amostras 

nas bacias. 

 

Figura 3. Precipitação pluviométrica (mm/ano) dos últimos dez anos, obtidos na Estação Colônia Taiano, 

município de Alto Alegre. Através dos dados da Agência Nacional das Águas-ANA. 

 

3.2.1 Bacia do rio Branco 

 

Os corpos d‘águas na bacia do rio Branco apresentaram águas com baixa correnteza e 

com grande quantidade de herbáceas aquáticas emergentes (Montrichardia sp. e Eleocharis 

sp.), submersas fixas (Hydrocharitaceae) e flutuantes fixas (Nymphaea sp.), com substrato de 

fundo arenoso (Fig. 4) ou com raízes de herbáceas e algas filamentosas (Fig. 5). A vereda de 

buritizal Bom Intento apresentou um aspecto lamacento, com pouca água e nítidos caminhos 

por onde a água escoa em período de cheia, não havendo fluxo de água perceptível no 

momento da amostragem (Fig. 6). 
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Figura 4. “Sítio M.T” – Alto Alegre. Vegetação do entorno formada principalmente por Arecaceae, Cyperaceae e 

herbáceas aquáticas emergentes (Araceae), flutuantes fixas (Ninfeaceae) e submersas fixas (Hydrocharitaceae). 

Vereda com fundo arenoso e consolidado, e baixa correnteza. 

 

 
Figura 5. “Cantá” – Município Cantá. Vereda com vegetação de entorno formada principalmente por Arecaceae 

e Cyperaceae. Ambiente encharcado com grande quantidade de Cyperaceae dentro do corpo d’água. 

 

 
Figura 6. “Bom Intento” – Boa Vista. Vereda com vegetação de entorno formada por Arecaceae, Cyperaceae, 

Poaceae e Melastomataceae; com água de aspecto lamacento. 
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3.2.1 Bacia do rio Uraricoera  

 

Com exceção da vereda Sítio João, que apresentou correnteza fraca, as outras veredas 

apresentaram condições lênticas. Apesar disso, foi possível observar estreitos caminhos por 

onde a água escoa durante o período de enchente/cheia. Esses caminhos unem as poças 

distantes umas das outras. As veredas apresentaram herbáceas aquáticas emergentes 

(Montrichardia sp., Eleocharis sp. e Ludwigia sedoides) e flutuantes livres (Eichornia sp.); 

algas filamentosas e substrato lodoso e não consolidado. Devido a grande quantidade de 

material em decomposição, as águas desses ambientes apresentaram-se turvas. As figuras 7, 8 

e 9 mostram as veredas da bacia do rio Uraricoera. 

 

 
Figura 7. “Uraricoera 174” – Boa Vista. Vegetação de entorno predominante, Arecaceae e Cyperaceae. 

Ambiente de poça com herbáceas aquáticas emergentes fixas com folhas flutuantes (Onagraceae) e flutuantes 

livres (Pontederiaceae). 

 

 
Figura 8. “Nascente” - Alto Alegre. Vegetação de entorno predominando Arecaceae e Cyperaceae. 
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Figura 9. “Sítio João” - Alto Alegre.  Detalhe da vegetação de entorno (Mauritia flexuosa, Montrichardia sp. e 

outros arbustos) sobre solo encharcado. 

 

3.2.3 Bacia do rio Tacutu 

 

 Com exceção da vereda Vicinal Tucano que apresentou água com baixa correnteza, as 

outras veredas apresentavam condições lênticas, com presença de depressões por onde a água 

escoa nos períodos de maior pluviosidade. Todos esses ambientes apresentaram grandes 

quantidades de herbáceas aquáticas emergentes (Eleocharis sp.), submersas fixas 

(Hydrocharitaceae e Cabombaceae) e flutuantes fixas (Nymphaea sp.), com muitas algas 

filamentosas. O substrato de fundo não era consolidado e continha grande quantidade de 

material orgânico em decomposição, apresentando água turva e mal cheirosa. As figuras 10, 

11 e 12 mostram as veredas de buritizais da bacia do rio Tacutu. 

 

 
Figura 10. “Região Tucano” - Bonfim. Vegetação de entorno composta de Arecaceae, Cyperaceae e Poaceae, 

além de herbáceas Hydrocharitaceae e Nymphaeaceae. 
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Figura 11. “Vicinal Tucano” - Bonfim. (A) Vegetação predominante do entorno composta por Arecaceae e 

Cyperaceae; (B) Detalhe das herbáceas submersas fixas. 

 

 
Figura 12. “Caju” - Bonfim. Vegetação predominante do entorno composta por Arecaceae e Cyperaceae e 

presença de Nymphaeaceae (canto inferior direito da imagem). 

 

3.3 Trabalhos de campo 

 

 As coletas foram realizadas uma vez em cada localidade, no período hidrológico de 

seca/estiagem (outubro de 2014 a fevereiro de 2015). Para escolha dos locais foram levadas 

em consideração as características físicas gerais (buritizais consistentes e vegetação uniforme) 

e facilidade de acesso (proximidade em relação às estradas e vicinais, mantendo distâncias 

(>200 m) a fim de evitar o impacto antrópico nas análises). Foram utilizadas imagens de 

satélite (Landsat) e programa de Sistema de Informação Geográfica, Plataforma ArcGIS 

10.2.1, para determinar o posicionamento de cada corpo d’água em relação ao sistema 

hidrográfico a que pertence.  

 

A B 
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3.3.1 Variáveis estruturais 

 

Em cada corpo d’água amostrado foram mensuradas variáveis estruturais 

(comprimento, largura e profundidade, utilizados posteriormente para o cálculo da área e 

volume de cada trecho amostrado). A largura foi calculada a partir de quatro medidas 

equidistantes ao longo do comprimento da poça disponível para amostragem, ou a partir de 

um trecho padronizado de 50 m de comprimento (cf. Mendonça et al. 2005). A profundidade 

foi mensurada a partir de nove medidas equidistantes ao longo de transectos transversais nos 

quatro locais onde foram obtidas as medidas de largura, com uso de trenas, como proposto 

por Mendonça et al. (2005) (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Apetrechos de pesca 

 

Nas coletas foram utilizadas rede de arrasto (redinha) e puçás, exceto nas amostras da 

bacia do rio Branco, onde só foi utilizado puçá, devido à presença de muitas herbáceas 

enraizadas (caso de Cantá), como também, apresentarem ambientes estreitos e com pouca 

água (caso de Bom Intento). Em cada localidade, os aparelhos de coleta foram manipulados 

por quatro coletores, sendo que dois manuseavam puçás e dois empregavam a redinha, 

durante duas horas ininterruptas de amostragem. 

 A redinha tinha 5m de comprimento, 2,4m de altura e malhas de 6 mm entre nós 

opostos (Fig. 14). Um puçá tinha comprimento de 50 cm, largura de 45 cm e malha de 2 mm, 

e o outro um comprimento e largura de 30 cm, respectivamente e malha de 2 mm (Fig. 15). 

L 
L L L 

Figura 13. Demonstração esquemática dos métodos de coleta das variáveis morfométricas. Modificado de 

Mendonça et al. (2005). 
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Figura 14. Uso de rede de arrasto (redinha) em poça isolada em vereda de buritizal no lavrado. 

 

                             
Figura 15. Uso de puçás para amostragens de peixes em vereda de buritizal no lavrado. 

 

3.3.3 Sacrifício e fixação dos peixes 

 

Os exemplares coletados foram mantidos temporariamente em sacos plásticos com 

água do ambiente, etiquetados de acordo com nome e coordenadas geográficas do local, data, 

hora e coletores e sacrificados com anestésico (Eugenol/óleo de cravo). Após a morte e ainda 

em campo, os peixes foram acondicionados em recipientes de vidro com solução de formalina 

a 10%, onde permaneceram por no mínimo três dias. 

 

 

 

A 

B 
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3.4 Trabalhos de laboratório 

 

3.4.1 Identificação dos peixes 

 

Após o período de fixação, os peixes foram lavados, triados e colocados em 

recipientes de vidro contendo etanol 70% para a conservação. A identificação das espécies foi 

feita no laboratório de Sistemática e Ecologia de Peixes do INPA, mediante consulta a 

especialista e uso de literatura pertinente (chaves dicotômicas, catálogos regionais, trabalhos 

de descrição de espécies e revisões taxonômicas de famílias e/ou gêneros).  

 

3.4.2 Dieta dos peixes 

 

Após a identificação taxonômica, foram selecionadas as espécies para a análise da 

dieta. Espécies representadas por 35 ou mais exemplares tiveram 30 estômagos analisados, 

enquanto que espécies com quantidades inferiores a essa, tiveram entre 10 e 26 estômagos 

analisados. De cada exemplar a ser examinado foi tomado o comprimento padrão (mm) com 

uso do paquímetro digital Mitutoyo Digimatic Caliper (0,01mm), de forma a padronizar seus 

tamanhos (priorizando o uso de exemplares adultos) e assim, evitar o possível efeito de 

variações ontogenéticas nas análises.  

Para a retirada do estômago, foi efetuada uma incisão ventro-mediana nos peixes, com 

tesoura ou agulha hipodérmica (dependendo do tamanho do exemplar). Com a pinça, o 

estômago foi retirado e verificado o grau de repleção (percentagem de seu volume ocupado 

pelo alimento), obedecendo ao seguinte critério: 0% = vazio; 10% = acima de 0 até 10%; 25% 

= acima de 10 até 25%;  50% = acima de 25 até 50%;  75% = acima de 50 até 75%  e 100% = 

acima de 75 até 100% de estômago cheio (cf. Goulding et al. 1988). Posteriormente, com o 

auxilio de bisturi, foi feito a incisão no estômago e os itens alimentares foram expostos em 

uma placa de Petri e examinados através de estimativa visual, sob estereomicroscópio Carl 

Zeiss Stemi DV4, com luz branca e aumento de até 40x. A identificação dos itens alimentares 

foi feita ao nível mais preciso possível, geralmente até família, com ajuda de especialistas dos 

grupos e uso de literatura especializada. 

Os insetos presentes no conteúdo estomacal foram identificados com o auxílio dos 

trabalhos de Hamada e Ferreira-Keppler (2012) e Hamada et al. (2014); os protozoários 
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(Thecameba) foram identificados com o uso do trabalho de Souza (2008); Cladocera, segundo 

Elmoor-Loureiro (1997) e as algas, segundo Bicudo e Menezes (2006). 

 

3.4.3 Categoria trófica dos peixes 

 

Para a análise da estrutura trófica das assembleias de peixes nas veredas de buritizais 

foram consideradas apenas as espécies com mais de dez exemplares coletados. A importância 

de cada item do conteúdo estomacal foi realizada através do Índice Alimentar proposto por 

Kawakami e Vazzoler (1980), que combina informações do volume relativo (VR) e da 

frequência de ocorrência (FO) de cada item alimentar. A combinação desses dois métodos 

fornece um retrato qualitativo de espectro alimentar e foram utilizados em função de ser 

relativamente rápidos e requerer o mínimo de equipamentos. Serve para diminuir distorções 

como a superestimação da importância de itens muito frequentes, porém, pequenos, como 

também para evitar a superestimação da importância de itens grandes e volumosos, porém 

pouco frequentes (Catella 1992). 

O Volume Relativo (VR) de cada item no estômago foi calculado segundo Soares 

(1979), onde foi feita uma estimativa visual de um determinado item em relação ao volume de 

todos os itens alimentares presentes no estômago do exemplar, considerando o volume total 

do conteúdo estomacal igual a 100%. A Frequência de Ocorrência (FO), que é a frequência 

que um item alimentar é consumido por uma espécie, foi calculada segundo Hyslop (1980), 

considerando o número de estômagos onde ocorreu o determinado item, em relação ao total 

de estômagos com alimento da mesma espécie. A FO foi estimada por meio da equação: 

 

Onde, FO = Frequência de ocorrência. 

ni = nº de estômagos com o item i 

n = nº de estômagos com alimento 

 

A partir da determinação dos valores de VR e FO para cada item alimentar que ocorreu 

em determinada espécie de peixe, foram calculados os valores de Índice Alimentar (IA) por 

meio da equação: 
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Índice Alimentar: 

    

Onde, IAi = Índice alimentar 

i= 1, 2, ... ni = determinado item alimentar 

FO = frequência de ocorrência do determinado item (%) 

VR = volume do determinado item (%)  

Os itens alimentares incluíram: algas, vegetais (restos vegetais e sementes), detritos 

(matéria orgânica finamente particulada), insetos aquáticos e terrestres, micro-invertebrados 

aquáticos (microcrustáceos, ácaros, protozoários e rotíferos), pedaços de peixes, peixe inteiro, 

camarão e escamas de peixes. 

Posteriormente, a ictiofauna foi agrupada em diferentes categorias tróficas, de acordo 

com os recursos alimentares predominantemente utilizados, sendo as denominações das 

categorias, baseadas na identificação dos itens alimentares deste estudo: algívoros (algas 

filamentosas e unicelulares), detritívoros (detritos), insetívoros (insetos aquáticos e/ou 

terrestres), micro-invertívoros (micro-invertebrados), carnívoros (camarões e peixes) e 

onívoros (sem predominância de nenhum grupo de itens alimentares). O ajuste das espécies 

em categorias tróficas foi definido a partir do Índice Alimentar, considerando itens 

alimentares com valores de IA > 50%. 

Para avaliar a origem dos alimentos consumidos pelas espécies de peixes, os itens 

foram separados em autóctones (de origem aquática) e alóctones (itens de origem terrestre). 

Ao final da pesquisa, exemplares-testemunho das espécies coletadas foram 

encaminhados para incorporação ao acervo da Coleção de Peixes do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia-INPA (Manaus, AM) e a Coleção Ictiológica da Universidade Federal 

de Roraima – CIUFRR. 

 

3.5 Estrutura das assembleias de peixes 

 

A estrutura das assembleias de peixes foi determinada a partir dos resultados de 

riqueza, abundância, equitabilidade e diversidade de espécies de cada local de amostragem, 

bem como por meio de uma análise de similaridade na composição de espécies entre esses 

locais e entre bacias hidrográficas, a partir de dados de presença-ausência e abundância das 

IAi=  FO x VR

Σni=1 (FO x VR)
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espécies. Também foi analisada a relação entre similaridade ictiofaunística e distância 

geográfica linear entre os locais de amostragem. Adicionalmente, foram analisadas as 

possíveis correlações entre os valores de riqueza, abundância e diversidade da ictiofauna e as 

variáveis morfométricas dos corpos d’água amostrados (profundidade, área e volume). 

A riqueza (S) foi representada pelo número total de espécies nos locais de 

amostragem, a abundância (N) pelo número total de exemplares por espécie e total em cada 

local; e estimados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Equitabilidade de 

Pielou (E). O índice de Shannon-Wiener é proposto para combinar informações sobre riqueza 

de espécies e a uniformidade na distribuição dos indivíduos entre essas espécies (Towsend 

2010), e foi obtido pela equação: 

 

Onde, S é o número de espécies, pi proporção da espécie i, estimada como ni/N, ni 

número de indivíduos da espécie i e N número total de indivíduos. 

O índice de Equitabilidade de Pielou (E) permite avaliar quão semelhantes são os 

valores de abundância entre as espécies em uma amostra. Essa medida retorna valores entre 0 

e 1, onde 1 representa a situação onde todas as espécies são igualmente abundantes (Moreno 

2001 apud Magurran 1988), sendo seu cálculo dado por:     

E = H’/Hmax 

Onde: H’ = diversidade de Shannon-Wiener; Hmax = logaritmo natural do número de 

espécies (ln S) na amostra. 

Para avaliar a similaridade entre os locais de amostragem, foram utilizados os índices 

de Jaccard e Bray-Curtis. O índice de similaridade de Jaccard é qualitativo e se baseia na 

presença-ausência de espécies nas amostras. Os valores deste coeficiente variam de 0 

(totalmente dissimilar) até 1 (completa similaridade). O índice de similaridade de Bray-Curtis 

é quantitativo e utiliza valores de abundância das espécies, e também varia de 0 a 1 (Moreno 

2001). Essas técnicas permitem o reconhecimento de graus de similaridade para a formação 

de grupos, e utilizaram uma matriz cujas linhas representaram as veredas amostradas, e as 

colunas, as espécies. 

A relação entre similaridade ictiofaunística e distância geográfica entre os locais de 

amostragem foi realizada com uso do teste de Mantel, utilizando as matrizes de similaridade 
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de Jaccard e Bray-Curtis. O teste de Mantel avalia a correlação entre duas matrizes, neste 

caso, uma de distância geográfica linear (euclidiana) e outra ictiofaunística. As distâncias 

geográficas calculadas par-a-par para as 10 amostras foram obtidas na internet (Google Earth; 

http://www.google.com/earth/) e posteriormente organizadas em uma planilha Excel. 

Todas as análises de dados e elaboração de dendrogramas e gráficos foram realizadas 

no ambiente do programa computacional RStudio, através do pacote “vegan”. Os 

dendrogramas gerados foram baseados em valores de dissimilaridade. 

Para avaliar as relações entre a estrutura do ambiente aquático e a estrutura das 

assembleias de peixes, foram calculadas Regressões Lineares Simples, pois não houve 

amostras suficientes para uma análise de regressão múltipla. As variáveis 

preditoras/independentes utilizadas neste estudo foram área, volume e profundidade dos 

ambientes amostrados, e as variáveis respostas/dependentes foram riqueza, abundância e 

diversidade de peixes em cada local. As análises dos dados e elaboração de gráficos foram 

realizadas através do programa computacional Excel 2010. 

Para o cálculo da área amostrada de cada vereda de buritizal, foi utilizado o valor 

médio das profundidades obtidas nas quatro larguras (9 x 4 = 36 medidas por local de 

amostragem), através da equação:     

MaP1 = ΣP/9 

Onde, MaP: média aritmética da profundidade; ΣP: soma das profundidades obtidas na 

largura1. 

Posteriormente, foi mensurada a distância entre a medida de uma largura para a outra 

(ex., se o comprimento total da amostragem foi 50 m, 50 dividido por quatro medidas 

equidistantes = 12,5m, então este é o valor da distância entre cada medida de largura), 

formando um polígono, cuja equação se dar por: 

AT = (B+b). h 

               2 

Onde, AT: área do trapézio; B: base maior (largura1); b: base menor (largura2); h: 

altura/distância entre as medidas de largura.  

Esse cálculo é feito entre uma largura e outra, ou seja, (AT1 = largura1 e largura2; AT2 = 

largura2 e largura3; AT3 = largura3 e largura4), integrando as quatro medidas de área dos trechos 

do corpo d’água, que somados, resultam na área total amostrada da vereda (Name 1996). 

http://www.google.com/earth/
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Para o cálculo do volume (V) foi utilizado o valor da área, multiplicado pela 

profundidade média de cada seção do corpo d’água, calculado por: MaP1 + MaP2 / 2.  

O cálculo do volume também é sucessivo, ou seja, (V = AT1 . MaP1 + MaP2 / 2; V = 

AT2 . MaP2 + MaP3 / 2; V = AT3 . MaP3 + MaP4 / 2), para obter a soma total do volume da área 

amostrada da vereda (Name 1996). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Composição da ictiofauna 

 

Nas dez veredas de buritizais estudadas foram capturados 3733 exemplares de peixes, 

distribuídos em 6 ordens, 20 famílias, 43 gêneros e 56 espécies (Tab. 2). 

A ordem Characiformes foi a mais representativa em número de espécies, distribuindo-

se em 32 espécies, 23 gêneros e nove famílias. Perciformes, a segunda ordem mais rica e 

abundante, apresentou 11 espécies, nove gêneros e duas famílias. Gymnotiformes apresentou 

sete espécies, cinco gêneros e três famílias. Siluriformes teve quatro espécies, quatro gêneros 

e quatro famílias, enquanto que Cyprinodontiformes e Synbranchiformes apresentaram apenas 

uma espécie cada. 

As três espécies mais abundantes foram Parapristella aubynei (24% dos exemplares), 

Hemigrammus stictus (12%) e H. lunatus (9%), todas da família Characidae. Lebiasinidae 

apresentou-se como a segunda família de maior abundância, seguida de Cichlidae. 

Treze espécies foram representadas por apenas um exemplar, Bryconops giacopinii, 

Moenkhausia ceros, M. grandisquamis, Microcharacidium weitzmani, Erythrinus erythrinus, 

Hoplias curupira, Hemiodus argenteus, Crenicichla cf. inpa, Eigenmannia limbata, 

Megalechis picta, Microglanis poecilus, Rhamdia laukidi e Synbranchus madeirae. 

As veredas de buritizais foram colonizadas principalmente por espécies de pequeno a 

médio porte, adaptadas à baixa concentração de oxigênio, como os eritrinídeos, ciclídeos 

(Mesonauta cf. festivus) e synbranquídeos (Synbranchus madeirae); espécies sedentárias e 

predadoras como Crenicichla cf. inpa e C. cf. wallaci; espécies nectônicas ou 

bentonectônicas, como Bryconops giacopinii, Moenkhausia ceros, Apistogramma cf. 

gibbiceps, A. steindachneri, Heros notatus e Aequidens tetramerus; e espécies anuais, como 

Moema sp. 
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Tabela 2 - Composição de peixes em veredas de buritizais, nas bacias dos rios Branco, Tacutu e Uraricoera. 

Abd.: abundância e F.O: frequência de ocorrência. B.I: Bom Intento; S. MT.: Sítio MT; R.T.: Região Tucano; 

V.T.: Vicinal Tucano; A.L. 174: Alto Alegre 174; Nasc.: Nascente; S.J: Sítio João; U. 174: Uraricoera 174 

.  

ORDEM

Família B. I. Cantá S. MT Caju II R. T. V. T. A.L 174 Nasc. S. J. U. 174

        Espécies Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd.

CHARACIFORMES

Acestrorhynchidae

Acestrorhynchus microlepis 2 2 4 20

Characidae

Bryconops giacopinii 1 1 10

Ctenobrycon spilurus 2 2 20

Hemigrammus bellottii 40 40 10

Hemigrammus levis 11 178 4 4 14 15 29 255 70

Hemigrammus lunatus 284 30 9 323 30

Hemigrammus rodwayi 125 125 10

Hemigrammus stictus 331 88 4 12 435 40

Hyphessobrycon bentosi 64 1 65 20

Moenkhausia ceros 1 1 10

Moenkhausia copei 10 4 14 20

Moenkhausia grandisquamis 1 1 10

Parapristella aubynei 3 32 79 153 8 170 301 74 63 883 90

Characidae / Characinae

Heterocharax virgulatus 11 11 10

Characidae / Cheirodontinae

Serrapinnus cf. microdon 2 1 3 20

Chilodontidae

Chilodus punctatus 2 2 10

Crenuchidae

Elachocharax junki 4 46 11 28 7 9 105 60

Microcharacidium weitzmanni 1 1 10

Odontocharacidium aphanes 49 3 5 57 30

Curimatidae

Cyphorax spilurus 21 32 53 20

Curimatella immaculata 6 1 7 20

Curimatopsis macrolepis 177 14 191 20

Erythrinidae

Erythrinus erythrinus 1 1 10

Hoplias malabaricus 2 8 3 1 14 28 50

Hoplias curupira 1 1 10

Hemiodontidae

Hemiodus argenteus 1 1 10

Lebiasinidae

Copella nattereri 34 68 4 8 41 7 35 22 219 80

Nannostommus digrammus 3 16 52 26 9 7 47 160 70

Nannostommus eques 9 9 10

Nannostommus marginatus 10 70 13 19 3 21 136 60

Serassalmidae

Catoprion mento 1 7 1 2 11 40

Pygopristis denticulata 4 1 5 20

CYPRINODONTIFORMES

Rivulidae

Moema sp. 3 3 10

GYMNOTIFORMES

Gymnotidae

Gymnotus cf. carapo 2 2 10

Hypopomidae

Brachyhypopomus bullocki 2 2 10

Hypopygus neblinae 6 6 10

Hypopygus lepturus 16 3 1 20 30

Microsternarchus cf. bilineatus 11 1 12 20

Sternopygidae

Eigenmannia aff. trilineata 51 18 68 20

Eigenmannia limbata 1 1 10

Bacia Branco Bacia Tacutu

F.O (%)

Bacia Uraricoera

Σ
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Tabela 2 - Continuação... 

 

 

4.2 Variáveis estruturais das veredas de buritizais 

 

As características estruturais (largura, profundidade, comprimento, área e volume) dos 

corpos d’água amostrados estão apresentadas na Tabela 3. As amostras Alto Alegre 174 e 

Bom Intento não tiveram suas características estruturais avaliadas, devido a dificuldades 

logísticas. 

Com exceção da vereda Bom Intento, onde ocorreram pequenas poças lamacentas, a 

vereda Região Tucano teve a menor área (20,49m
2
) e menor volume (6,83m

3
), ambiente com 

condições lênticas; e a vereda Cantá teve a maior área (416,25m
2
) e maior volume 

(121,47m
3
), com ambiente de correnteza fraca. No geral, as veredas de buritizais 

apresentaram nesse período de seca uma baixa profundidade (0,05 a 0,96 m), e os ambientes 

com água corrente apresentaram larguras bem distintas (3,62 a 11,57 m). 

 

 

ORDEM

Família B. I. Cantá S. MT Caju II R. T. V. T. A.L 174 Nasc. S. J. U. 174

        Espécies Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd. Abd.

PERCIFORMES

Cichlidae

Acaronia nassa 2 1 11 9 1 5 1 30 70

Aequidens tetramerus 1 1 2 20

Apistogramma cf. gibbceps 15 74 15 48 3 6 6 48 215 80

Apistogramma steindachneri 9 10 3 3 26 5 56 60

Crenicichla cf. inpa 1 1 10

Crenicichla cf. wallaci 2 2 10

Heros notatus 5 5 10

Hypselecara coryphaenoides 1 3 4 20

Mesonauta cf. festivus 7 20 9 9 45 40

Satanoperca leucosticta 5 5 10

Eleotridae

Microphilypnus ternetzi 40 40 10

SILURIFORMES

Callichthyidae

Megalechis picta 1 1 10

Heptapteridae

Rhamdia laukidi 1 1 10

Pseudopimelididae

Microglanis poecilus 1 1 10

Trichomycteridae

Trichomycterus hasemanni 4 26 1 1 12 44 50

SYMBRANCHIFORMES

Synbranchidae

Synbranchus madeirae 1 1 10

Bacia Uraricoera

Σ F.O (%)

Bacia Branco Bacia Tacutu
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Tabela 3 - Características estruturais dos ambientes aquáticos amostrados em cada bacia hidrográfica no período 

de seca no lavrado de Roraima. 

 

 

4.3 Estrutura das assembleias de peixes nas veredas de buritizais 

 

As veredas da bacia do rio Branco apresentaram um total de 18 espécies e também a 

menor semelhança na composição de espécies, com apenas três em comum entre as três 

amostras (Apistogramma cf. gibbiceps, Copella nattereri e Elachocharax junki).  As veredas 

da bacia do rio Uraricoera apresentaram 26 espécies, sendo quatro espécies comuns às quatro 

amostras (Apistogramma cf. gibbiceps, A. steindachneri, Nannostomus marginatus e 

Parapristella aubynei). Nas amostras da bacia do rio Tacutu ocorreram 45 espécies, e também 

houve quatro espécies comuns às três amostras (Catoprion mento, Hemigrammus levis, H. 

lunatus e Parapristella aubynei). 

Onze espécies foram comuns às três bacias hidrográficas: Acaronia nassa, 

Apistogramma cf. gibbiceps, Copella nattereri, Elachocharax junki, Hemigrammus levis, 

Hoplias malabaricus, Mesonauta cf. festivus, Nannostomus digrammus, N. marginatus, 

Parapristella aubynei, Trichomycterus hasemanni. 

O Apêndice 1 lista as espécies que foram exclusivas de cada bacia hidrográfica e 

espécies exclusivas de cada vereda de buritizal, referente a cada bacia hidrográfica.  

A Tabela 4 apresenta um resumo descritivo da estrutura ictiofaunística de cada bacia e 

local amostrado. A vereda de buritizal Caju apresentou a maior riqueza, abundância, 

diversidade e equitabilidade; Cantá a menor riqueza, Bom Intento o menor valor de 

abundância, Alto Alegre 174 menor diversidade, e Região Tucano menor equitabilidade. 

 Dentre as bacias, a do rio Tacutu apresentou a maior riqueza total (S=45), abundância 

(N=2251), diversidade (H’=2,81) e equitabilidade (E=0,74). Por outro lado, a bacia do rio 

Branco apresentou a menor riqueza (S=18), abundância (N=364) e diversidade (H’=1,87). A 

menor equitabilidade foi verificada na bacia do rio Uraricoera (E=0,57). 

Comp. Larg. min - máx (m) Larg. média(m) Prof. min - máx (m) Prof. média (m) Área (m²) Volume (m³)

Cantá 50 m 6,3 - 7,0 11,57 0,16 - 0,70 0,27 416,25 121,47

Sítio M.T 50 m 0,5 - 10 4,01 0,05 - 0,90 0,29 135,14 47,61

Nascente 21 m 3,0 - 5,7 4,22 0,08 - 0,93 0,42 67,18 30,52

Uraricoera 174 23 m 5,0 - 10,0 7,62 0,05 - 0,46 0,20 132,24 29,66

Sítio João 25 m 2,2 - 10 7,05 0,11 - 0,75 0,40 116,87 47,59

Caju II 18,6 m 6,8 - 18,6 11,52 0,10 - 0,96 0,48 155,31 78,1

Reg. Tucano 9,1 m 2,0 - 4,9 3,62 0,05 - 0,69 0,29 20,49 6,83

Vic. Tucano 50 m 3,6 - 8,5 5,97 0,04 - 0,92 0,33 223,12 71,01

Uraricoera

 Tacutu

VARIÁVEIS ESTRUTURAIS

BACIAS LOCAIS

Branco
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Tabela 4 - Riqueza de espécies, abundância, diversidade de Shannon e equitabilidade de Pielou, por amostras e 

por bacias hidrográficas no período de seca no lavrado de Roraima. 

 

 

Não houve relações significativas entre a profundidade média das veredas de buritizais e a 

riqueza de espécies (r
2
= 0,40; p= 0,09), a abundância de peixes (r

2
= 0,42; p= 0,08) e a 

diversidade (r
2
= 0,02; p= 0,90) (Fig. 16). 

 

             

 

 

 

Figura 16. Riqueza de espécies (A), abundância de peixes (B) e diversidade de Shannon (C) em função da 

profundidade média de oito veredas de buritizais em um período de seca no lavrado de Roraima. O ponto mais 

elevado representa a vereda Caju (bacia rio Tacutu). 

 

Também não houve relação significativa entre a área dos corpos d’água amostrados e a 

riqueza de espécies (r
2
= 0,13; p= 0,37), a abundância de peixes (r

2
= 0,007; p= 0,84) e a 

diversidade (r
2
= 0,05; p= 0,59) (Fig. 17). 

Bom Intento 9 71 1,51 0,69

Sítio M.T 11 96 1,90 0,66

Cantá 7 197 1,28 0,79

Branco 18 364 1,87 0,65

Alto Alegre 174 11 222 1,01 0,42

Uraricoera U.BR174 14 287 2,21 0,73

Nascente 15 399 1,04 0,67

Sítio João 13 196 1,88 0,76

Uraricoera 26 1104 1,85 0,57

 Tacutu Reg. Tucano 19 395 1,98 0,38

Vic. Tucano 15 242 2,06 0,73

Caju II 34 1614 2,56 0,84

Tacutu 45 2251 2,81 0,74

Branco

Riqueza Abundância Diversidade EquitabilidadeBacias Locais

A 
B 

C 
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Figura 17. Riqueza de espécies (A), abundância de peixes (B) e diversidade de Shannon (C) em função da área 

amostrada de oito veredas de buritizais em um período de seca no lavrado de Roraima. O ponto mais elevado 

representa a vereda Caju (bacia rio Tacutu). 

 

 

Da mesma forma, não houve relação significativa entre o volume dos ambientes 

aquáticos amostrados e a riqueza de espécies (r
2
= 0,01; p= 0,80), abundância de peixes (r² = 

0,04; p= 0,65) e diversidade (r² = 0,02; p= 0,78) (Fig. 18). 

 

          

 

 

Figura 18. Riqueza de espécies (A), abundância de peixes (B) e diversidade de Shannon (C) em função do 

volume de água de oito veredas de buritizais em um período de seca no lavrado de Roraima. O ponto mais 

elevado representa a vereda Caju (bacia rio Tacutu). 

 

A B 

C 

A B 

C 
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4.4 Similaridade entre veredas de buritizais e entre bacias hidrográficas 

 

Na análise da similaridade entre as veredas de buritizais e entre as bacias hidrográficas 

utilizando o índice de Jaccard (presença-ausência), foi observada uma baixa similaridade, 

onde o agrupamento de duas veredas da bacia do rio Tacutu foram as mais dissimilares em 

relação às demais (Caju e Região Tucano). Percebe-se também, uma tendência de 

agrupamento de parte das veredas das bacias do rio Branco (Cantá e Sítio MT) e do rio 

Uraricoera (Alto Alegre 174 e Nascente; Uraricoera 174) (Tabela 6; Fig. 19). 

  
Figura 19. Dendrograma de dissimilaridade utilizando dados de presença e ausência das espécies de peixes em 

veredas de buritizais no período de seca no lavrado de Roraima. TC: bacia Tacutu; BB: bacia Branco; UR: bacia 

Uraricoera; CA: Caju; RT: Região Tucano; BI: Bom Intento; SJ: Sítio João; CA: Cantá; MT: Sítio MT; VT: 

Vicinal Tucano; UR174: Uraricoera 174; NA: Nascente; AL174: Alto Alegre 174. 

 

Na análise de similaridade entre as veredas de buritizais e as bacias hidrográficas pelo 

índice de Bray-Curtis (abundância) foi observada que a amostra Caju (bacia do rio Tacutu) 

mostrou ser a mais dissimilar, e os grupos formados não correspondem claramente às bacias. 

Entretanto, houve uma tendência de agrupamento de algumas veredas das bacias dos rios 

Branco (Bom Intento e Cantá) e Uraricoera (Alto Alegre 174 e Nascente) (Tabela 7; Fig. 20). 
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Figura 20. Dendrograma de dissimilaridade utilizando dados da abundância de peixes em veredas de buritizais 

no período de seca no lavrado de Roraima. 

 

As distâncias geográficas lineares entre as veredas e os rios aos quais estão conectadas 

no período de enchente/cheia variaram de 3,6 km (Vereda Sítio João ao rio Uraricoera) a 53,1 

km (Vereda Sítio MT ao rio Branco) (Tab. 5). 

 

Tabela 5 - Distância linear (km) das 10 veredas de buritizais em relação ao rio principal da bacia hidrográfica a 

que pertence. 

  

 

A distância linear entre as veredas de buritizais, aos pares variou de 3,3 km a 135 km 

(Tabela 8). Utilizando dados de presença-ausência, a menor similaridade ocorreu entre as 

amostras Bom Intento e Região Tucano, distantes 68,53 km entre si e a maior similaridade foi 

registrada entre as veredas Nascente e Uraricoera 174, distantes 35,58 km entre si (Tabs. 6 e 

8). 

RIO PRINCIPAL VEREDA DE BURITIZAL DISTÂNCIA LINEAR (KM)

Branco Bom Intento 18,20

Branco Cantá 5,68

Branco Sítio M.T 53,11

Tacutu Caju II 16,08

Tacutu Região Tucano 16,4

Tacutu Vicinal Tucano 18,89

Uraricoera Alto Alegre 174 49,67

Uraricoera Nascente 6,69

Uraricoera Sítio João 3,59

Uraricoera Uraricoera 174 30,24
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Utilizando dados de abundância, a menor similaridade ocorreu entre as amostras Bom 

Intento e Caju, distantes 32,26 km entre si, enquanto que a maior similaridade foi registrada 

entre as amostras Região Tucano e Alto Alegre 174, distantes 135,08 km entre si (Tabs. 7 e 

8). 

Tabela 6 - Matriz de similaridade (presença/ausência) entre as amostras no lavrado de Roraima no período de 

seca. 

 

 
 

Tabela 7 - Matriz de similaridade (abundância) entre as amostras no lavrado de Roraima no período de seca. 

 

 
 

Tabela 8 - Matriz de distância geográfica (euclidiana) em quilômetros, entre as amostras no lavrado de Roraima. 

 

 
 

Não houve correlação significativa entre a abundância de peixes e a distância 

geográfica entre os locais de amostragem (r = 0.12; p = 0.18) (Fig. 21). Porém, para os dados 

de presença-ausência de espécies e distância geográfica (Fig. 22) a correlação foi significativa 

(r = 0.27; p = 0.05). Neste caso, quanto mais próximos os corpos d’água, menor a 

dissimilaridade na composição de espécies nas veredas de buritizais. 

BACIA LOCAL Código BR_BI BR_CA BR_MT TC_CA TC_RT TC_VT UR_AL 174 UR_NA UR_SJ UR_174

Branco Bom Intento BR_BI 0

Branco Cantá BR_CA 0,33 0

Branco Sítio M.T BR_MT 0,27 0,42 0

Tacutu Caju II TC_CA 0,10 0,14 0,19 0

Tacutu Região Tucano TC_RT 0,04 0,08 0,16 0,36 0

Tacutu Vicinal Tucano TC_VT 0,15 0,31 0,33 0,20 0,14 0

Uraricoera Alto Alegre 174 UR_AL 174 0,18 0,38 0,31 0,29 0,11 0,32 0

Uraricoera Nascente UR_NA 0,20 0,29 0,32 0,32 0,10 0,32 0,53 0

Uraricoera Sítio João UR_SJ 0,22 0,18 0,28 0,24 0,19 0,23 0,26 0,33 0

Uraricoera Uraricoera 174 UR_174 0,21 0,31 0,26 0,30 0,14 0,33 0,47 0,53 0,35 0

BACIA LOCAL Código BR_BI BR_CA BR_MT TC_CA TC_RT TC_VT UR_AL 174 UR_NA UR_SJ UR_174

Branco Bom Intento BR_BI 0

Branco Cantá BR_CA 0,40 0

Branco Sítio M.T BR_MT 0,29 0,24 0

Tacutu Caju II TC_CA 0,02 0,05 0,09 0

Tacutu Região Tucano TC_RT 0,02 0,03 0,18 0,26 0

Tacutu Vicinal Tucano TC_VT 0,33 0,44 0,29 0,09 0,07 0

Uraricoera Alto Alegre 174 UR_AL 174 0,08 0,08 0,31 0,13 0,53 0,19 0

Uraricoera Nascente UR_NA 0,19 0,16 0,25 0,13 0,40 0,27 0,25 0

Uraricoera Sítio João UR_SJ 0,09 0,09 0,43 0,14 0,30 0,16 0,43 0,34 0

Uraricoera Uraricoera 174 UR_174 0,22 0,32 0,41 0,21 0,26 0,51 0,41 0,41 0,41 0

BACIA LOCAL Código BR_BI BR_CA BR_MT TC_CA TC_RT TC_VT UR_AL 174 UR_NA UR_SJ UR_174

Branco Bom Intento BR_BI 0

Branco Cantá BR_CA 41.32 0

Branco Sítio M.T BR_MT 59.70 53.33 0

Tacutu Caju II TC_CA 32.26 61.27 90.76 0

Tacutu Região Tucano TC_RT 68.83 104.94 124.27 44.93 0

Tacutu Vicinal Tucano TC_VT 59.82 94.79 116.76 34.19 10.79 0

Uraricoera Alto Alegre 174 UR_AL 174 73.49 70.55 16.84 104.75 135.08 128.58 0

Uraricoera Nascente UR_NA 77.04 93.53 48.22 105.42 123.68 119.49 39.9 0

Uraricoera Sítio João UR_SJ 77.96 97.3 51.15 105.36 121.60 118.37 42.73 3.32 0

Uraricoera Uraricoera 174 UR_174 44.17 69.75 45.54 70.02 89.72 85.23 49.93 35.58 35.26 0
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Figura 21. Relação entre a distância geográfica e a similaridade na composição das assembleias de peixes 

(abundância) nas veredas de buritizais no período de seca no lavrado de Roraima. 

 

Figura 22. Relação entre a distância geográfica e a similaridade na composição das assembleias de peixes 

(presença/ausência) nas veredas de buritizais no período de seca no lavrado de Roraima. 

 

4.5 Dieta das espécies de peixes 

 

Foram analisados 737 estômagos de 40 espécies de peixes (Apêndice 2). As espécies de 

menor porte foram Elachocharax junki (10,64 - 17,60mm) e Odontocharacidium aphanes 

(11,35 - 14,71mm), e as duas maiores em tamanho foram Acaronia nassa (15,51 - 112,13mm) 

e Acestrorhynchus microlepis (72,07 - 290,00mm). 

Nas veredas de buritizais, os insetos mais consumidos pelos peixes no período de seca, 

foram larvas de dípteros quironomídeos, ceratopogonídeos e alguns culicídeos. A Ordem 

Trichoptera foi representada principalmente por hydroptilídeos. Coleoptera, Plecoptera, 
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Orthoptera e Hemiptera foram consumidos com menor frequência do que os Ephemeroptera, 

que foram bastante frequentes e diversificados na dieta. Odonata e Hymenoptera foram 

representados principalmente por Libellulidae e Formicidae, respectivamente. 

As algas também representaram um importante item alimentar, sendo representadas 

basicamente por Cyanophyta (Anabaena, Chroococcus, Microcystis, Pseudoanabaena, 

Oscillatoria); Chlorophyta (Euastrum, Closterium, Cosmarium, Desmodesmus, 

Dictyosphaerium, Haplozyga, Gomphonema, Gonatozygon, Micrasterias, Oedogonium, 

Onychonema, Phymatodocis, Pleurotaenium, Staurastrum, Staurodesmus, Triploceras, 

Xanthidium, Bambusina, Desmidium, Spirogyra e Spondilocium); Chrysophyta (Eunotia, 

Frustulia, Navicula, Pinnularia, Stenopterobia, Surilela) e Euglenophyta (Euglena, 

Leponciclis, Phacus, Trachelomonas). As algas mais consumidas foram Spirogyra, 

Desmidium, Bambusina, Oscillatoria, Closterium, e as Chrysophyta. 

Outros itens alimentares importantes foram os microinvertebrados, principalmente 

microcrustáceos (Cladocera, Conchostraca, Copepoda e Ostracoda), ácaros, rotíferos e 

protozoários (Tecameba). Outros itens encontrados foram peixes (inteiros, fragmentos e 

escamas) vegetais (sementes, fragmentos de folhas e de caule), detrito e ovos de 

invertebrados. 

Houve uma alta frequência de ocorrência de sementes apenas em Pygopristis 

denticulata (piranha), onde, quatro, dos cinco exemplares analisados ingeriram esse item, 

tendo um alto volume relativo (>50% em todos os indivíduos). Outra espécie que ingeriu 

muitas sementes foi Mesonauta cf. festivus. Já os fragmentos de folhas e de caules, foram 

encontrados ocasionalmente em algumas espécies de Curimatidae, Serrasalmidae e 

principalmente em espécies de Characidae, Lebiasinidae e Cichlidae. 

Os itens alimentares ingeridos pelas espécies de Characidae, Cichlidae Crenuchidae, 

Curimatidae, Hypopomidae, Lebiasinidae, Serrasalmidae, Sternopygidae Chilodontidae, 

Erythrinidae, Eleotridae e Trichomycteridae estão apresentadas no Apêndice 3. 

 

4.6 Estrutura trófica das assembleias de peixes 

 

 Os itens alimentares consumidos pelos peixes ocorreram em seis categorias tróficas, 

no período de seca: insetívoros, microinvertívoros, detritívoros, algívoros, carnívoros e 

onívoros. 
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A categoria trófica predominante foi a dos insetívoros, com 10 espécies (37%), sendo 

representada por espécies de characídeos, crenuchídeos, erythrinídeos, eleotrídeos, 

hypopomídeos, lebiasinídeos, serrasalmídeos e sternopygídeos. A categoria detritívora 

compreendeu oito espécies (29%) representadas por characídeos, cichlídeos, curimatídeos, 

lebiasinídeos e trichomycterídeos. Os onívoros foram representados por quatro espécies 

(15%) entre characídeos, crenuchídeos e serrasalmídeos. Os algívoros e invertívoros 

abrigaram duas espécies cada (8%) de characídeos; e characídeos e crenuchídeos, 

respectivamente. Os carnívoros foram representados por apenas uma espécie (3%) de 

Cichlidae. Catoprion mento e Mesonauta cf. festivus foram as únicas espécies que 

apresentaram escamas de peixes na dieta. 

Das 27 espécies que tiveram a estrutura trófica analisada (para as outras 13 espécies só 

foi identificado o tipo de alimento consumido, pois não alcançaram o mínimo de 10 

exemplares para a determinação da estrutura trófica), 22 consumiram apenas itens autóctones 

e cinco tiveram dieta de origem tanto autóctone quanto alóctone, nenhuma espécie consumiu 

apenas itens alóctones (Tab. 9). 
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Tabela 9 - Índice alimentar (IAi) dos grupos alimentares utilizados pelas espécies de peixes em veredas de 

buritizais no período de seca (I.AQ - insetos aquáticos, I.TE - insetos terrestres, Mc.Iv – microinvertebrados, Alg 

- algas, Veg – vegetais, Det – detritos, Cam – camarão, Esc.Peix – escama de peixe, Peix – peixe). 

 

 
  

Espécies/Itens/IA I.AQ I.TE McIv Alg Det Veg Ovo Cam Esc. Peix Peix Categ. Tróf. (%) Origem

Characidae

Hemigrammus belottii 50,14 0,37 0,81 48,62 0,05 0,0001 Insetívora 100% Autóctone

Hemigrammus levis 22,91 0,10 52,06 23,28 1,64 0,01 Algívora 100% Autóctone

Hemigrammus lunatus 0,60 0,38 95,36 3,24 0,22 0,20 Algívora 100% Autóctone

Hemigrammus stictus 17,96 1,05 31,67 34,20 15,10 0,0004 Onívora 100% Autóctone

Hemigrammus rodwayi 21,80 78,19 0,001 0,01 Microinvertívora 100% Autóctone

Heterocharax virgulatus 16,60 77,00 0,001 6,40 Insetívora 77% Alóctone

Hyphessobrycon bentosi 84,79 14,08 0,22 0,81 0,09 0,003 Insetívora 100% Autóctone

Moenkhausia copei 46,08 25,00 0,35 6,98 21,60 Insetívora 25% Alóctone

Parapristella aubynei 33,09 5,00 0,01 26,60 35,31 Onívora 5% Alóctone

Crenuchidae

Elachocharax junki 46,24 19,53 0,06 34,15 0,01 Onívora 100% Autóctone

Odontocharacidium aphanes 9,42 85,58 0,03 4,97 0,003 Microinvertívora 100% Autóctone

Curimatidae

Curimatopsis macrolepis 0,02 0,06 99,91 Detritivora 100% Autóctone

Cypocharax spilurus 0,032 0,004 99,96 Detritivora 100% Autóctone

Erythrinidae

Hoplias malabaricus 42,93 11,00 1,12 44,94 Insetívora 11% Alóctone

Lebiasinidae

Copella natereri 95,16 1,00 3,52 0,05 0,25 0,01 Insetívora 1% Alóctone

Nannostommus digrammus 9,56 0,54 14,93 74,58 0,39 0,002 Detritivora 100% Autóctone

Nannostommus marginatus 3,44 1,23 7,39 87,86 0,08 0,00 Detritivora 100% Autóctone

Serrasalmidae

Catoprion mento 13,81 18,94 9,01 1,96 26,48 29,80 Onívora 100% Autóctone

Cichlidae

Acaronia nassa 3,10 0,001 50,80 46,10 Carnívora 100% Autóctone

Apistogramma  cf. gibbiceps 0,10 8,66 0,31 90,92 0,01 Detritivora 100% Autóctone

Apistogramm steindachneri 0,51 1,65 2,97 93,95 0,92 Detritivora 100% Autóctone

Mesonauta cf. festivus 22,24 0,66 8,83 65,52 1,68 0,07 1,0 Detritivora 100% Autóctone

Eleotridae

Microphilypnus ternetzi 65,75 34,25 Insetívora 100% Autóctone

Hypopomidae

Hypopygus lepturus 90,10 9,47 0,43 Insetívora 100% Autóctone

Microsternarchus cf. bilineatus 39,29 60,71 Insetívora 100% Autóctone

Sternopygidae

Eigenmannia aff. trilineata 97,24 2,41 0,11 0,24 0,006 Insetívora 100% Autóctone

Trichomicteridae

Trichomicterus hasemani 1,04 98,96 Detritivora 100% Autóctone
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1 Composição da ictiofauna 

 

Diversos trabalhos sobre a ictiofauna de água doce em diferentes regiões brasileiras 

têm registrado a dominância de Characiformes, seguidos de Siluriformes e Perciformes. Os 

Gymnotiformes, geralmente ocorrem em menor abundância e menor diversidade na maioria 

dos corpos d’água, e Cyprinodontiformes e Synbranchiformes compõem uma pequena parcela 

das assembleias (Ferreira et al. 1988; Sabino e Zuanon 1998; Montag et al. 2009). Mendonça 

et al. (2005), estudando a ictiiofauna de igarapés de floresta de terra firme na Amazônia 

brasileira, encontraram maior riqueza de Characiformes, seguidos de Siluriformes, 

Gymnotiformes e Perciformes, estes autores, consideram que a composição em termos de 

ordens taxonômicas mais importantes, parecem diferir entre os pequenos igarapés (1ª e 2ª 

ordem) e os tributários de maiores ordens, em terra-firme. 

Nas veredas de buritizais do lavrado, as ordens Cyprinodontiformes e 

Synbranchiformes seguiram o padrão observado em igarapés de floresta de terra firme na 

Amazônia, e contribuíram apenas com uma espécie cada, no entanto, a predominância no 

período de seca foram Characiformes, seguidos de Perciformes, Gymnotiformes e 

Siluriformes, resultado semelhante ao encontrado por Montaña et al. (2008), estudando 

riachos em buritizais na Venezuela.  

Mesmo a despeito de que este estudo foi desenvolvido apenas no período de seca, a 

participação de Perciformes e Gymnotiformes bem acima dos Siluriformes, pode ser 

considerada como um fato marcante e que diferencia as veredas de buritizais dos demais 

ambientes até agora inventariados nos estudos ictiológicos da região amazônica.  

Characidae foi a família mais rica e mais abundante. Ela é formada por grande número 

de espécies de pequeno a médio porte e tem sido considerada como a mais diversificada 

ecologicamente na Amazônia (Goulding 1980). Espécies de Hemigrammus, um dos gêneros 

mais especiosos de Characidae (Reis et al. 2003), foram encontradas em quase todas as 

amostras e foi o mais abundante e mais rico dos gêneros coletados.  

A segunda família mais representativa foi Cichlidae, considerada a mais rica em 

espécies do mundo (Kullander 2003). Um dos principais representantes desta família foi 

Mesonauta cf. festivus, um peixe generalista e que tem o hábito de viver entre macrófitas, 
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sendo capaz de suportar condições de hipoxia, o que pode diminuir a probabilidade de 

extinções locais em função de mudanças ambientais súbitas (Pires et al. 2014). Tanto M. cf. 

festivus como Apistogramma cf. gibbiceps e A. steindachneri foram bem distribuídas nas 

veredas de buritizais, coletadas próximo ao substrato em ambiente de água livre e entre 

macrófitas aquáticas. Vale (2011) destacou que A. cf. gibbiceps é uma espécie comum em 

ambientes de planícies alagáveis no Parque Nacional do Viruá em Roraima, mas sofreu 

flutuação na abundância de acordo com a variação sazonal. 

A terceira família mais rica e a segunda mais abundante foi Lebiasinidae, endêmica da 

Região Neotropical e que inclui espécies conhecidas como peixes-lápis (Ferreira 2010). Essas 

espécies foram coletadas sempre nas margens e entre macrófitas aquáticas, como já relatado 

por Sabino e Zuanon (1998). Vale (2011) relata ter encontrado Nannostomus marginatus 

frequentemente em campinas expostas a alta insolação, que pode elevar a temperatura 

superficial da água para acima de 36 °C.  

A capacidade dessas espécies de ciclídeos e lebiasinídeos de suportar condições 

ambientais extremas pode explicar, ao menos parcialmente, a frequência de ocorrência e 

abundância destes, em veredas de buritizais do lavrado de Roraima, que são fortemente 

expostos à insolação e submetida sazonalmente a longos períodos de estiagem e hipóxia. 

Outras espécies comuns e abundantes nas amostras foram Elachocharax junki e 

Parapristella aubynei, que se mostram bem adaptadas às áreas de campina aberta (Vale 2011) 

e Trichomycterus hasemani, um pequeno candiru e único siluriforme abundante nas amostras. 

Estudos conduzidos por Chará et al. (2005) demonstraram que espécies de Trichomycterus  

são ativas em águas rasas durante a noite e também em água turva após chuvas. Segundo estes 

autores, a seleção de micro-habitats por esses pequenos bagres depende mais da existência de 

uma cobertura adequada do que de profundidade, e tiveram predominância em ambientes com 

substrato de lama e areia e baixa concentração de oxigênio. 

Hoplias malabaricus e Erythrinus erythrinus são habitantes típicos de nascentes e 

córregos de pequena ordem na Amazônia (Fink e Fink 1978), esperava-se que essas espécies 

de hábitos predatórios e que suportam baixos níveis de oxigênio fossem mais representativas 

em veredas de buritizais (Ferreira et al. 2007). No entanto, poucos exemplares foram 

encontrados nos ambientes amostrados, talvez devido sua alta capacidade de dispersão. 

Alguns gêneros que predominam em pequenos igarapés de floresta em terra firme, 

como Aequidens, Bryconops, Microcharacidium e Pyrrhulina (Araújo-Lima 1998; Sabino e 
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Zuanon 1998; Mendonça et al. 2005; Anjos 2005) não foram encontrados nas veredas de 

buritizais, ou foram representados por poucos indivíduos. Isso talvez seja devido às diferenças 

entre os sistemas aquáticos, as veredas de buritizais se distinguem pela vegetação aberta e 

pelo caráter efêmero de boa parte desses ambientes, ao contrário do que ocorre em igarapés e 

rios típicos da floresta. Assim, essas espécies podem não ser adaptadas às abruptas diferenças 

nas condições ambientais causadas pela forte mudança sazonal e com isso sofrerem alta 

mortandade e predação. Alternativamente, suas populações podem se deslocar desses 

ambientes rasos para igarapés perenes no período em que os corpos d’águas estão conectados, 

abandonando temporariamente as veredas no período de estiagem.  

Seria necessário um estudo que avaliasse diversos ciclos hidrométricos para 

determinar esses padrões, identificando as principais pressões seletivas e avaliando os 

processos de recolonização. 

 

5.2 Estrutura das assembleias de peixes em veredas de buritizais 

 

Muitos estudos têm verificado a importância de fatores estruturais locais na 

determinação da estrutura das assembleias de peixes em igarapés e córregos, como, 

profundidade, largura, velocidade de correnteza, tipo predominante de substrato e vegetação 

de entorno (Anjos 2005; Mendonça et al. 2005; Hoeinghaus et al. 2006; Pinto et al. 2009), 

esses fatores também interferem na estrutura das assembleias de peixes em poças temporárias 

na Amazônia Central (Pazin et al. 2006). 

Em veredas de buritizais do lavrado, no período de seca, as variáveis ambientais locais 

analisadas (profundidade, área e volume) não foram boas preditoras da estrutura das 

assembleias de peixes (diversidade, riqueza e abundância). Esses resultados podem ser 

indicativos de alta variabilidade populacional e predominância de processos de 

extinção/recolonização na organização das comunidades, como relatado por Angermeier e 

Schlosser (1989), ao estudar a relação espécie-área em córregos no Panamá, ambientes de 

condições extremas. 

A alteração abrupta (tempo de inundação e refluxo da água) causada pela acentuada 

mudança sazonal no lavrado pode ter atuado como uma forte pressão seletiva, onde muitos 

peixes ficaram isolados nas veredas de buritizais de forma aparentemente aleatória. É possível 
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que tenha havido um rápido refluxo da água, diminuindo o tempo de conexão e aumentando a 

imprevisibilidade na composição de espécies nas assembleias locais, pois o hidroperíodo é 

uma váriável importante em ambientes temporários, estando diretamente relacionado à 

conectividade e dispersão de espécies (Fernandes 2013). 

Angermeier e Schlosser (1989) indicam que em córregos sujeitos a forte variação 

sazonal, as características locais do habitat são menos importantes na distribuição e 

abundância de peixes do que em córregos sujeitos a menor variabilidade ambiental. Portanto, 

o período de seca/estiagem seria um momento no qual a ictiofauna poderia ser bastante 

alterada por fatores estocásticos atuando localmente (ou seja, um evento aleatório local 

poderia afetar fortemente a estrutura e composição da assembleia de peixes de uma vereda, 

independente das suas caracteristicas ambientais). 

A ictiofauna das veredas foi representada por 56 espécies, uma alta riqueza, 

considerando que as amostragens foram realizadas apenas no período de seca/estiagem, em 

ambientes efêmeros. A abundância total de peixes foi alta (N=3733), entretanto, a quantidade 

de exemplares por espécie não foi uniforme, sendo que das 56 espécies coletadas, 13 foram 

representadas por apenas um exemplar cada, e outras 13 por menos de 10 exemplares. 

Estudos ecológicos desenvolvidos na Amazônia sugerem que na maioria das comunidades 

animais há poucas espécies abundantes e muitas espécies representadas por poucos indivíduos 

(Matthews 1998), sendo que a abundância das espécies pode estar relacionada ao alto 

potencial reprodutivo, formas de crescimento e capacidade de suporte do ambiente (Towsend 

et al. 2010). 

Lemos (2008), estudando rios de Roraima, encontrou um grande número de espécies 

de peixes de ocorrência esporádica nas amostras e um número bem menor de espécies comuns 

e abundantes. A falta de uniformidade na distribuição do número de indivíduos entre as 

espécies de peixes pode caracterizar uma formação de assembleias a partir dos organismos 

que sobreviveram às condições extremas (como a forte seca), e posterior entrada de espécies 

r-estrategistas com capacidade de se multiplicar de forma rápida no tempo e produzir um alto 

número de descendentes, que por vezes colonizam exclusivamente os habitats recentemente 

formados. Essas estratégias que permitem a persistência ou a colonização rápida após eventos 

de seca são comuns entre as espécies de peixes em ambientes aquáticos temporários (Odum 

2007; Fernandes 2013). Provavelmente, essa seja a situação das veredas de buritizais que 
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sofrem condições adversas anualmente e as espécies podem ocupar os nichos de forma 

aleatória e não previsível. 

O conjunto de resultados obtidos nas veredas de buritizais no lavrado de Roraima 

indica que eventos estocásticos associados às características ambientais podem influenciar de 

forma diferenciada as assembleias de peixes, resultando em estruturas marcadamente distintas 

de outros ambientes. Além disso, esses resultados indicam que a compreensão adequada dos 

processos que influenciam a estrutura das assembleias de peixes em veredas, demanda 

estudos de longa duração, envolvendo diversos ciclos sazonais e a análise de uma maior 

quantidade de variáveis ambientais. Isso deverá permitir uma avaliação mais consistente dos 

padrões de distribuição das espécies de peixes nesses ambientes, bem como do papel da 

conectividade hidrológica durante o período de chuvas para a manutenção das populações de 

peixes dessa região. 

 

5.3 Similaridade entre veredas de buritizais e entre bacias hidrográficas 

 

A região de lavrado é um ecossistema que permanece de seis a sete meses sem chuvas 

(Filho et al. 1997; Bríglia-Ferreira 2012; Machado-Alisson et al. 2013), porém, na estação 

chuvosa ocorre  a elevação do nível do lençol freático e um acúmulo de água nesses terrenos, 

o que faz com que o nível dos rios se eleve, promovendo a inundação do lavrado e 

consequentemente o intercâmbio da ictiofauna (Lowe-McConnell 1964, 1999). 

É possível que conexões temporárias entre veredas de buritizais durante a estação 

chuvosa contribuam para aumentar a similaridade ictiofaunística entre bacias hidrográficas 

distintas. Porém, no período de seca/estiagem a similaridade da ictiofauna foi baixa entre as 

bacias de drenagem, tanto com base em dados de presença-ausência como de abundância das 

espécies. 

Esses resultados sugerem que processos estocásticos podem ter afetado as populações 

de peixes nas veredas durante esse período, o que também explicaria a falta de relação entre 

similaridade ictiofaunística e distância geográfica entre os locais de amostragem, com base na 

abundância local das espécies. Ambientes mais heterogêneos são pouco previsíveis e 

respondem predominantemente a processos estocásticos (Vannote 1980), já que a 

variabilidade na estrutura do habitat em pequenos corpos d’água no período de seca pode 

provocar grandes alterações na comunidade de peixes, mesmo entre ambientes da mesma 
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bacia ou entre ambientes próximos, tornando mais baixa a similaridade. Ou, devido à 

complexidade das bacias de drenagem dessa região, que pode haver um corredor de dispersão 

para algumas espécies de peixes e uma barreira à dispersão para outras (Lowe-McConnell 

1964; Souza et al. 2012). 

Diferente dos dados de presença-ausência das espécies de peixes nas veredas de 

buritizais, que foram influenciados tanto pela bacia hidrográfica quanto pela distância 

geográfica entre os corpos d’água, mesmo em um baixo nível, a abundância das espécies não 

foi influenciada por esses fatores, o que também foi observado por Mendonça et al. (2005) 

para os igarapés da Reserva Ducke, na Amazônia central. Esses autores também constataram 

diferenças na composição da ictiofauna de riachos próximos, porém conectados a microbacias 

distintas, ou seja, bacia hidrográfica foi mais importante na composição das espécies que a 

distância geográfica (linear) entre os igarapés. Fernandes et al. (2010), estudando uma escala 

espacial pequena em uma planície alagada do Pantanal no Pirizal (MT), não encontraram 

diferenças na riqueza e abundância das assembleias de peixes em função da distância de 

fontes de colonização. 

As veredas de buritizais que tiveram menores distâncias entre si (< 50 km) estão 

localizadas na mesma bacia de drenagem, com exceção do Sítio MT e Alto Alegre 174 (16,8 

km) e Caju e Bom Intento (32,3 km), estão geograficamente próximos, porém em bacias 

hidrográficas distintas. Apesar da pequena distância entre essas veredas, a similaridade entre 

elas foi pequena, indicando que bacia hidrográfica pode ser mais importante na composição 

da ictiofauna do que a distância linear entre os corpos d’água. Entretanto, o eventual efeito de 

capturas de cabeceiras entre bacias hidrográficas contíguas pode ter um papel relevante na 

similaridade entre corpos d’água conectados a bacias distintas. 

 

5.4 Dieta das espécies de peixes 

 

 Os peixes dulcícolas da região tropical, em especial os amazônicos, consomem uma 

grande variedade de alimentos, incluindo algas microscópicas, sementes, frutos, 

invertebrados, peixes, matéria orgânica particulada e outros, sejam itens autóctones ou 

alóctones (Ferreira 1993; Silva 1993). A ingestão dessa diversidade de recursos é reflexo da 

grande adaptabilidade trófica (Lowe-McConnell 1999; Abelha et al. 2001), onde a maioria 
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das espécies são generalistas e oportunistas (Ferreira 1993; Castro et al. 2003; Castro et al. 

2004; Oliveira e Bennemann 2005). 

Os insetos são itens preferenciais dos Gymnotiformes analisados em veredas no 

período de seca, bem como, dos Gymnotiformes analisados por Soares (1979) no igarapé do 

Porto, em Mato Grosso, onde encontraram apenas Diptera imaturos e outras larvas de insetos 

no conteúdo estomacal. Espécies de Eigenmannia encontradas numa lagoa do Pantanal se 

alimentaram principalmente de larvas de Diptera e, secundariamente, de microcrustáceos 

(Catella 1992), resultado semelhante ao obtido nesse estudo, onde insetos e microcrustáceos 

foram os mais consumidos.  

 Algumas piranhas apresentam variação na dieta, ingerindo desde vegetais até peixes. 

Piorski et al. (2005) analisaram a alimentação e ecomorfologia de duas espécies de piranhas e 

verificaram que peixes foram dominantes, seguidos de vegetais (recurso explorado pela maior 

parte da população) e insetos (considerados componentes ocasionais na dieta). Catella (1992) 

encontrou três espécies de piranhas que se alimentaram basicamente de peixes inteiros e 

pedaços de peixes, porém incluíram na dieta fragmentos vegetais, insetos e detrito, os dois 

últimos bem menos frequentes. Diferentemente, a piranha Catoprion mento encontrada neste 

estudo apresentou uma dieta baseada em insetos aquáticos e terrestres, microcrustáceos, 

ácaros, algas, fragmentos de folhas, e escamas de peixes e camarão. Outra piranha encontrada 

nas veredas foi Pygopristis denticulata, que se alimentou principalmente de sementes e 

secundariamente de insetos aquáticos, e com menos frequência, pedaços de peixes, 

microcrustáceos e algas filamentosas. 

Hoplias malabaricus é uma espécie que muda de dieta de acordo com a ontogenia. Na 

fase larval é planctófaga, os jovens são basicamente insetívoros e quando adultos 

essencialmente ictiófagos (Catella 1992). Soares (1979) verificou na alimentação de H. 

malabaricus jovem, larvas de insetos, Copepoda e uma pequena quantidade de fragmentos 

vegetais. No presente estudo, apenas jovens dessa espécie foram encontrados, e consumiram 

exclusivamente insetos. 

A ingestão de detritos mostra a importância desse recurso para muitas espécies, o qual 

consiste de alimentos que podem ser oriundos tanto de matéria vegetal quanto animal. No 

presente estudo, grande parte das espécies ingeriu esse item. Isso corrobora os resultados de 

Oliveira e Bennemann (2005), que verificaram uma alta dominância deste tipo de alimento 

entre as espécies, e Ropke (2008), que também constatou que em geral, a maioria das espécies 
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de peixes complementa sua dieta com detrito e perifíton, muitas vezes representando uma 

proporção considerável em suas dietas.  Nas veredas de buritizais o detrito apresentou alta 

abundância nos estômagos de espécies de Curimatidae (branquinhas), sempre com graus de 

repleção altos (> 75%). Nesses detritívoros típicos, a grande quantidade de sedimento no trato 

digestivo é explicada pelo comportamento de busca de alimento no sedimento, cujo baixo 

valor nutritivo implica na ingestão contínua e em grandes volumes pelos peixes (Gneri e 

Angelescu 1951). Por outro lado, detritívoros de outros grupos taxonômicos apresentaram 

baixos graus de repleção, Apistogramma cf. gibbiceps apresentou 87% dos indivíduos com 

valores de GR = 10%; outras espécies como A. steindachneri e Trichomycterus hasemanni 

apresentaram valores variando entre 10 a 25%. Silva (1993) também encontrou resultado 

semelhante, onde espécies de Apistogramma consumiram apenas detrito. É provável que as 

condições ambientais locais, caracterizadas por águas rasas e sob condições semilênticas, no 

período de seca, favoreçam o acúmulo de detritos orgânicos, o que explicaria a sua 

importância alimentar para muitas espécies nas veredas de buritizais. 

Os peixes que consomem diversos itens alimentares sem uma predominância evidente 

de alguns itens são considerados generalistas e/ou onívoros. Blanco-Parra e Rodriguez (2006), 

ao analisarem a dieta da ictiofauna no rio Mesay (Amazônia colombiana) no período de águas 

altas, verificaram que o grupo de onívoros havia consumido principalmente itens de origem 

vegetal, e relacionaram essa dieta com a grande oferta desses itens na floresta inundada, em 

veredas de buritizais, os itens predominantemente ingeridos foram de origem animal. 

Os microinvertebrados planctônicos e/ou bentônicos fizeram parte de mais de 50% da 

dieta de Hemigrammus rodwayi e Odontocharacidium aphanes. Apesar de esses itens serem 

abundantes no ambiente aquático e ingeridos frequentemente pela maioria das espécies de 

peixes em veredas, essa categoria foi pouco representativa, onde apenas 7% das espécies 

analisadas foram consideradas microinvertívoras. Goulding et al. (1988) encontraram nove 

espécies zooplanctófagas no rio Negro, e Casatti (2002) encontrou menos de 5% de espécies 

de peixes que se alimentaram de microcrustáceos em riacho da bacia do alto rio Paraná. 

Quase todas as espécies capturadas ingeriram algas filamentosas e/ou unicelulares, 

com exceção de Hypopomidae, e de vários Cichlidae e Crenuchidae (as duas últimas 

ingeriram algas ocasionalmente). Alguns estômagos apresentaram conteúdo composto por 

praticamente 100% de algas filamentosas, como Hemigrammus levis e H. lunatus. 

Diferentemente, Goulding (1980), ao analisar a dieta de peixes de florestas alagadas na 
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Amazônia Central, encontraram em H. levis grandes quantidades de vegetais autóctones e 

detritos, e Ropke (2008) identificou a predominância de insetos aquáticos na dieta dessa 

espécie. Uma característica interessante de H. lunatus foi a presença de grande quantidade de 

óleo nos estômagos analisados; embora não tenha sido possível identificar a origem dessa 

substância, é provável que seja proveniente do consumo de frutos de buriti. Outra espécie que 

apresentou grande quantidade de óleo foi H. bellottii, um insetívoro com tendência à 

detritivoria. 

 A dominância da herbivoria não é comum na região amazônica (Catella 1992; Ferreira 

1993; Oliveira e Bennemann 2005) e não foi diferente para este estudo, onde poucas espécies 

consumiram fragmentos de folhas, caules e sementes de herbáceas. A ingestão desses itens 

não foi suficientemente volumosa e nem frequente em nenhuma das espécies. Em ambientes 

que sofrem inundação sazonal os itens vegetais encontram-se mais frequentes e tornam-se 

mais importantes na dieta dos peixes durante a fase de enchente-cheia, quando passam a 

utilizar as áreas de várzea ou igapó para alimentação, tendo acesso a frutos, flores, sementes e 

folhas das árvores (Goulding 1980; Blanco e Rodriguez 2006). No caso das veredas, onde a 

vegetação ripária é dominada pelos buritizais, é possível que o consumo dos frutos dessas 

palmeiras represente uma importante fonte de recursos e energia, o que necessita ser estudado 

em mais detalhe. 

A ampla variedade de itens alimentares explorados pelas espécies de peixes das 

veredas de buritizais indica que eles ocupam vários níveis tróficos, desde os que exploram a 

base da cadeia alimentar até predadores do topo, como Acaronia nassa (carnívoro-piscívoro). 

Algumas espécies de peixes mudaram sua posição trófica em relação a outros ambientes 

citados, como, Hemigrammus levis, indicando a plasticidade trófica desses organismos.  

Itens de origem autóctone foram os mais consumidos pelas espécies de peixes no 

período estudado (seca), e o consumo de itens alóctones foi baixo quando comparado aos 

peixes que ocupam sazonalmente as florestas alagadas (Goulding et al. 1988; Marrero et al. 

1997; Blanco-Parra e Rodríguez 2006) ou à ictiofauna de igarapés de floresta de terra firme 

(Mendonça 2002; Anjos 2005; Carvalho 2008). Em veredas de buritizais, apenas 

Heterocharax virgulatus, Moenkhausia copei, Hoplias malabaricus, Parapristella aubynei e 

Copella nattereri ingeriram insetos terrestres (únicos alimentos alóctones ingeridos). Além 

disso, com exceção de H. virgulatus as outras espécies ingeriram insetos alóctones em 

pequenas quantidades, e nenhuma exibiu dieta totalmente dependente do ecossistema 
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terrestre. Esses resultados indicam que a vegetação de entorno não é a principal fonte 

fornecedora dos recursos alimentares aos peixes em veredas no período de seca, 

possivelmente porque a conformação da vegetação ripária nos buritizais não comporte uma 

grande variedade desses recursos. 

 

5.5 Estrutura trófica das assembleias de peixes 

 

 Trabalhos que buscam verificar a estrutura trófica das assembleias de peixes sejam em 

riachos (Knoppel 1970; Casatti 2002), lagos (Catella 1992), praias de rios (Claro Jr. 2007), ou 

“morichales” na Venezuela (Marrero et al. 1997) evidenciam uma predominância de 

insetívoros terrestres/alóctones. Isso também foi verificado nas veredas de buritizais, com 

37% das espécies analisadas sendo insetívoras, embora os principais insetos tenham sido de 

origem aquática, principalmente as formas imaturas. 

Os detritívoros constituíram o segundo grupo trófico mais representativo entre as 

espécies analisadas em veredas de buritizais no período de seca, com 29% das espécies. Os 

detritos são abundantes nos ambientes tropicais, principalmente nas planícies inundáveis de 

grandes rios, que devido ao grande aporte e acúmulo de material orgânico proveniente da 

decomposição de plantas, atraem peixes em busca destes recursos (Goulding et al. 1988; 

Resende 2000; Claro Jr. 2007). Por outro lado, essa condição contrasta com a de peixes de 

igarapé de floresta de terra firme, onde os detritívoros são poucos presentes (Goulding 1980; 

Sabino e Zuanon 1998; Anjos 2005). É provável que isso ocorra em função da inexistência de 

um acúmulo suficiente de detritos, por serem carreados pela forte correnteza dos igarapés de 

cabeceira, segundo o conceito do rio contínuo (Vannote et al. 1980). Em veredas, a correnteza 

é fraca, o ambiente é plano e encharcado, o que possibilita a deposição desses itens que 

sustentam uma fauna rica e abundante nos buritizais, representada por detritívoros típicos, 

como curimatídeos e outros peixes que ingeriram grande importância de detritos. 

Por ser um ambiente raso, com grande luminosidade e supostamente com nutrientes 

disponíveis para a produção primária, esperava-se que peixes algívoros fossem mais 

representativos. No entanto, poucas espécies (e. g. H. levis e H. lunatus) foram categorizadas 

como algívoras, embora esse item tenha sido bastante frequente em praticamente todas as 

espécies analisadas. Em igarapés de floresta de terra firme, quando ocorre essa categoria, ela é 

representada principalmente pelos loricaríideos perifitívoros, que são pouco diversos e pouco 
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abundantes naquele tipo de ambiente (Jansen Zuanon, com. pessoal). Em veredas, os 

algívoros foram caracídeos, espécies abundantes, mostrando mais uma vez que a via trófica 

que está sustentando esses ambientes é provavelmente diferente dos ambientes de igarapés de 

terra firme amazônicos. 

As espécies onívoras foram pouco representadas nas veredas (apenas 15% das 

espécies), assim como observado por Goulding et al. (1988) no rio Negro. Já em riachos 

(Castro et al. 2003; Castro et al. 2003b), na planície de inundação do Pantanal (Resende 

2000) e em bancos de herbáceas aquáticas em grandes rios (Ropke 2008), a maioria das 

espécies de peixes analisadas apresentaram uma dieta onívora. 

Os invertívoros se alimentaram tanto de microrganismos bentônicos (Cladocera: 

Ilyocryptidae, Chydoridae e Macrothricidae) quanto planctônicos (Cladocera: Bosminidae, 

Sididae, Daphniidae, Moinidae, e também Copepoda, Ostracoda e Conchostraca). Além disso, 

alguns peixes aparentemente são capazes de selecionar organismos bentônicos em meio aos 

detritos, e ingeri-los individualmente, como no caso de Odontocharacidium aphanes. Esse 

pequeno crenuquídeo vive associado a substratos complexos, como macrófitas e bancos de 

folhiços, onde provavelmente captura esses pequenos invertebrados (Jansen Zuanon, com. 

pessoal). 

Os carnívoros, que consumiram peixes inteiros e/ou aos pedaços e também camarões, 

foram representados por apenas uma espécie. No trabalho de Ropke (2008) os piscívoros 

ocorreram em número expressivo nos bancos de herbáceas no rio Araguaia, assim como o 

encontrado por Claro Jr. (2007) entre os peixes de praias do rio Solimões-Amazonas, onde os 

piscívoros constituíram o segundo grupo com maior número de espécies coletadas. Ao 

contrário do rio Araguaia, em bancos de macrófitas no rio Trombetas as espécies consideradas 

como especialistas tróficos, como os piscívoros e detritívoros, foram poucos presentes (Ropke 

2008).  

Nas veredas de buritizais estudadas em Roraima no período de seca, houve uma 

dominância de espécies de peixes com hábitos alimentares generalistas, o que pode ser devido 

aos fortes distúrbios ambientais sazonais a que esse tipo de ambiente é submetido. Poff e 

Allan (1995) sugerem que a estabilidade ambiental é uma condição importante para espécies 

de hábitos alimentares especializados, e que há um maior número de generalistas em 

ambientes mais variáveis e sujeitos a distúrbios, o que é corroborado pelos nossos resultados.  
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De modo geral, o ambiente aquático de veredas de buritizais com a vegetação de 

entorno basicamente formada por buritis e herbáceas e fortemente exposto à luz solar, 

proporciona o desenvolvimento de grande quantidade de plantas aquáticas e algas, e favorece 

as cadeias alimentares baseadas na produção primária de origem autóctone. Indicando que a 

estrutura trófica das assembleias de peixes em veredas de buritizais no período de seca está 

sendo sustentada principalmente por itens provenientes dos próprios corpos d’água, 

diferentemente da estrutura trófica predominante em igarapés de floresta em terra firma, que é 

sustentada principalmente pela área circundante. 
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES  

 

1- A composição da ictiofauna em veredas de buritizais deu-se principalmente por peixes 

de pequeno porte, com capacidade de utilizar os micro-hábitats criados pela grande 

quantidade de vegetação submersa e flutuante. Essas espécies apresentam adaptabilidade a 

condições efêmeras, passam longo período do ano nesses ambientes aquáticos fortemente 

restritos. 

2- Apesar de ter sido analisado apenas um período hidrológico (seca/estiagem), onde 

vários ambientes apresentaram-se como pequenos poços d’água, percebe-se que veredas de 

buritizais abrigam grande riqueza e diversidade de espécies de peixes. Entretanto, diferente do 

que havia sido inicialmente hipotetizado, as características ambientais locais (profundidade, 

área e volume) não influenciaram significativamente a estrutura das assembleias de peixes. 

Processos estocásticos (ou seja, eventos aleatórios locais) podem ter influenciado essas 

assembleias de peixes, resultando em estruturas marcadamente distintas entre si e de outros 

ambientes aquáticos na Amazônia. Entretanto, a compreensão adequada dos processos que 

influenciam a estrutura das assembleias de peixes em veredas de buritizais demanda estudos 

de longa duração, envolvendo ciclos sazonais e a análise de outras variáveis ambientais. 

3- Quanto á composição de espécies houve uma tendência de agrupamento de amostras 

pertencentes a uma mesma bacia hidrográfica. Aparentemente, as conexões hidrográficas que 

ocorrem no período chuvoso podem propiciar o intercâmbio dos peixes entre as três bacias. 

Por outro lado, processos estocásticos locais ou em escala de bacia podem gerar fortes 

perturbações ambientais gerando aleatoriedade na composição das espécies e explicar a falta 

de relação significativa entre similaridade ictiofaunística e distância geográfica, com base na 

abundância local das espécies.  

4- Bacias hidrográficas podem ser mais importantes na composição da ictiofauna 

(presença/ausência) do que a distância linear entre os corpos d’água, pois houve veredas 

próximas entre si de diferentes bacias, porém com menor similaridade, do que veredas mais 

distantes, porém inseridas na mesma bacia de drenagem. 

5- A dieta das espécies de peixes foi baseada fortemente em itens de origem autóctone, 

como insetos aquáticos (larvas, pupas e adultos), microinvertebrados aquáticos, algas, 

camarão e peixes. Isso talvez se deva à conformação da vegetação ripária nos buritizais, que 

não comporta uma grande variedade de recursos alimentares terrestres no período de seca. 
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Isso evidencia que os peixes das veredas de buritizais são dependentes da produção primária 

autóctone diferentemente das assembleias de peixes de igarapés de floresta, que dependem 

principalmente dos recursos alimentares alóctones derivados da floresta ripária. 

6- A grande diversidade e a alta variabilidade das espécies de peixes entre os locais de 

amostragem sugere que as veredas de buritizais são importantes para a manutenção da 

diversidade de peixes do lavrado. Isso implica que, em termos de conservação biológica, seria 

necessário conservar veredas conectadas a diferentes bacias hidrográficas e espalhadas na 

paisagem, de forma a proteger o sistema de eventos ou distúrbios ambientais naturais (grandes 

secas e fogo) que pudessem ter efeitos negativos em escala local e/ou regional. 

 

 

 

  



49 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ab' Saber, A.N. 1997. A Formação Boa Vista: O significado geomorfológico e geoecológico 

no contexto do relevo de Roraima. In: Barbosa, R.I.; Ferreira, E.J.G.; Castellón, E.G. 

(Eds.), Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas. p. 267-293. 

Abelha, M.C.F.; Agostinho, A.A.; Goulart, E. 2001. Plasticidade trófica em peixes de água 

doce. Acta Scientiarum. Maringá, v. 23, n. 2, p. 425-434. 

Albert, J.S.; Petry, P.; Reis, R.E. 2011. Major Biogeographic and Phylogenetic Patterns. 

(Eds.). In: Historical Biogeography of Neotropical Fresh water Fishes; Albert, J.S., 

Reis, R.E., University of California Press: Berkeley, CA, USA. p. 38-57. 

Alves-Gomes, J.A. 1997. Informações preliminares sobre bio-ecologia de peixes elétricos 

(Ordem Gymnotiformes) em Roraima. In: Barbosa, I.R. Ferreira, E.J.G., Castellón, 

E.J. (Ed.). Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas. p. 509-553. 

Anjos, M.B.D. 2005. Estrutura de comunidades de peixes de igarapés de terra firme na 

Amazônia Central: composição, distribuição e características tróficas. Mestrado 

(Dissertação em Biologia Tropical e Recursos Naturais), Universidade Federal do 

Amazonas, Manaus - AM.p.68. 

Araújo, N.B. 2006. Biodiversidade e interações ecológicas da ictiofauna em córregos de 

cerrado, Ribeirão Ouvidor, Bacia do Paraná. Goiás. Dissertação (Mestrado em 

Ecologia e Produção Sustentável), Universidade Católica de Goiás. p. 55. 

Araújo-Lima, C.A.R.M.; Jiménez, I.F.; Oliveira, R.S.; Eterovick, P.C.; Mendonza, U.; 

Jerozolimnki, A. 1998. Relação entre o número de espécies de peixes, complexidade 

do habitat e ordem dos riachos nas cabeceiras de um tributário do rio Urubu, 

Amazônia Central. Acta Limnológica Brasiliensis. Vol. 11(2). 127-135. 

Angermeier, P.L.; Schlosser, I.J. 1989. Species-area relationships for stream fishes. Ecology, 

70(5), p. 1450-1462. 

Barbosa, R.I.1997. Distribuição das chuvas em Roraima. In: Barbosa, R.I.; Ferreira, E.J.G.; 

Castellón, E.G. (Eds.). Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas. p. 325-335. 



50 
 

Barbosa, R.I., Miranda, I.S. 2005. Fitofisionomias e diversidade vegetal das savanas de 

Roraima. In: Barbosa, R.I., Xaud, H.A., Costa, J.M.S. (Eds.) Savanas de Roraima: 

Etnoecologia, Biodiversidade e Potencialidades Agrossilvipastoris. Boa Vista-RR. 

Femact. p. 61-78. 

Barbosa, R.I.; Campos, C.; Pinto, F.; Fearnside, P.M. 2007. The "Lavrados" of Roraima: 

Biodiversity and Conservation of Brazil's Amazonian Savannas. Functional 

Ecosystems and Communities, 1(1): 29-41. 

Barbosa, R.I.; Campos, C. 2011. Detection and geographical distribution of clearing areas in 

the savannas (‘lavrado’) of Roraima using Google Earth web tool. Journal of 

Geography and Regional Planning. Vol. 4(3). p. 122-136. 

Barros, D.F. 2008. Efeito de bacias e de variáveis ambientais na estrutura de comunidades de 

peixes de igarapés na região do Interflúvio Madeira-Purus. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Ambientais), Universidade Federal do Pará, Museu Emílio Goeldi e 

EMBRAPA. p. 72. 

Belger, L.; Forsberg, B.R. 2006. Factors controlling Hg levels in two predatory fish species in 

the Negro river basin, Brazilian Amazon. Science of the Total Environment. 367 

(2006) 451–459. 

Blanco-Parra, M.P.; Bejarano-Rodríguez, I. 2006. Alimentación y reproducción de las 

principales especies ícticas del río Mesay durante el período de “aguas altas”. Rev. 

Biol. Trop. Vol. 54(3): 853-859. 

Bicudo, C.E.M.; Menezes, M. 2006. Gêneros de algas continentais do Brasil (chave para 

identificação e descrições). 2ª Ed. São Carlos: RiMa. p. 502. 

Bríglia-Ferreira, S.R.2004. Ictiofauna das savanas de Roraima: Estado atual do conhecimento 

e novas perspectivas. In: Barbosa R.I., Xaud H.A.M., Costa e Souza J.M. (Eds.). 

Savanas de Roraima - Etnoecologia, Biodiversidade e Potencialidades 

Agrossilvipastoris. Roraima, Brasil. p. 111-121. 

Bríglia-Ferreira, S.R.; Röpke, C.P.; Alves-Gomes J.A. 2012. Ictiofauna da região da Serra da 

Lua (Roraima, Brasil) e importância dos ambientes aquáticos de 'lavrado' no 

interflúvio das bacias dos rios Negro, Essequibo e Orinoco. In: Scarlato, F.C.; 

Evangelista, R.A.O.; Araújo, W.F. (Eds.). Amazônia: Terra e Água, degradação e 

desenvolvimento sustentável. Boa Vista-RR. Editora da UFRR. p. 187-208. 



51 
 

Buhrnhein, C.M. 2002. Heterogeneidade de Hábitats: rasos x fundos em assembleias de 

peixes de igarapés de terra firme na Amazônia Central, Brasil. Revista Bras. Zool. v. 

19 (3). p. 889-905. 

Capone, T.A.; Kushlan, J.A. 1991. Fish community structure in dry-season stream pools. 

Ecology: 72 (3). p. 983-992. 

Carvalho, L.N. 2008. História natural de peixes de igarapés amazônicos: utilizando a 

abordagem do Conceito do Rio Contínuo. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas, 

área de concentração em Ecologia), Universidade Federal do Amazonas e Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia. p. 142. 

Carvalho, C.M. 2009. Lavrado da Serra da Lua em Roraima e Perspectivas para Estudos da 

Herpetofauna na Região. Revista Geográfica Acadêmica, v.3, n.1.p. 4-17. 

Casatti, L. 2002. Alimentação dos peixes em um riacho do Parque Estadual Morro do Diabo, 

Bacia do Alto Rio Paraná, sudeste do Brasil. Biota Neotropica, v.2, n.2. Universidade 

Estadual Paulista. São José do Rio Preto, São Paulo. p. 14. 

Casatti, L.; Teresa, F.B.; Gonçalves-Souza, T.; Bessa, E.; Manzotti, A.R.; Gonçalves, C. S.; 

Zeni, J.O. 2012. From forests to cattail: how does the riparian zone influence stream 

fish? Neotropical Ichthyology. 10(1): 205-21. 

Castelló, V.; Corvillo, M.; J.E.; García, J.E. 1987. Relación especies-área de una comunidad 

de peces neotropicales. Misc. Zool., 11: 243-247. 

Castro, R.M.C. 1999. Evolução da ictiofauna de riachos sul-americanos: padrões gerais e 

possíveis processos causais. In: (Ed.). Caramaschi, E.P.; Mazzoni, R; Peres-Neto, P.R. 

Ecologia de Peixes de Riachos. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, v.6.  p. 139-155. 

Castro, R.M.C.; Casatti, L.; Santos, H.F.; Ferreira, K.M.; Ribeiro, A.C.; Benine, R.C.; Dardis, 

G.Z.P.; Melo, A.L.A.; Stopiglia, R.; Abreu, T.X.; Bockmann, F.A.; Carvalho, M.; 

Gibran, F.Z.; Lima, F.C.T. 2003. Estrutura e composição da ictiofauna de riachos do 

rio Paranapanema, Sudeste e Sul do Brasil. Biota 

NeotropicaV3(n1)http://www.biotaneotropica.org.br/v3n1/pt/abstract?article+BN0170

3012003. 

Castro, R.M.C.; Casatti, L.; Santos, H.F.; Melo, A.L.A.; Martins, L.S.F.; Ferreira, K.M.; 

Gibran, F.Z.; Benine, R.C.; Carvalho, M.; Ribeiro, A.C.; Abreu, T.X.; Bockmann, 

F.A.; Pelição, G.Z.; Stopiglia, R.; Langeani, F. 2004. Estrutura e composição da 

http://www.biotaneotropica.org.br/v3n1/pt/abstract?article+BN01703012003
http://www.biotaneotropica.org.br/v3n1/pt/abstract?article+BN01703012003


52 
 

ictiofauna de riachos da bacia do rio Grande no Estado de São Paulo, Sudeste do 

Brasil. Biota Neotropica v4(n1) – 

http://www.biotaneotropica.org.br/v4n1/pt/abstract?article+BN01704012004 

Catella, A.C. 1992. Estrutura da comunidade e alimentação dos peixes da Baía da Onça, uma 

lagoa do Pantanal do rio Aquidauana, MS. Mestrado (Dissertação em Ciências, na área 

de Ecologia), Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP-Campinas/SP. p. 215. 

Claro Jr., L.H. 2007. Distribuição e estrutura trófica das assembleias de peixes em praias do 

rio Solimões/Amazonas, Brasil. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas, área de 

concentração em Biologia de Água Doce e Pesca Interior), Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM. p. 89. 

Elmoor-Loureiro, L.M.A. 1997. Manual de identificação de Cladóceros límnicos do Brasil. 

Brasília: Universa. p. 156.  

Fernandes, I.M. 2013. Efeito de fatores ambientais e espaciais na dinâmica limnológica e na 

estrutura de comunidades de peixes em uma planície sazonalmente alagável. 

Doutorado (Tese em Ciências, área de concentração Biologia de Água Doce e Pesca 

Interior), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/AM. p. 128. 

Ferreira, E.J.G. 1993. Alimentação, distribuição, e aspectos ecológicos da ictiofauna de um 

trecho do rio Trombetas na área de influencia da futura UHE Cachoeira Porteira, 

Estado do Pará, Brasil. Acta Amazonica 23:1-89. 

Ferreira, E.J.G.; Santos, G.M.; Jégu, M. 1988. Aspectos ecológicos da ictiofauna do rio 

Mucajaí, na área da ilha Paredão, Roraima, Brasil. Amazoniana, Kiel, v. 10, n. 3, p. 

339-352. 

Ferreira, E.; Zuanon, J.; Forsberg, B.; Goulding, M.; Bríglia-Ferreira, S.R. 2007. Rio Branco: 

Peixes, ecologia e conservação de Roraima. p. 201. 

Ferreira, F.C.; Souza, U.P.; Petrere Jr, M. 2010. Zonação longitudinal da ictiofauna em 

ambientes lóticos. Universidade Estadual Paulista. Boletim da Sociedade Brasileira de 

Limnologia – nº 38 (1). 

Fidelis, L.; Nessimian, J.L.; Hamada, N.2008. Distribuição espacial de insetos aquáticos em 

igarapés de pequena ordem na Amazônia Central. Acta Amazônica, v. 38, p. 127-134.   

Filho, F.S.; Turcq, B.; Filho, A.C. & Souza, A.G. de. 1997. Registros sedimentares de lagos e 

brejos dos campos de Roraima: Implicações Paleoambientais ao longo do Holoceno. 



53 
 

In: Barbosa, R.I.; Ferreira, E.J.G.; Castellón, E.G. (Eds.). Homem, Ambiente e 

Ecologia do Estado de Roraima. Manaus, INPA. p. 295-305. 

Fink, W.I.; Fink, S.V. 1978. A Amazônia Central e seus Peixes. Acta Amazônica. v. 8, n. 4, p. 

19-42.    

Freitas, A. 1997. Geografia e História de Roraima. Gráfica Belvedere. Manaus-AM. 5. Ed. p. 

158. 

Gneri, F.S.; Angelescu, V. 1951. La nutricion de los peces iliofagos en relacion con el 

metabolismo general del ambiente acuatico. Rev.·Inst. Invest. Mus. Argent. Cienc. Nat. 

Ciencias Zoologicas, Buenos Aires, 2 (I): 1-44. 

Godoi, D.S. 2008. Diversidade e hábitos alimentares de peixes de afluentes do rio Teles Pires, 

drenagem do rio Tapajós, bacia Amazônica. Tese (Doutorado em Aquicultura), 

Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal – SP. p. 91. 

González, N.; Lasso, C.; Rosales, J. 2009. Stability and spatio-temporal structure in fish 

assemblages of two floodplain lagoons of the lower Orinoco River. Neotropical 

Ichthyology, 7(4):719-736. 

Goulding, M. 1980. The fishes and the forest: explorations in amazon natural history. 

Berkeley: University of Califórnia Press. p. 280. 

Goulding, M.; Carvalho, M.L; Ferreira, E.G. 1988. Rio Negro, rich life in poor water. SPB 

Academic Publishing, The Hague, Netherlands. p. 200. 

Goulding, M.; Barthem, R.B.; Ferreira, E.F.G. 2003.The Smithsonian atlas of the Amazon. 

Smithsonian Books, Washington. p. 255. 

Hamada, N.; Ferreira-Keppler, R.L. 2012. Guia ilustrado de insetos aquáticos e semi 

áquaticos da Reserva Florestal Duck. Manaus: Editora da Universidade Federal do 

Amazonas. p. 198. 

Hamada, N.; Nessimian, J.L.; Querino, R.B. 2014. Insetos aquáticos na Amazônia Brasileira: 

taxonomia, biologia e ecologia. Manaus: Editora do INPA. p. 724. 

Hoeinghaus, D.J; Winemiller, K.O; Birnbaum, J.S. 2006. Local and regional determinants of 

stream fish assemblage structure: inferences based on taxonomic vs. functional groups. 

Journal of Biogeography.  www.blackwellpublishing.com/jbi. 

Hyslop, J. 1980. Stomach contents analysis – a review of methods and their application. J. 

Fish Biol. 17: 411-429. 



54 
 

Júnior, S.S.T.; Beserra Neta, L.C.; Nascimento, F.A.; Nascimento, S.O. 2013. 

Compartimentação geomorfológica de Roraima por meio de análise de 

morfoestruturas. Estudo de caso: Serra do Tepequém e o Graben do Tacutu. Anais 

XVI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Foz do Iguaçu, PR, 

Brasil. 3704-3711. 

Junk, W.J. 1983. As águas da região amazônica. In: Salati, E.; Junk, W.J.; Schubart, H. O.R. 

(Eds.). Amazônia: Desenvolvimento, Integração e Ecologia. Brasília: 

Brasiliense/CNPq. p. 45-100. 

Junk, W.J.; Soares, G.M.; Carvalho, F.M. 1983. Distribuition of fish species in a lake of the 

Amazon river floodplain near Manaus (Lago Camaleão), with special reference to 

extreme oxygen conditions. Amazoniana, 7: 397-431. 

Kaufmann, V.; Pinheiro, A. 2009. Relações entre diversidade íctica e fatores hidrodinâmicos 

de um riacho na bacia do rio Uruguai. Biota Neotropica, v. 9, n. 1, p. 47-53. 

Kawakami, E.; Vazzoler, G. 1980. Método gráfico e estimativa de Índice Alimentar aplicado 

no estudo de alimentação de peixes. Bolm. Inst. Oceanogr. São Paulo, 29 (2): 205-207. 

Knoppel, H.A. 1970. Food of Central Amazonian Fishes, Contribuition to the nutrient-

ecology of Amazonian rain-forest-streams. Amazoniana, II (3): 257-352. 

Kullander, S.O. 2003. Family Cichlidae. In: Reis, R.E.; Kullander, S.O; Ferraris-Jr. C.J. 

(Eds.). Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto 

Alegre: EDIPUCRS. p. 605-654. 

Lemes, E.M.; Garutti, V. 2002. Ecologia da ictiofauna de um córrego de cabeceira da bacia do 

alto rio Paraná, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 92 (3): 69-78 

Lemos, C.E.F. 2008. Comunidades de peixes em rios de águas branca, preta e clara da Bacia 

do Rio Branco, Estado de Roraima, Brasil. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas), 

Universidade Federal do Amazonas, Manuas-AM. p. 122. 

Lowe McConnell, R.H. 1964. The cichlid fishes of Guyana, South America, with notes on 

their ecology and breeding behaviour. Zool. Limn. 48, p. 255-302. 

Lowe McConnell, R.H. 1999. A Fauna de Peixes Neotropicais. In: Lowe McConnell, R.H. 

(Eds.). Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais. São Paulo, Brasil: 

Universidade Federal de São Paulo. p. 129-160. 

Machado-Alisson, A.; Mesa, L.M.S.; Lasso, C.A. 2013. Peces de los morichales y 

cananguchales de la Orinoquia y Amazonia colombo-venezolana: una aproximación a 



55 
 

su conocimiento, uso y conservación. In: Lasso, C.A.; Rial, A.; González-B, V. (Eds.). 

Serie Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia, VII.  Bogotá: 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. p. 288-336. 

Magurran, A.E.; Queiroz, H.L.; Hercos. A.P. 2013. Relationship between evenness and body 

size in species rich assemblages. Biology letters. rsbl.royalsocietypublishing.org on 

December. 

Melo, C.E.; Lima, J.D. 2002. Diversidade de espécies e influência de fatores estocásticos na 

regulação da ictiofauna em lagos de meandros na bacia do rio das Mortes, Mato Grosso, 

Brasil. 

Marques, V.J.; Serruya, N.M.; Szlafsztein, C.F; Pereira, C.L.O.; Maia, M.A.M.; Reis, N.J.; 

Serfaty-Marques, S. 2002. Zoneamento ecológico-econômico da região central do 

Estado de Roraima. CPRM, SEPLAM, SUFRAMA. p. 370. 

Marrero C.; Machado-Alisson, A.; González, V.; Velázquéz, J.; Rodriguez-Olarte, D. 1997. 

Los Morichales del Oriente de Venezuela: Su importancia em la distribuicion y 

ecologia de los componentes de la ictiofauna dulceacuicola regional. Acta Biologica 

Venezuelica. Vol. 17(4): 65-79. 

Matthews, W.J. 1998. Patterns in freshwater fish ecology. Chapman and Hall, New York. p. 

756. 

Menezes, M.E.N.S.; Costa, M.L.; Costa, J.A.V. 2007. Os lagos do lavrado de Boa Vista – 

Roraima: fisiografia, físico-química das águas mineralogia e química de sedimentos. 

Revista Brasileira de Geociências. Vol. 37(3): 478- 489. 

Mendonça, F.P. 2002. Ictiofauna de igarapés de terra firme: estrutura das comunidades de 

duas bacias hidrográficas Reserva Florestal Adolfo Ducke, Amazônia Central. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas). Manaus-AM. p. 43. 

Mendonça, F.P.; Magnusson, W.E.; Zuanon, J. 2005. Relationships Between Habitat 

Characteristics and Fish Assemblages in Small Streams of Central Amazonia. Copeia, 

(4). p. 751–764. 

Mendonça, F.; Pazin, V.; Espirito-Santo, H.; Zuanon, J.; Magnusson, W.E. 2008. Peixes. In: 

Oliveira, M.L.; Baccaro, F.B.; Braga-Neto, R.; Magnusson, W.E. (Eds.). Reserva 

Ducke: A biodiversidade amazônica através de uma grade. Manaus: Attema Design 

Editorial. p. 63-76. 



56 
 

Montag, L.F.A.; Albuquerque, A.A.; Freitas, T.M.S.; Barthem, R.B. 2009. Ictiofauna de 

campos alagados da Ilha do Marajó, Estado do Pará, Brasil. Biota Neotrop. 9(3): 

http://www.biotaneotropica.org.br/v9n3/en/abstract?inventory+bn01609032009. 

Montaña, C.G.; Layman, C.A.; Taphorn, D.C. 2008. Comparison of fish assemblages in two 

littoral habitats in a Neotropical morichal stream in Venezuela. Neotropical 

Ichthyology. 6(4): 577-582. 

Moreno, C.E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M & T – Manuales y Tesis SEA. 

Vol. 1. Zaragosa. p. 84. 

Mortati, A.F. 2004. Colonização por peixes no folhiço submerso: implicações das mudanças 

na cobertura florestal sobre a dinâmica da ictiofauna de igarapés na Amazônia Central. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas; área de concentração: Biologia 

Tropical e Recursos Naturais), Universidade Federal do Amazonas/ Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia. Manaus-AM. p. 79. 

Name, M.A. 1996. Tempo de Matemática. São Paulo-SP. Editora do Brasil S/A. Ensino de 

primeiro grau (5ª série). 5ª Edição. 

Odum, E.P.; Barret, G.W. Fundamentos de Ecologia. 2007.  Editora Thomson Learning. 1ª 

Edição. p. 632. 

Oliveira, D.C; Bennemann, S.T. 2005. Ictiofauna, recursos alimentares e relações com as 

interferências antrópicas em um riacho urbano no sul do Brasil. Biota 

Neotropicav5(n1)>http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1/pt/abstract?article+BN029

05012005. 

Oliveira, R.M.; Franchini, R.A.L.; Iescheck, A.L.; Zouain, R.N. 2014. Métodos de 

identificação do divisor de drenagens entre o Arroio Chuí e o Arroio Pastoreio, região 

Sul do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Cartografia. Nº 66/5: 1067-1073. 

Pazin, V.F.V.; Magnusson, W.E.; Zuanon, J.; Mendonça, F.P. 2006. Fish assemblages in 

temporary ponds adjacent to ‘terra-firme’ streams in Central Amazonia. Freshwater 

Biology: 51, 1025–1037. 

Pinto, B.C.T.; Araújo, F.G.; Rodrigues, V.D.; Hughes, R.M. 2009. Local and ecoregion 

effects on fish assemblage structure in tributaries of the Rio Paraíba do Sul, Brazil. 

Freshwater Biology 54, 2600–2615. 



57 
 

Piorski, N.M.; Alves, J.R.L.; Machado, M.R.B.; Correia, M.M.F. 2005. Alimentação e 

ecomorfologia de duas espécies de piranhas (Characiformes: Characidae) do lago de 

Viana, estado do Maranhão, Brasil. Acta Amazonica. Vol. 35(1): 63 – 70 

Pires, T.H. S.; Campos, D.F.; Röpke, C.P.; Sodré, J.; Amadio, S.; Zuanon, J. 2014. Ecology 

and life-history of Mesonauta festivus: biological traits of a broad ranged and abundant 

Neotropical cichlid. Environ Biol Fish.  

Poff, N.L; Allan, J.D. 1995. Functional organization of streams fish assemblages in relation to 

hydrological variabily. Ecology. 76(2): 606-627. 

Queiroz, L.J; Torrente-Vilara, G.; Ohara, W.M; Pires, T.H.S; Zuanon, J; Doria, C.R.C. 2013. 

Peixes do Rio Madeira. 1ª Edição, Vol. 1. São Paulo: Dialeto Latin American 

Documentary. p. 401.  

Reis, R.E.; Kullander, S.O; Ferraris-Jr. C.J. 2003. Check List of the Freshwater Fishes of 

South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS. p. 742. 

Resende, E.K. 2000. Trophic structure of fish assemblages in the Lower Miranda river, 

Pantanal, Mato Grosso do Sul state, Brazil. Rev. Brasil. Biol., 60(3): 389-403. 

Ricklefs, R.E. 1996. A Economia da Natureza.  3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 

399. 

Ropke, C.P. 2008. Estrutura trófica das Assembleias de peixes em biótopo de herbáceas 

aquáticas nos rios Araguaia (Tocantins) e Trombetas (Pará), Brasil. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Biológicas; área de concentração: Biologia de Água Doce e 

Pesca Interior), Universidade Federal do Amazonas/ Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia. Manaus-AM. p. 81. 

Sabino, J.; Zuanon, J. 1998. A stream fish assemblage in Central Amazonia: distribution, 

activity pattems and feeding behavior. Ichthiol. Explor, Freshwaters. v. 8. n. 3. p. 201-

210. 

Sabino, J. 1999. Comportamento de peixes em riachos: Métodos de estudos para uma 

abordagem naturalística. In: Caramaschi, E.P; Mazzoni, R.; Peres-Neto, P.R. (Eds.). 

Ecologia de peixes de riachos. Série Oecologia brasiliensis. Vol. 6. PPGe. UFRJ. Rio 

de Janeiro, Brasil. p. 183-208.  

Saint-Paul, U.; Zuanon, J.; Correa, M.A.V.; García, M.; Fabré, N.N.; Bergera, U.; Junk, W.J. 

2000. Fish communities in central Amazonian white- and blackwater floodplains. 

Environmental Biology of Fishes. 57: 235–250. 



58 
 

Santos G.M., Ferreira, E. J.G. 1999. Peixes da Bacia Amazônica. In: Lowe-McConnell. 

(Eds.). Estudos Ecológicos de Comunidades de Peixes Tropicais. São Paulo, Brasil: 

Universidade Federal de São Paulo. p. 345-373. 

Santos, U.M.; Bringel, S.R.B.; Ribeiro, M.N.G.; Silva, M.N.P. 1985. Rios da bacia amazônica 

II. Os afluentes do Rio Branco. Acta Amazonica, Manaus, v. 15, n. 1-2. p. 147-156. 

Sioli, H. 1984. The Amazon and its main affluents: hydrography, morphology of the river 

courses, and river types. In: (Ed.). Sioli, H. The Amazon: limnology and landscape 

ecology of a mighty tropical river and its basin. Dordrecht, Netherlands: Dr. W. Junk 

Publishers, v.56. p. 127-165. 

Sioli, H. 1985. Tipos de rios da Amazônia. In: (Ed.). Sioli, H. Amazônia: Fundamentos da 

ecologia da maior região de florestas tropicais. Editora Vozes, p. 73. 

Silva, C.D. 1993. Alimentação e distribuição espacial de algumas espécies de peixes do 

igarapé do Candirú, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, 23 (2-3): 271-285. 

Silva, C.D. 1995. Community structure of fish in urban and natural streams in the Central 

Amazon. Amazoniana. 13: 221–236. 

Silva, E.L.S. 1997. A vegetação de Roraima. In: Barbosa, I.R. Ferreira, E.J.G., Castellón, E.J. 

(Eds.). Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de Roraima. Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas. p. 465-479. 

Silva, G.S.; Leite, R.G 2013. Alimentação e ontogenia trófica de juvenis de Characiformes 

em bancos de macrófitas aquáticas no rio Solimões/Amazonas. Revista Colombiana 

Ciência Animal. 5(2): 327-339. 

Soares, G.S. 2010. Fontes autotróficas de energia e dieta de Characiformes juvenis em 

herbáceas aquáticas no rio Solimões-Amazonas. Dissertação (Mestrado em Biologia 

de água doce e pesca interior), Universidade Federal do Amazonas/ Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia. Manaus-AM. p. 41 

Soares, M.G.M. 1979. Aspectos ecológicos (alimentação e reprodução) do igarapé do porto, 

Aripuanã-MT. Acta Amazônica. 9: 325-352. 

Souza, M.B.G. 2008. Guia das Tecamebas, bacia do rio Peruaçu-Minas Gerais: subsídio para 

conservação e monitoramento da bacia do rio São Francisco. Belo Horizonte: Editora 

UFMG. p. 159. 

Souza, L.S.; Armbruster, J.W.; Werneke, D.C. 2012. The influence of the Rupununi portal on 

distribution of freshwater fish in the Rupununi district, Guyana. Cybium. 36(1): 31-43. 



59 
 

Towsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L. 2010. Fundamentos em Ecologia. 3. Ed. Artmed, 

Porto Alegre. p.  576. 

Vale, J.D. 2011. Aspectos da limnologia e ecologia da ictiofauna de uma planície alagável 

pelas chuvas em Roraima, Amazônia Brasileira. Tese (Doutorado em Ecologia), 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus-AM. p. 125. 

Vanzolini, P.E., Carvalho, C.M. 1991. Two Sibiling and Sympatric Species of 

Gymnophthalmus in Roraima, Brasil (Sauria: Teiidae). Papéis Avulsos de Zoologia, 

37(12): 173-226. 

Vannote, R.L.; Minshall, G.W.; Cummins, K.W.; Sedell, J.R.; Cushing, C.E. 1980.The River 

Continuum Concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences v. 37, p. 

130-137. 

Weitzman, M.; Weitzman, S.H. 2003. Family Lebiasinidae. In: Reis, R.E.; Kullander, S.O; 

Ferraris-Jr. C.J. (Eds.). Check List of the Freshwater Fishes of South and Central 

America. Porto Alegre: EDIPUCRS. p. 240-251. 

 

 

  



60 
 

APÊNDICES 

 

Apêndice 1. Espécies exclusivas de cada bacia hidrográfica e espécies exclusivas de cada vereda de buritizal 

referente a cada bacia hidrográfica, no período de seca no lavrado de Roraima. 

 

 

 

BACIA

ESPÉCIE/VEREDA Cantá B. I S. M.T. Cajú II R.T V.T AL 174 Nasc. S. J. U. 174

Acestrorhyncus microlepis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Brachyhypopomus bulloki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bryconops giacopinni 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Chilodus punctatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Crenicichla  cf. inpa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Crenicichla  cf. wallacci 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ctenobrycon spilurus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Cypocharax spilurus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Eigenmannia limbata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Eignmannia  aff. trilineata 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Erythrinus erythrinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Gymnotus  cf. carapo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Hemigrammus belottii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Hemigrammus lunatus 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Hemigrammus rodwayi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Hemiodos argenteus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Heros notatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Heterocharax virgulatus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Hoplias curupira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hypeselecara coryphaenoides 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Hypopygus neblinae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Megalechis picta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Microcharacidium weitzmanni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Microglanis poecilus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Microphilypnus ternetzi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Moenkhausia ceros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Moenkhausia collettii 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Moenkhausia copei 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Moenkhausia grandisquasmis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Nannostommus eque 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Pygopristis denticulata 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Rhamdia laukidi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Rivulus  "sp" tacutu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Satanoperca leucosticta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Synbranchus madeirae  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Aequidens tetramerus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Apistogramma cf. gibbiceps 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

Apistogramma steindachneri 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

Catoprion mento 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Curimatella immaculata 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Curimatopsis macrolepis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Elachocharax junki 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0

Hoplias malabaricus 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

Hyphessobrycon bentosi 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Hypopygus lepturus 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

Odontocharacidium aphanes 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Serrapinus  cf. microdon 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Trichomycterus hasemanni 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0

BRANCO TACUTU URARICOERA
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Apêndice 2 - Espécies de peixes com conteúdo estomacal analisado e sua variação de tamanho. 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE Total exem. Estôm. analis. CP mín. e máx. (mm) Peso mín. e máx. (g)

Acestrorhinchydae Acestrorhyncus microlepis 4 4 72,07 - 290,00 3,721 - 133,84

Characidae Hemigrammus belottii 40 30 18,34 - 23,85 0,106 - 0,298

Characidae Hemigrammus levis 255 30 16,87 - 35,28

Characidae Hemigrammus lunatus 323 30 16,61 - 33,86

Characidae Hemigrammus stictus 435 30 18,52 - 32,46 0,207 - 0,797

Characidae Hemigrammus rodwayi 125 30 11,67 - 15,49

Characidae Hyphessobrycon bentosi 65 30 16,40 - 18,76 0,100 -  0,164

Characidae Parapristella aubynei 883 30 20,45 - 37,98

Characidae Moenkhausia copei 14 14 27,13 - 47,55  0,519 - 2,634

Characidae Heterocharax virgulatus 11 10 31,41 - 40,44 0,620 -  1,432

Characidae Ctenobrycon spilurus 2 2 31,69 -  32,98  0,564 - 0,743

Characidae Serrapinus cf. microdon 3 2 15,20 - 17,14 0,064 - 0,088

Chilodontidae Chilodus punctatus 2 2 46,21 - 47,68 2,219 - 2,242

Cichlidae Apistogramma cf. gibbiceps 215 30 20,35 - 35,00 0,223 - 1,050

Cichlidae Apistogramma steindachneri 56 30 19,80 - 32,86 0,310 - 1,291

Cichlidae Mesonauta cf. festivus 45 30 23,02 - 75,81 0,437 - 20,168

Cichlidae Acaronia nassa 30 26 15,51 - 112,13 0,181 - 73,885

Cichlidae Satanoperca leucosticta 5 5 25,93 - 30,70 0,584 - 0,889

Cichlidae Heros notatus 5 4 35,09 - 43,03 2,095 - 3,464 

Cichlidae Hypeselecara coryphaenoides 4 3 19,69 - 58,90 0,173 - 7,400

Cichlidae Aequidens tetramerus 2 2 45,34 - 70,97 4,560 - 16,240

Crenuchidae Elachocharax junki 105 30 10,54 - 17,60 0,012 -  0,097

Crenuchidae Odontocharacidium aphanes 57 30 11,35 - 14,71 0,021 - 0,068

Curimatidae Curimatopsis macrolepis 191 30 24,01 - 33,65 0,350 - 1,058

Curimatidae Cypocharax spilurus 53 30 32,28 - 46,80 0,668 - 2,190

Curimatidae Curimatella immaculata 7 7 54,66 - 63,07 4,131 - 7,024

Eleotridae Microphilypnus ternetzi 40 20 11,61 - 16,65 0,027 - 0,064

Erythrinidae Hoplias malabaricus 28 10 58,42 - 119,32 3,294 -  32,89

Hypopomidae Hypopygus lepturus 20 16 29,44 - 43,00 0,135 -  0,362

Hypopomidae Microsternarchus cf. bilineatus 12 10 45,51 - 57,95 0,216 - 0,512

Hypopomidae Hypopygus neblinae 6 5 35,85 - 55,92  0,198 - 0,979

Hypopomidae Brachyhypopomus bulloki 2 2 50,06 - 53,60  0,387 - 0,445

Lebiasinidae Copella nattereri 219 30 10,97 - 26,69 0,010 - 0,208

Lebiasinidae Nannostomus digrammus 160 30 12,39 - 26,00 0,026 - 0,266

Lebiasinidae Nannostomus marginatus 136 30 14,95 - 23,43 0,069 - 0,274

Lebiasinidae Nannostomus eques 9 8 25,16 - 26,98 0,175- 0,195

Serrasalmidae Catoprion mento 11 10 28,68 - 59,64 0,135 - 4,814

Serrasalmidae Pygopristis denticulata 5 5 17,10 - 59,10 0,121 - 6,238

Sternopigydae Eigenmannia aff. trilineata 69 30 51,19 - 82,24 1,097 - 2,460

Trichomycteridae Trichomicterus hasemanni 45 30 12,44 - 16,41 0,023 - 0,047
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Apêndice 3 - Itens alimentares das espécies de peixes das 12 famílias analizadas. 

 

            INSETOS PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS ROTÍFERO OVOS INVERT. ACARI ALGAS FILAM. ALGAS UNICEL.  VEG. SUPER. DETRITO

Ctenobrycon spilurus

Diptera (Culicidae); 

Ephemeroptera; Trichoptera 

(Hydroptilidae); Odonata 

(Libellulidae)

Diflugidae NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Spirogyra NÃO SIM

Hemigrammus belotti

Diptera (Chironomidae, 

Ceratopogonidae, Culicidae); 

Odonata; Plecoptera; 

Tricoptera 

Diflugidae; Arcellidae

Cladóceras 

(Chydoridae; 

Macrothricidae)

NÃO SIM SIM
Desmidium; 

Spirogyra
Closterium

frag. de 

folhas/frag. de 

caule

SIM

Hemigrammus levis

Diptera (Chironomidae; 

Chaoboridae, Culicidae); 

Coleoptera (Noteridae; 

Gyrinidade); Ephemeroptera 

(Baetidae, Caenidae; 

Leptohyphidae, 

Leptophlebiidae); Odonata 

(Libellulidae, Coenagrionidae); 

Hemiptera (Gelastocoridae, 

Veliidae); Hymenoptera. 

Diflugidae

Cladóceras 

(Chydoridae); Efípio de 

Macrothricidae

NÃO SIM NÃO

Bambusina; 

Desmidium; 

Oscillatoria; 

Spirogyra; 

Spondilocium; 

Anabaena; 

Haplozyga; 

Phymatocis; 

Micrasterias; 

Triploceras

Xanthidium; 

Gonatozygon; 

Closterium; Frustulia; 

Eunotia; Pinnularia; 

Pleurotaenium; 

Chroococcus; Euastrum

Semente e frag. de 

caule
SIM

Hemigrammus lunatus

Diptera (Chironomidae, 

Culicidae, Ceratopogonidae); 

Ephemeroptera (Caenidae, 

Baetidae)  

Diflugidae

Cladóceras 

(Chydoridae; 

Macrothricidae); 

Conchostraca

NÃO SIM NÃO

Bambusina; 

Desmidium; 

Oscillatoria; 

Spirogyra; 

Spondilocium; 

Cosmarium

Xanthidium; 

Gonatozygon; Eunotia; 

Euastrum; Euglena; 

Navicula; Staurastrum; 

Surilela;

frag. de 

folhas/frag. de 

caule

SIM

Hemigrammus stictus

Diptera (Chironomidae, 

Culicidae); Hemiptera; Odonata 

(Libellulidae); Trichoptera 

(Hydroptilidae, 

Hydropsychidae) 

Ephemeroptera 

(Leptophlebiidae, 

Leptohyphidae, Baetidae)

Diflugidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae; 

Macrothricidae; 

Sididae); Conchostraca

NÃO SIM SIM

Bambusina; 

Desmidium; 

Oscillatoria; 

Spirogyra; 

Pseudoanabaena

Xanthidium; 

Gonatozygon; Eunotia; 

Staurastrum; Closterium; 

frag. de 

folhas/Semente
NÃO

Hemigrammus rodwayi

Diptera (Chironomidae, 

Culicidae); Odonata; 

Plecoptera; Tricoptera; 

Ephemeroptera; Hymenoptera 

(Formicidae)

Diflugidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae; 

Macrothricidae; Sididae, 

Ilyocryptidae); Efípio de 

Macrothricidae

NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM

Heterocharax virgulatus

Coleoptera (Dytiscidae); 

Hymenoptera (Formicidae) 

(todos adultos)

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

Hyphessobrycon bentosi

Diptera (Chironomidae, 

Chaoboridae, Culicidae, 

Ceratopogonidae);  

Ephemeroptera (Caenidae) 

Hemiptera; Tricoptera (todos 

larvas)

Diflugidae; Arcellidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae; Sididae); 

Conchostraca; Efípio de 

Macrothricidae

NÃO NÃO NÃO Spirogyra NÃO

frag. de 

folhas/frag. de 

caule

SIM

Moenkhausia copei

Diptera (Chironomidae, 

Culicidae, Muscidae); 

Coleoptera; Odonata;  

Trichoptera (Hydroptilidae); 

Ephemeroptera (Baetidae); 

Hymenoptera (Formicidae); 

Diflugidae
Cladóceras 

(Chydoridae)
NÃO NÃO SIM Desmidium NÃO

frag. de 

folhas/frag. de 

caule/Semente

NÃO

Parapristella aubynei

Diptera (Chironomidae, 

Culicidae); Odonata 

(Coenagrionidae); Hemiptera 

(Corixidae); Hymenoptera 

(Formicidae); Coleoptera 

(Dystiscidae); Orthoptera 

Diflugidae Cladóceras (Sididae) NÃO NÃO NÃO

Bambusina; 

Desmidium; 

Oscillatoria; 

Spirogyra; 

Cosmarium;

Eunotia; Navicula; 

Frustulia; Pinnularia; 

Stenopterobia

NÃO SIM

Serrapinus cf. microdon NÃO Diflugidae NÃO SIM NÃO NÃO Spirogyra NÃO NÃO SIM

C
H

A
R

A
C

ID
A

E
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Apêndice 3 Continuação... 

 

 

 

INSETOS PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS ROTÍFERO OVOS INVERT. ACARI ALGAS FILAM. ALGAS UNICEL.  VEGETAL SUPERIOR DETRITO ESCAMAS DE PEIXES PEDAÇOS DE PEIXES PEIXES CAMARÃO

Acaronia nassa

Diptera 

(Chironomidae); 

Odonata (Libellulidae); 

Coleoptera

NÃO
Cladóceras 

(Bosminidae)
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM

Aequidens tetramerus Coleoptera (adulto) NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO

Apistogramma  cf. gibbiceps NÃO
Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae; 

Macrothricidae); 

Conchostraca

SIM SIM SIM NÃO Closterium NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

Apistogramma steindachneri

Diptera 

(Chironomidae); 

Trichoptera (tudo 

larvas)

Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae); 

Conchostraca; Efípio 

de Macrothricidae

NÃO NÃO NÃO

Desmidium; 

Spirogyra; 

Desmodesmus

Closterium; Navicula; 

Gonatozygon; 

Pinnularia

frag. de folhas SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

Heros notatus
Diptera (Chironomidae; 

Ceratopogonidae)
NÃO NÃO NÃO SIM NÃO

Desmidium; 

Spirogyra; 

Oscillatoria; 

Spondilocium

Closterium; Xanthidium frag. de folhas SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

Hypeselecara coryphaenoides

Hemiptera; 

Hymenoptera 

(Formicidae); Diptera 

(Culicidae)

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO

Mesonauta cf. festivus

Diptera 

(Chironomidae); 

Coleoptera; Hemiptera; 

Hymenoptera 

(Formicidae); Odonata; 

Trichoptera 

(Hydroptilidae)

Diflugidae
Cladóceras 

(Chydoridae; Sididae)
NÃO NÃO NÃO

Desmidium; 

Spirogyra; 

Bambusina; 

Oscillatoria; 

Spondilocium; 

Cosmarium;

Closterium; Navicula; 

Pinnularia; Frustulia;  

Pleurotaenium; 

Steroptenobio

frag. de 

folhas/Sementes
SIM SIM NÃO NÃO NÃO

Satanoperca leucosticta
Diptera (Chironomidae; 

Ceratopogonidae)
Diflugidae

Cladóceras 

(Chydoridae; 

Macrothricidae)

NÃO NÃO NÃO Spirogyra Closterium NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO

C
IC

H
L

ID
A

E

INSETOS PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS ROTÍFERO OVOS INVERT. ACARI ALGAS FILAM. ALGAS UNICEL. DETRITO

Elachocharax junki

Diptera 

(Chironomidae, 

Culicidae); 

Plecoptera; 

Trichoptera 

(Hydroptilidae) 

Diflugidae

Cladóceras (Bosminidae; 

Chydoridae; Macrothricidae, 

Sididae)

SIM SIM SIM NÃO Closterium SIM

Odontocharacidium aphanes
Diptera 

(Chironomidae)
NÃO

Cladóceras (Bosminidae; 

Chydoridae; Macrothricidae); 

Efípio de Macrothricidae; 

Copepodo (Copepodito); 

Ostracoda; Conchostraca

SIM SIM NÃO Desmidium NÃO SIM

C
R

E
N

U
C

H
ID

A
E
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Apêndice 3 Continuação... 

 

 

PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS ALGAS FILAMENTOSAS ALGAS UNICELULARES  VEGETAL SUPERIOR DETRITO

Curimatella immaculata

Diflugidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chuydoridae)

Spyrogira NÃO Frag. de folhas SIM

Curimatopsis macrolepis Diflugidae; Arcellidae NÃO

Bambusina; Desmidium; Spirogyra; 

Spondilocium; Cosmarium; 

Oedogonium; Gomphonema

Xanthidium; Closterium; Euastrum; 

Trachelomonas; Leponcicles; 

Staurodesmus; Phacus; Closterium; 

Pinularia; Eunotia;

NÃO SIM

Cypocharax spilurus Diflugidae NÃO Desmidium; Spirogyra Closterium NÃO SIM

C
U

R
IM

A
T

ID
A

E

INSETOS PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS OVOS INVERT. ACARI ALGAS FILAM. ALGAS UNICELULARES  VEGETAL SUPERIOR DETRITO

Copella natereri

Diptera 

(Chironomidae, 

Ceratopogonidae, 

Culicidae); 

Coleoptera; 

Hymenoptera 

(Formicidae)  

Diflugidae

Cladóceras 

(Chydoridae); 

Conchostraca

SIM SIM Desmidium Closterium
frag. de 

folhas/Sementes
SIM

Nannostomus digrammus
Diptera 

(Chironomidae)

Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras 

(Chydoridae; 

Macrothricidae); 

Conchostraca; 

Ostracoda

SIM NÃO

Desmidium; 

Bambusina; 

Oscillatoria; 

Spirogyra; 

Phymatodocis; 

Spondilocium; 

Onychonema; 

Microcystis; 

Gonatozygon; Closterium; 

Euastrum; Eunotia; 

Dictyosphaerium; Pinnularia; 

Staurastrum;

frag. de folhas/frag. de 

caule
SIM

Nannostommus eques

Coleoptera; 

Hymenoptera; 

Diptera 

(Chironomidae)

Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras 

(Bosminidae; 

Chydoridae)

SIM NÃO
Desmidium e 

Spirogyra
Closterium NÃO SIM

Nannostomus marginatus

Ephemeroptera 

(Leptohyphidae); 

Hemiptera; Diptera 

(Chironomidae, 

Culicidae); Odonata 

(Coenagrionidae); 

Trichoptera 

(Hydroptilidae)

Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras 

(Chydoridae); Efípio de 

Macrothricidae

NÃO SIM

Spyrogira; 

Cianofícias; 

Desmidium; 

Bambusina

Closterium frag. de folhas SIM

L
E

B
IA

S
IN

ID
A

E



65 
 
Apêndice 3 Continuação... 

 

 

 

 

 

 

INSETOS PROTOZOÁRIOS MICROCRUSTÁCEOS ROTÍFEROS OVOS INVERT. ALGAS FILAM. DETRITO

Brachyhypopomus bulloki

Diptera 

(Chironomidae; 

Ceratopogonidae)

Arcellidae
Copépode (Copepodito); 

Cládocera (Chydoridae)
SIM SIM NÃO NÃO

Hypopygus lepturus
Diptera 

(Chironomidae)
Diflugidae

Cladóceras 

(Chydoridae); 

Conchostraca

NÃO NÃO N.I NÃO

Hypopygus neblinae
Diptera 

(Chironomidae)
NÃO

Copépode (Copepodito); 

Cládocera (Chydoridae)
NÃO NÃO NÃO NÃO

Microsternarchus cf. bilineatus
Diptera 

(Chironomidae)
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
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Catoprion mento

Diptera (Chironomidae, 

Ceratopogonidae); 

Hemiptera; 

Hymenoptera; 

Ephemeroptera 

(Leptophlebiidae, 

Baetidae)

Cladóceras (Chydoridae, 

Moinidae); 

Conchostraca

SIM

Desmidium; 

Bambusina; 

Spyrogira

Pseudoanaboena; 

Closterium; Navicula; 

Frustulia

Frag. de folhas SIM NÃO SIM

Pygopristis denticulata

Diptera (Chironomidae) e 

Trichoptera 

(Hydroptilidae)

Conchostraca NÃO
Desmidium; 

Spyrogira
NÃO Sementes NÃO SIM NÃO
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Eigenmannia aff. trilineata

Diptera (Chironomidae, 

Ceratopogonidae); 

Coleoptera; Trichoptera 

(Hydroptilidae); 

Ephemeroptera 

(Leptophlebiidae); Odonata 

(Libellulidae)

Diflugidae; 

Arcellidae

Cladóceras (Bosminidae; 

Chydoridae; 

Macrothricidae, Sididae); 

Conchostraca; 

Ostracoda, Efípio 

Macrothricidae

SIM SIM SIM
Desmidium; 

Spirogyra
SIM
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Chilodus punctatus NÃO Diflugidae Cladócera SIM Spirogyra SIM NÃO

Hoplias malabaricus 
Gomphidae (adultos); fragmentos 

de insetos não identificados
NÃO NÃO NÃO Desmidium  e Spirogyra NÃO SIM

Microphilypnus ternetzi
Chironomidae (larvas) e 

Trichoptera (larvas)
NÃO

Cladócera (Chydoridae e 

Macrothricidae)
NÃO NÃO NÃO NÃO

Trichomycterus hasemanni NÃO NÃO NÃO NÃO Desmidium SIM NÃO
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