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Alimentação de juvenis de bagres (Pisces, Siluriformes) capturados
no fundo do canal do rio Solimões, Amazônia Central.
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Em sua fase juvenil, a maioria das espécies de peixes, incluindo os bagres, por exemplo, tanto aquelas
que vivem no canal do rio quanto as que vivem em suas áreas inundadas, são pouco estudadas,
principalmente pela dificuldade de sua captura. O conhecimento da sua alimentação nesta fase de
desenvolvimento é imprescindível para entender a sua história de vida, permitindo ao mesmo tempo o
conhecimento das estratégias alimentares adotadas pelos mesmos. Com o objetivo de estudar a
alimentação dos juvenis de alguns bagres, foram efetuadas coletas no canal do rio com uma rede de
arrasto com malhas de 2 mm entre nós. Após o arrasto, os juvenis foram colocados em recipiente plástico
e mantidos em álcool a 70%, sendo posteriormente identificados no laboratório de ecologia de peixes II
da CPBA/INPA. Os peixes foram medidos e pesados sob lupa e com uma balança de precisão. A dieta foi
determinada através da análise do conteúdo alimentar estomacal. Os métodos utilizados foram o de
Freqüência de Ocorrência e o Volumétrico, considerando-se o volume relativo (Hyslop, 1980). Foi aplicado
o Índice de Importância Alimentar (Iai) (Kawakami & Vazoller, 1990) que permite uma análise mais
precisa da dieta de acordo com Kawakami e Vazzoler (1980). Os resultados foram divididos por espécie,
por faixa de tamanho e por período de captura, quando havia amostras suficientes para esta comparação
(Tabela 1). Foi possível avaliar indivíduos menores do que 10mm somente de Hypophthalmus margínatus
e maiores que 30 mm nesta e em Pínírampus

Tabela 1 - Resumo dos IAi em juvenis iniciais de quatro espécies de Siluriformes coletadas no
canal do rio Solimões entre os municípios de Coari e Manaus.
Espécie Alimento Tamanho(mm)

:510

Hypophthalmus marginatus Vegetal 0,00

10,1 - 30 > 30

0,16 0,53

0,24 0,04

0,49 0,17

0,07 0,09

0,33 0,62

0,29 0,00

0,00 0,19

0,29 0,17

0,39

0,29

0,19

0,08

0,34

0,35

0,12

0,05

0,07

Insetos 0,05

Cladocero 0,00

Mat. Digerido 0,95

Pinirampus pirinampu Vegetal

Insetos

L. tricoptera

Cladocero

Brachyplatystoma vaillantii Vegetal

Insetos

L. tricoptera

Cladocero

Brachyplatystoma juruense Vegetal

Insetos

L. tricoptera

Cladocero

Mat. Dig
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Tabela 2. Variação temporal da dieta representada por IAi (Kawakami e Vazzoler, 1980) de juvenis
de Siluriformes no rio Solimões entre Coari e Manaus.

Espécie/mes mar/OS set/OS set/06 dez/06 mar/07
Hypopophthalmus marginatus

Vegetal 0,303 0,257 0,37
Insetos 0,158 0,212 0,05 0,18

L. tricoptera 0,10
Cladocero 0,251 0,424 0,86
Mat. Dig 0,115 0,45

ovos de peixes 0,50
Pinirampus pirinampu

Vegetal 0,61 0,40 0,30 0,37
Insetos 0,29 0,17 0,41 0,12

L. tricoptera 0,13 0,21 0,46
Cladocero 0,15

Brachiplatystoma vai/lanti
Vegetal 0,31 0,9 0,30
Insetos 0,25

L. tricoptera 0,25 0,22
Cladocero 0,15

ovos de peixes 0,29
Mat. Dig 0,18

Larvas de peixes 0,61
Brachiplatystoma juruense

Vegetal 0,23 0,49 0,37 0,46
Insetos 0,66 0,16 0,30 0,59
Mat. Dig 0,11 0,14
Cladocero 0,22 0,23
L. tricoptera 0,15 0,15
ovos de peixes 0,23

pirinampu. Em Hypophthalmus marginatus os dados indicam mudanças ontogenéticas, com maior
proporção de cladóceros na classe intermediária, e mais de 50% de restos vegetais em indivíduos
>30mm. Em Pinirampus pirinampu, vegetais também foi o item mais importante nos indivíduos
>30mm mas, diferente de H. marginatus, esta espécie apresentou dieta mais ampla nos indivíduos
<30mm, com índices praticamente iguais entre vegetais, insetos e cladóceros (Tabela 1). Nas duas
espécies de Brachyplatystoma, insetos foram mais importantes do que os demais itens, inclusive do
que os vegetais. Nas quatro espécies, os vegetais podem ter sido ingeridos acidentalmente e
possivelmente não são assimilados. A presença importante de cladóceros em H. marginatus e P.
pirinampu deve-se ao fato de que espécies exploram ambientes do canal do rio mais próximos às
margens ou confluências de lagos com o rio, enquanto os juvenis de Brachyplatystoma que,
presumivelmente, explorem com maior intensidade os recursos de origem alóctone que provêm das
áreas de drenagem e são arrastados para o leito do rio onde são mais encontrados (Leite el ai.,
2007). Os juvenis mantiveram a mesma dieta em quando avaliados em épocas distrintas com
variação apenas nas quantidades ingeridas de cada alimento (Tabela 2). Isso pode representar um
reflexo da oscilação na disponibilidade dos alimentos no ambiente.
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