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Sinopse 

Por meio da análise da assimilação do detrito por espécies de Curimatidae em ambiente de 
várzea na Amazônia Central, constatou-se que diferenças em atributos morfológicos, 
fisiológicos e ecológicos permitem que essas espécies coexistam no mesmo ambiente e se 
alimentem do mesmo recurso. 
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É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu 

... 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar 
E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar 

... 

A gente não pode ter tudo 
Qual seria a graça do mundo se fosse assim?  

 

(Trem bala  Ana Vilela) 
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Resumo  

 

A coexistência de espécies simpátricas e congêneres que exploram o mesmo recurso pode ser 

explicada pela variação no hábito alimentar e por características morfológicas e fisiológicas 

entre elas. Detrito é um dos recursos consumidos por peixes, ele é matéria orgânica 

parcialmente decomposta de tecido vegetal e animal, além de microrganismos e mineral. Apesar 

de ser abundante, poucas espécies se especializaram em consumi-lo, mas na região amazônica 

as espécies detritívoras representam cerca de 50% da biomassa total de peixes, e suas elevadas 

abundâncias são representadas principalmente por peixes da família Curimatidae. Por ocuparem 

o mesmo nicho trófico, é crucial que essas espécies se adaptem e desenvolvam estratégias que 

lhes permitam habitar o mesmo ambiente. Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar 

variações nas características morfológicas, fisiológicas e ecológicas, que possibilitem a 

coexistência de curimatídeos em uma área de várzea na Amazônia Central. 

espécies do gênero 

Potamorhina ingerem aglomerados menores de detrito, enquanto as espécies de Psectrogaster 

ingerem aglomerados maiores. Potamorhina latior assimila itens mais facilmente digeríveis do 

detrito, o que reflete em um intestino mais curto e com menor área de absorção de nutrientes. 

Psectrogaster rutiloides consome um detrito mais diversificado, composto por maiores 

quantidades de amido e lipídios. Também foram encontradas diferenças na quantidade de 

alimento ingerida e no horário de forrageamento entre as espécies. Além disso, foi constatado 

que eventos hidrológicos adversos associados com as relações intra e/ou interespecíficas de 

predação, densidade e competição podem estar promovendo um controle populacional dos 

curimatídeos, mas que mesmo assim esse grupo apresenta uma elevada proporção, quando 

comparado com os outros grupos, confirmando que os detritívoros ocupam uma importante e 

representativa parcela da ictiofauna em ambientes aquáticos amazônicos. 
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Abstract  

 

The coexistence of sympatric and congeners species that explore the same resource could be 

explained by the variation in the food habit and the morphological and physiological 

characteristics between them. Detritus is one of the resources consumed by fish, it is composed 

of partially decomposed organic matter of plant and animal tissue, and also microorganisms 

and mineral. Although abundant, few species have specialized in consuming the detritus, but in 

the Amazon region the detritivorous species account for about 50% of the total fish biomass, 

and their high abundances are represented mainly by species of the family Curimatidae. 

Because they occupy the same trophic niche, it is crucial that these species adapt and develop 

strategies that allow them to inhabit the same environment. Thus, the objective of this work was 

to investigate variations in the morphological, physiological and ecological characteristics that 

allow the coexistence of curimatids in a floodplain in Central Amazonia. The results showed 

that adaptations in the digestive tract and structures associated with feeding allow the species 

to consume the detritus efficiently and confirm that there are differences in the consumption 

and assimilation of food between species. Species of Potamorhina ingest 

smaller agglomerate of detritus, while of Psectrogaster ingest larger agglomerate. Potamorhina 

latior assimilates detritus items more easily digestible, which reflects in a shorter intestine with 

less area of nutrient absorption area. Psectrogaster rutiloides consumes a more diversified 

detritus, composed of larger amounts of starch and lipids. Differences were also observed in 

the amount of food ingested and the time of foraging among the species. In addition, it was 

found that adverse hydrological events associated with intra and/or interspecific relationships 

of predation, density and competition may be promoting a population control of the curimatids, 

but that, nevertheless, this group presents a high proportion, when compared to the other groups, 

confirming that the detritivorous occupy an important and representative part of the 

ichthyofauna in amazonian aquatic environments. 
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Introdução geral 

 

Todos os animais precisam de energia para seu crescimento, manutenção e reprodução; 

esta energia vem do alimento e sua constituição é diversificada, podendo ser de origem animal, 

vegetal ou de fontes inorgânicas (Gerking, 1994; Zavala-Camin, 1996; Abelha et al., 2001; 

Randall et al., 2011). Dentre esses recursos alimentares disponíveis existe o detrito, que é 

consumido por peixes, está presente abundantemente em rios e lagos, sendo a base de várias 

cadeias alimentares e exerce grande influência na estrutura da comunidade aquática (Lowe-

McConnell, 1999; Vanni, 2002; Moore et al., 2004).   

Existem várias definições para detrito e na maioria dos trabalhos científicos, sua origem 

e importância são negligenciadas. Em geral, o detrito é classificado como matéria orgânica 

parcialmente decomposta, incluindo diferentes tipos de tecido vegetal, animal e 

microrganismos (bem como produtos secretados, excretados ou exalados destes). Pode 

englobar também moléculas orgânicas simples e/ou complexas, matéria orgânica dissolvida ou 

particulada, ou complexos maiores originados de processos de agregações destas moléculas 

(Esteves e Gonçalves, 2011; Teresa et al., 2011; Gonçalves et al., 2014). Além disso, sua 

origem, tamanho e composição química podem ser diferente entre os ecossistemas aquáticos, 

deixando claro que essa fonte pode ser variável (Gerking, 1994; Moore et al., 2004).  

Mesmo sendo abundante, o detrito é considerado um recurso alimentar pobre em 

nutrientes, apresentando menor quantidade de energia e proteína, quando comparado com 

outros recursos alimentares (Bowen et al., 1995; Yossa-Pérdomo e Araújo-Lima, 1996; Castro 

e Vari, 2004; Faria e Benedito, 2011). Assim, peixes detritívoros desenvolveram adaptações 

específicas em seu comportamento alimentar, morfologia e processos digestivos, para extrair 

os nutrientes necessários de uma matéria considerada sem grande valor nutricional (Yossa-

Pérdomo e Araújo-Lima, 1996; German et al., 2009; German e Bitong, 2009; Faria e Benedito, 

2011).  

É importante ressaltar que a presença de detrito no trato digestório de peixes não 

significa que ele seja totalmente assimilado (Gerking, 1994). Existem peixes que se alimentam 

exclusivamente do detrito e outros que consomem o detrito ocasionalmente, quando outro tipo 

de recurso alimentar (por exemplo fitoplâncton e/ou perifíton) não está disponível (Vaz et al., 

1999; Winemiller e Jepsen, 2004; Lopes et al., 2009). Isso causa controvérsias na classificação 

de peixes que consomem detrito, levando às mais variadas categorizações, como detritívoros, 

iliófagos, perifitívoros, detritívoros generalistas, especialistas ou facultativos, entre outras 
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terminologias (Bowen, 1983; Gerking, 1994; Yossa-Pérdomo e Araújo-Lima, 1996; Pereira e 

Resende, 1998; Fugi et al., 2001; Guisande et al., 2012). Esse fato pode levar a conclusões 

equivocadas sobre cadeias tróficas e a desprezar a relevância de recursos alimentares para um 

ecossistema aquático. 

Várias espécies de peixes são citadas como detritívoras, como os das famílias 

Curimatidae, Prochilodontidae e Anostomidae (Characiformes), Loricariidae (Siluriformes) e 

Cichlidae (Perciformes), dentre outros. Porém, a maioria dessas espécies mobilizam outros 

tipos de recursos alimentares como fonte de energia (Resende et al., 1995; Calheiros, 2003; 

German, 2009; Lujan et al., 2011) e apenas as espécies de Curimatidae se alimentariam 

exclusivamente de detrito.  

Das possíveis adaptações para o consumo do detrito em curimatídeos, poderíamos 

considerar modificações no trato digestório, nos processos digestivos e na captura do alimento. 

No entanto, poucos estudos analisam essas adaptações para a assimilação do detrito (Sazima e 

Caramaschi, 1989; Moraes et al., 1997; Fugi et al., 2001; Guisande et al., 2012; Silva, 2016), 

não sendo verificado se variações nessas estruturas e/ou processos gerariam diferenças 

intra/interespecíficas no consumo e assimilação do alimento. Assim, devido a sua elevada 

abundância e riqueza, os curimatídeos constituem bons modelos para investigações biológicas 

e ecológicas relacionadas à detritivoria. 

A família Curimatidae engloba cerca de 70 espécies que ocorrem na bacia Amazônica 

(Van der Sleen e Albert, 2018), conhecidas por formar grandes cardumes e realizar migrações 

laterais do canal do rio para a várzea, com fins reprodutivos e alimentares. Apresentam elevadas 

densidades e suas abundâncias chegam a corresponder 50% da biomassa total de peixes 

registrados em rios da América do Sul (Bowen, 1983; Lowe-McConnell, 1999; Vari e Röpke, 

2013). Dessa forma, é elevada a quantidade de espécies e abundância de congêneres e 

simpátricas, que se alimentam do mesmo recurso e ocupam o mesmo nicho trófico nesses 

ambientes, e a coexistência dessas espécies pode ser propiciada por variações nas características 

morfológicas e fisiológicas quanto à capacidade de explorar tais recursos (Porreca et al., 2017; 

Zagar et al., 2017).  

A coexistência de espécies que consomem os mesmos recursos (tanto alimento, quanto 

espaço) é influenciada pela disponibilidade destes; muitos recursos não são abundantes ou não 

estão sempre disponíveis para o consumo, nesse caso, espécies com necessidades muito 

semelhantes podem competir pelo recurso, ou interferir na utilização pelo outro organismo 

(Begon et al., 2006).  Esse fato acontece não só com consumidores de itens alimentares 
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macroscópicos, como também com aqueles que consomem recursos microscópicos (ver Vanni 

et al., 2009), como o caso dos detritívoros. No entanto, como o detrito é abundante, 

aparentemente os curimatídeos não sofrem pressão pela falta do alimento, mas pela competição 

por hábitats preferenciais de forrageamento e de menor nível de predação (Sidlauskas, 2007), 

podendo haver um efeito negativo da densidade, tanto de indivíduos da mesma espécie, como 

de espécies diferentes. Assim, adaptar-se às condições de elevadas densidades poderiam ser 

cruciais para a assimilação e consumo do detrito, e quem sabe, determinante para a manutenção 

da diversidade dessa categoria trófica. Assim, o objetivo dessa tese foi investigar características 

morfológicas, fisiológicas e ecológicas que possibilitam a coexistência de curimatídeos. 

A tese está dividida em três capítulos, que foram formatados e preparados para 

submissão em revistas especificas. Os capítulos englobam e respondem aos objetivos 

específicos listados a seguir. Ainda, tendo em vista que as abreviações dos nomes das espécies 

desta tese são muito similares e poderiam criar confusão, decidimos adotar as abreviações 

listadas abaixo para melhor fluidez da leitura: Potamorhina altamazonica = Po. altamazonica; 

Potamorhina latior = Po. latior; Psectrogaster amazonica = Ps. amazonica e Psectrogaster 

rutiloides = Ps. rutiloides. 

 

Objetivo geral: Investigar a variação na assimilação do detrito por peixes em um ecossistema 

aquático e sua importância como recurso sustentador de elevada biomassa e diversidade de 

peixes. 

 

Objetivos específicos: 

 

i) Confirmar a dieta detritívora e determinar características do trato digestório de 

quatro espécies de Curimatidae  Capítulo 1. 

ii) Determinar a assimilação do detrito por meio da atuação de enzimas digestivas em 

quatro espécies de Curimatidae  Capítulo 2. 

iii) Verificar a influência da alimentação na condição corporal e índices biológicos em 

quatro espécies de Curimatidae  Capítulo 3. 

iv) Verificar a dinâmica temporal da família Curimatidae e a relevância da categoria 

detritívora na estrutura da comunidade de peixes em um ambiente de várzea  

Capítulo 3.  
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Capítulo I: Caracterização da dieta e morfologia de estruturas associadas à alimentação de 

quatro espécies da família Curimatidae.  

(Manuscrito a ser formatado e submetido à revista on line Acta Amazonica) 

 

Caracterização da dieta e morfologia de estruturas associadas à alimentação de quatro 

espécies da família Curimatidae 

(Characterization of diet and structures associated with feeding of four species of the family 

Curimatidae) 

 

Thatyla Luana Beck Farago¹, Joicyenny Mota de Oliveira², Sidineia Aparecida Amadio³, 

Adalberto Luís Val³ e Efrem Jorge Gondim Ferreira³ 

1. Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (BADPI), Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia (INPA), Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, AM, Brasil.  E-mail: 

farago.thatyla@gmail.com  

2. Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Av. Djalma Batista, 

2470, Pq Dez de Novembro, Manaus, AM, Brasil. Email: joicymotta@hotmail.com 

3. Coordenação de Biodiversidade (COBIO), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Av. André 

Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, AM, Brasil. Email: sidamadioinpa@gmail.com; efrem@inpa.gov.br; 

dalval.inpa@gmail.com 

 

Resumo: Peixes da família Curimatidae são conhecidos por sua especialização na detritivoria 

e por suas elevadas densidades em ecossistemas amazônicos. O objetivo deste trabalho foi 

verificar se existe diferenças nos atributos morfológicos e/ou ecológicos relacionados à 

alimentação de quatro curimatídeos que coexistem em ambiente de várzea na Amazônia 

Central. Para tanto foram determinados a dieta, ciclo diário de alimentação e atributos 

morfológicos de estruturas associadas com o processo de alimentação, além da utilização de 

índices digestivos. O hábito detritívoro foi confirmado para as espécies, com diferenças em 

horários preferenciais para o forrageamento. O trato digestório possuiu conformação similar 

para as espécies e foi constatado presença constante de alimento no trato. Diferenças no formato 

das brânquias e boca sugerem que as espécies podem ingerir tamanhos diferentes de 

aglomerados/partículas de detrito e os resultados para os índices digestivos indicam que Po. 

latior deve consumir itens mais facilmente digeríveis.  

 

Palavras-chave: detritívoros, índices digestivos, várzea, estratégia alimentar 
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Abstract: Fish in the Curimatidae family are known for their specialization in detritivory and 

for their high densities in Amazonian ecosystems. The objective of this work was to verify if 

there are differences in the morphological and / or ecological attributes related to the feeding 

of four curimatids that coexist in the floodplain environment in Central Amazon. For that, the 

diet, daily feeding cycle and morphological attributes of structures associated with the feeding 

process, besides the use of digestive indices, were determined. Detritivory was confirmed for 

the species, but with differences in preferred times for foraging. The digestive tract had similar 

conformation for the species and it was observed a constant presence of food in the tract. 

Differences in the shape of the mouth and gills suggest that species can ingest different size 

agglomerates/particles of detritus and the results for the digestive indices indicate that Po. latior 

should consume more easily digestible items.  

 

Key-words: detritivorous, digestive indices, floodplain, feeding strategies 

 

 

1. Introdução 

 

Os peixes apresentam diferentes hábitos alimentares, consomem os mais diversificados 

itens e ocupam diferentes níveis tróficos. Porém, mesmo apresentando elevada plasticidade, o 

consumo do alimento dependerá do seu tipo, quantidade e disponibilidade no ambiente, do tipo 

de captura do alimento, da estrutura da cavidade oral e do trato digestório que permitirá que 

esse alimento seja ingerido, digerido e assimilado (Bone e Moore, 2008; Baldisseroto, 2009). 

Todos esses aspectos determinam a estratégia alimentar, que além de estar estritamente 

relacionada com o hábito alimentar, também é dependente da filogenia (Hidalgo et al., 1999; 

Guisande et al., 2012), e o tipo de estratégia adotada pode contar histórias sobre a evolução e a 

plasticidade trófica de espécies e famílias de peixes (Ward-Campbell et al., 2005; Khojasteh, 

2012; Morais et al., 2014; Porreca et al., 2017, Melo et al., 2018). 

Os componentes da cavidade oral são utilizados para a seleção, apreensão e orientação 

do alimento até o esôfago. Para a maioria dos peixes, a boca não é utilizada para mastigação, 

mas o formato, posição e abertura permitem tecer considerações sobre o tamanho da presa e o 

tipo de captura do alimento (Rotta, 2003; Bone e Moore, 2008). Ademais, dentro da cavidade 

oral podem existir sulcos ou papilas que auxiliam na separação de itens ingeridos (Bowen, 

1983). Além da função metabólica desenvolvida pelas brânquias, no caso específico da 
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alimentação, estas estruturas podem filtrar e/ou peneirar itens ingeridos, separando o que pode 

ou não pode ser digerido pelo peixe (Brainerd, 2001; Bone e Morre, 2008; Lima et al., 2008). 

Nesse caso, peixes que consomem presas grandes tendem a ter rastros branquiais curtos, rígidos 

e em menor quantidade, o que facilitaria a apreensão do alimento (Rotta, 2003; Bone e Moore, 

2008). Portanto, de maneira geral, as características morfológicas dessas estruturas podem 

revelar muito sobre o tipo de alimento que o peixe ingere, por isso sua caracterização se torna 

interessante quando é pretendido buscar associações dos atributos morfológicos dos peixes com 

sua dieta. 

A morfologia intestinal também tem sido amplamente utilizada para a categorização de 

peixes em relação à alimentação. Relacionar a dieta com o tamanho do intestino, e este com o 

tamanho do peixe, tem permitido enquadrar espécies em categorias tróficas; em geral, 

carnívoros e onívoros tendem a ter intestinos mais curtos se comparados com herbívoros e 

detritívoros (Zihler, 1982; Smith, 1989; Kramer e Bryant 1995; Karachle e Stergiou, 2010; 

Becker et al, 2010; German et al., 2015). Isso acontece porque o tamanho do intestino está 

diretamente relacionado com a dificuldade em assimilar os nutrientes de um determinado item 

alimentar; quanto mais complexa for a digestão e assimilação, mais tempo esse item ficará 

exposto à atividade enzimática, e maior deverá ser a área (intestino) para que isso aconteça 

(Karachle e Stergiou, 2010; Griffen e Mosblack, 2011); além disso, mais dispendioso será 

manter esse intestino, visto que a manutenção dos tecidos digestivos demandam muito gasto 

energético (Wagner et al., 2009). Assim, o comprimento intestinal deve refletir o equilíbrio 

entre extrair o máximo possível de nutrientes e minimizar o custo energético. 

Além da influência trófica sobre a morfologia do aparelho digestório, deve-se considerar 

também o efeito filogenético (Mérona et al., 2008; Wagner et al., 2009; Porreca et al, 2017). 

Espécies próximas filogeneticamente podem exibir características morfológicas semelhantes 

por compartilharem ancestrais em comum e também, por terem passado por processos 

evolutivos que mantém essas características homogêneas. Mas, mesmo possuindo 

características similares, espécies próximas podem responder ao ambiente de maneira 

divergente por apresentarem caracteres sutis diferenciados, como aqueles relacionados ao 

metabolismo e morfologia digestiva, que passam despercebidos em análises macroscópicas 

e/ou generalistas (Ward-Campbell et al., 2005; Hilton et al. 2008, Griffen e Mosblack, 2011; 

Porreca et al., 2017). É possível que sejam essas diferenças que possibilitem a coexistência de 

espécies simpátricas que se alimentam do mesmo recurso e vivem no mesmo habitat. 
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Dentro das categorias tróficas existentes em ambientes neotropicais, os peixes 

detritívoros apresentam uma elevada representatividade em termos de biomassa e diversidade. 

Na bacia Amazônica, os detritívoros mais abundantes pertencem à família Curimatidae, para a 

qual são registradas cerca de 70 espécies, sendo que as mais frequentes nas pescarias são 

aquelas pertencentes aos gêneros Psectrogaster e Potamorhina. Essas espécies formam 

enormes cardumes que transitam entre canais de rios e lagos de várzeas (Santos et al., 2006; 

Albert e Reis, 2011; Vari e Röpke, 2013; Van der Sleen e Albert, 2018). Técnicas tradicionais 

de estudos de alimentação não costumam registrar diferenças significativas na dieta destas 

espécies (Pereira e Resende, 1998; Vaz et al., 1999; Aranguren, 2002; Giora, 2003; Alvarenga, 

2006; Mérona et al., 2008; Farago, 2012), sendo todas consumidoras de detrito na forma de 

matéria orgânica parcialmente degradada. Dessa forma, a coexistência dessas espécies no 

mesmo habitat, compartilhando o mesmo recurso, poderia estar associado com diferenças 

morfológicas do trato digestório, o que possibilitaria uma assimilação diferenciada do detrito, 

ou ainda a diferentes horários ou locais de forrageamento. Em ambos os casos, a elevada 

densidade dessas espécies não seria um empecilho para que as mesmas se alimentem, 

sobrevivam e compartilhem o mesmo espaço. Diante disso, os objetivos desse trabalho foram 

caracterizar estruturas associadas com a alimentação por meio de análises morfológicas e 

índices digestivos, além de determinar a dieta e ciclo diário alimentar de quatro espécies de 

Curimatidae. 

 

 

2. Material e métodos 

 

As espécies de Curimatidae selecionadas (Figura 1A): Potamorhina altamazonica 

(Cope, 1878), Potamorhina latior (Spix e Agassiz, 1829), Psectrogaster amazonica 

(Eigenmann e Eigenmann, 1889) e Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858) foram as mais 

abundantes e frequentes na área do Catalão, uma região de várzea localizada em frente à cidade 

de Manaus (Figura 1B). Os peixes utilizados para este trabalho são provenientes do projeto de 

pesquisa Catalão/INPA, iniciado em 1999 com coletas mensais e padronizadas, realizadas com 

auxílio de rede de espera/malhadeira (malhas variando de 30 a 120 mm entre nós opostos) e 

despescas feitas a cada 6 horas (6h, 12h, 18h e 24h), por 24h. Os peixes que não estavam mortos 

ao serem recolhidos das redes foram eutanasiados em gelo e armazenados em sacos plásticos 

com etiqueta contendo data, local e horário.  Todos os exemplares obtidos foram levados para 

a base flutuante do INPA e posteriormente para o Laboratório de Dinâmica e Populações de 



Peixes (LDPP) na sede do INPA, em Manaus, para identificação, biometria e análises 

biológicas. No laboratório foram medidos o comprimento total (Ct) e padrão (Cp) em mm, peso 

total do peixe (Pt) em gramas, observado macroscopicamente o sexo e estádio de maturação 

gonadal (Brown-Peterson et al., 2011) e grau de gordura cavitária (0 = sem gordura cavitária; 

1 = 0-25%; 2 = 26%-50% e 3 = vísceras cobertas por gordura). 

 

 

Figura 1. A: Espécies-alvo do estudo Potamorhina latior (15,8 cm CP), Potamorhina altamazonica 
(18,8 cm CP), Psectrogaster rutiloides (14cm CP) e Psectrogaster amazonica (14cm CP) (Imagens 
adaptadas de Pires, T.H.S. In Queiroz et al. 2013, p. 122-126). B: Localização da área do Catalão (seta 
branca), destacada em relação à América do Sul e Bacia Amazônica Central e à cidade de Manaus 
(Imagem retirada de Röpke, et al., 2016).  
 
 

Para a descrição morfológica foram utilizados peixes coletados entre outubro/2016 e 

junho/2018. Foram obtidas as seguintes informações : a) altura relativa da boca (ARB = 

distância vertical interna máxima entre os lábios com a boca aberta sem distender os 

músculos/comprimento padrão); b) largura relativa da boca (LRB = distância horizontal interna 

máxima com a boca aberta sem distender os músculos/comprimento padrão), onde ambos 

valores refletem o tamanho relativo dos itens alimentares a serem consumidos (Gatz, 1979); c) 

razão da configuração da boca (RCB = altura da boca/largura da boca), que são valores 

relacionados com a forma do alimento ingerido (Beaumord e Petrere, 1994); d) número de arcos 
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branquiais; e) quantidade de filamentos por arco; e f) presença ou ausência de rastros 

branquiais. Além disso foram obtidos o peso do trato digestório (com alimento), comprimento 

total do intestino e número de cecos pilóricos. 

Os seguintes índices digestivos, comumente utilizados em estudos de ecomorfologia 

alimentar de peixes  (Zavala-Camin, 1996; German e Horn 2006; Zardo et al., 2016) foram 

calculados: (1) Comprimento relativo do intestino (RIL): RIL= comprimento do 

intestino/comprimento padrão do peixe; (2) Coeficiente intestinal (QI): Comprimento do 

intestino/comprimento total do peixe; (3) Índice de Zihler (ZI): ZI= comprimento intestinal/ (10 

x peso total do peixe 1/3), que relaciona comprimento intestinal à massa corporal para minimizar 

o efeito do peso do indivíduo sobre a categoria alimentar.  

Para confirmar o hábito detritívoro das espécies foi determinada a dieta de peixes 

coletados entre junho/2010 e julho/2011. Utilizou-se os métodos de frequência de ocorrência 

(percentual do número de vezes que o item ocorreu, em relação ao número total de estômagos 

com alimento) e do volume relativo (estimativa visual da abundância relativa de cada item em 

relação ao volume total de cada estômago, sendo este sempre considerado como 100%) 

(Hyslop, 1980). Os valores foram multiplicados pelo grau de repleção do estômago (0%, 10%, 

25%, 50%, 75% e 100%) para corrigir os erros decorrentes dos diferentes graus de enchimento 

estomacal conforme Goulding et al. (1988) e Ferreira (1993). Com os resultados obtidos para 

frequência de ocorrência e volume relativo, foi calculado o Índice Alimentar (IAi), segundo 

Kawakami e Vazzoler (1980): IAi = Fi x Vi /  (Fi x Vi), sendo IAi = Índice Alimentar do item 

Fi Vi  

Para determinação do ciclo diário de alimentação foram utilizados dados coletados entre 

janeiro/2013 e junho/2018. Os horários de despesca (6h, 12h, 18h e 24h) foram considerados 

pontos amostrais, sendo cada horário representativo do alimento ingerido e acumulado no trato 

digestório do peixe até o momento de retirada da rede. Dessa forma, o ponto equivalente às 6h 

representou a quantidade de alimento ingerido entre 1h-6h, de 12h entre 7h-12h, de 18h entre 

13h-18h e de 24h entre 19h-24h. Para evitar o efeito do peso do peixe sobre o peso do trato, 

foram utilizados os valores do Índice digestivo-somático (IDS), que corresponde ao (Peso do 

trato digestório/Peso total do peixe) x 100.  Além disso, para verificar se existe diferença 

interespecífica na quantidade de alimento presente no trato digestório, foram utilizados os 

mesmos valores de IDS, porém considerando os meses de coleta como pontos amostrais. 

Foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de Levene 

para garantir a adequação dos dados para as análises de significância. Para verificar se existia 
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diferença interespecífica entre o peso total, comprimento intestinal, índices digestivos e 

quantidade de alimento e diferenças intraespecíficas no ciclo diário de alimentação, foram 

realizadas análises de variância (ANOVA ou Kruskal-Wallis) com testes a posteriori se 

confirmada a variação (Tukey ou Mann-Whitney). Para verificar a dimensão intestinal por 

espécie foi realizada regressão linear entre os valores de comprimento padrão do peixe e 

comprimento intestinal. Todos os testes estatísticos foram realizados no Programa Past versão 

3.20. 

 

 

3. Resultados 

 

Foram analisados os conteúdos estomacais de 488 exemplares de Po. latior, 37 de Po. 

altamazonica, 794 de Ps. rutiloides e 33 de Ps. amazonica. Os itens alimentares identificados 

no estômago foram detrito (matéria orgânica degradada), fragmentos de material vegetal, algas 

clorófitas e cianófitas, tecamebas, ostracodas, caramujos, cladoceras e copepodas. Além disso, 

foi confirmado o hábito alimentar detritívoro para as quatro espécies, visto que o detrito 

correspondeu a mais de 99% dos itens alimentares consumidos (Tabela 1).  

Para elaboração do ciclo diário de alimentação foram utilizados 127 exemplares de Po. 

latior, 114 de Po. altamazonica, 386 de Ps. rutiloides e 59 de Ps. amazonica. O ciclo mostrou 

que as espécies se alimentam, preferencialmente, no período entre as 7h e 18h, com diferenças 

intraespecíficas (Figura 2). Potamorhina latior apresentou maiores valores do Índice digestivo-

somático (IDS) entre 7h e 12h, enquanto o pico de alimentação de Po. altamazonica foi entre 

13h e 18h. Já Ps. amazonica não apresentou variação no IDS ao longo do dia, enquanto Ps. 

rutiloides apresentou valores elevados de IDS no período entre 13h e 18h. Além disso, vale 

ressaltar que nenhum indivíduo, de nenhuma espécie, apresentou o estômago ou intestino 

vazios, fazendo com que os valores para o índice sempre fossem maiores que 3.  

Ocorreu diferença significativa dos valores de IDS entre as espécies ao longo do período 

amostrado (H 3,686 = 53,7 e p < 0,001). Psectrogaster amazonica (4,68 ± 0,13) e Ps. rutiloides 

(4,51 ± 0,06) apresentaram maiores valores de IDS quando comparadas com Po. latior (3,78 ± 

0,08) e Po. altamazonica (3,82 ±0,11), mostrando uma possível diferença entre gêneros na 

quantidade de alimento presente nos tratos digestórios. 

 

 



Tabela 1: Índice Alimentar (IAi) (%) de quatro espécies de Curimatidae, onde valores acima de 50% 
determinam a categoria trófica na qual a espécie se enquadra. Microcrustáceos = ostracodas e caramujos; 
microalgas = clorófitas e cianófitas; zooplâncton = cladoceras e copepodas.  
 

 

 

Figura 2. Variação circadiana do Índice digestivo-somático (IDS) de quatro espécies de Curimatidae. 
Valores de média e desvio da média são apresentados. Comparação entre os horários por meio de análise 
de variância de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, com diferenças estatísticas apresentadas por letras 
minúsculas diferentes em sobrescrito. 

 
Para as descrições morfológicas foram utilizados treze exemplares de Po. latior, oito de 

Po. altamazonica, vinte de Ps. rutiloides e dez de Ps. amazonica.  

As quatro espécies possuem boca terminal, de tamanho pequeno e tubular (Figura 3) e 

com ausência de dentes. Po. latior apresentou menor altura relativa de boca, Po. altamazonica 

apresentou maior largura relativa e Ps. rutiloides e Ps. amazonica apresentaram os maiores 

valores para a razão da configuração da boca (Tabela 2).  

 

 

 



Tabela 2:  Comprimento padrão (mm) e valores médios e desvio da média de atributos morfológicos da 
boca de quatro espécies de Curimatidae. ARB: altura relativa da boca, LRB: largura relativa da boca e 
RCB: razão da configuração da boca.  
 

 

 

As quatro espécies têm brânquias formadas por quatro pares de arcos branquiais com 

curvaturas bem acentuadas. Cada arco branquial possui duas fileiras de filamentos paralelos, 

sendo os internos mais curtos que os externos, e ausência de rastros branquiais na região mais 

côncava da brânquia (Figura 3).  

A morfologia do trato digestório das espécies é semelhante (Figuras 4 e 5). O esôfago é 

um órgão tubular, curto, com leve espessamento no encontro com a porção anterior do 

estômago, com parede muscular pouco espessa, porém elástica. O estômago é pequeno e do 

tipo fúndico, contendo regiões cárdica, fúndica e pilórica, possuindo uma camada mucosa fina 

revestida por uma camada muscular grossa. As espécies de Psectrogaster apresentam estômago 

menor e mais arredondado (Figura 5C), enquanto que as espécies de Potamorhina apresentam 

estômago maior e mais alongado (Figura 4C). Todas as espécies apresentam cecos pilóricos, 

em formato digitiforme e livres entre si; Po. altamazonica possui maior quantidade (17 cecos), 

seguida de Ps. rutiloides, Po. latior (ambas com 14 cecos) e Ps. amazonica (10 cecos). O 

intestino das quatro espécies é extremamente longo, retilíneo, enovelado sob o estômago e 

ocupa grande parte da cavidade celomática (Figuras 4B e 5B). Potamorhina latior e Po. 

altamazonica apresentam um diâmetro visivelmente maior na região proximal do intestino, 

enquanto Ps. rutiloides e Ps. amazonica não apresentam diferenças de diâmetro ao longo do 

intestino. A mucosa intestinal de todas as espécies tem um padrão variado de pregas ao longo 

de seu comprimento. 



 

Figura 3: Vista geral das brânquias, sem opérculos, e arco branquial mostrando duas fileiras de 
filamentos com lamelas e ausência de rastros branquiais. Potamorhina latior (81 mm) imagens 1.A e 
1.B, Potamorhina altamazonica (175 mm) imagens 2.A e 2.B, Psectrogaster rutiloides (129 mm) 
imagens 3.A e 3.B e Psectrogaster amazonica (143 mm) imagens 4.A e 4B. 
 



 

Figura 4: Imagens do trato digestório de Potamorhina latior (81mm) e Potamorhina altamazonica 
(175mm). A: Vista geral da cavidade celomática indicando a posição do trato digestório. B: Trato 
digestório indicando estômago e intestino longo e enovelado. C: Estômago pequeno, alongado, do tipo 
fúndico com região pilórica (p), fúndica (f) e cárdica (c), e esôfago.  



 
Figura 5: Imagens do trato digestório de Psectrogaster rutiloides (129 mm) e Psectrogaster amazonica 
(143 mm). A: Vista geral da cavidade celomática indicando a posição do trato digestório. B: Trato 
digestório indicando estômago e intestino longo e enovelado. C: Estômago pequeno, arredondado, do 
tipo fúndico com região pilórica (p), fúndica (f) e cárdica (c), e esôfago. 
 
 
 



Potamorhina altamazonica foi a espécie com os maiores registros de tamanho (181 ± 9 

mm) e peso (76,97 ± 12,32 gr) se comparada com a outras três espécies (Tabela 3). Potamorhina 

latior apresentou o menor comprimento intestinal (CI), e em consequência a isso apresentou 

também os menores valores para os índices de comprimento relativo do intestino (RIL), 

coeficiente intestinal (QI) e índice de Zihler (ZI) (Tabela 3). Os valores encontrados tanto para 

o QI quanto para RIL demonstram que para Po. altamazonica, Ps. rutiloides e Ps. amazonica 

o intestino é cerca de dez vezes maior que o comprimento do peixe. 

 

Tabela 3: Valores médios e desvio da média do comprimento total (CT) e padrão (CP) do peixe e 
comparações interespecíficas do comprimento total do intestino (CI), peso total do peixe (PT), 
coeficiente intestinal (QI), comprimento relativo do intestino (RIL) e índice de Zihler (ZI). Valores da 
análise de variância (F/H) e nível de significância (p); letras minúsculas diferentes indicam diferenças 
significativas. 
 

 

 

A relação comprimento intestinal versus comprimento padrão do peixe foi positiva e 

significativa para Po. altamazonica, Ps. amazonica e Ps. rutiloides (Figura 6), ou seja, o 

comprimento do intestino aumenta com o comprimento do peixe; porém essa relação foi fraca 

(r² = 0,47) para Po. latior.  

 

 



 

 

Figura 6: Relação entre o comprimento padrão do peixe (mm) e o comprimento intestinal (mm) para as 
quatro espécies de Curimatidae. 
 

 

4. Discussão 

 

De acordo com o sugerido na literatura, foi confirmada a detritivoria para as quatro 

espécies de curimatídeos e a sua difícil diferenciação de itens alimentares consumidos pelo 

meio convencional de determinação de dieta. Foi constatado que as espécies possuem alimento 

constantemente no seu trato digestório, porém, os valores para o índice digestivo-somático 

(IDS) revelam que Po. amazonica e Ps. rutiloides ingerem, provavelmente, uma quantidade 

maior de alimento quando comparadas com Po. latior e Po. altamazonica. Esse resultado, 

associado com a variação circadiana, demonstrou que as espécies se alimentam constantemente, 

que possuem hábitos alimentares principalmente diurnos e que as duas espécies de 

Psectrogaster e Po. latior sobrepõem o horário de pico de forrageamento (entre 6h e 12h). 

Resultados semelhantes foram encontrados para outros curimatídeos, demonstrando que o 

horário ou local de forrageamento pode não ser um empecilho para a alimentação dessas 

espécies se elas coexistirem no mesmo ambiente (Sazima e Caramaschi, 1989; Fugi et al., 
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1996). Entretanto, os resultados encontrados para Po. altamazonica demonstram que o período 

em que possui maior quantidade de alimento em seu trato é entre 12h e 18h, sugerindo que essa 

espécie se alimenta em um horário diferente das demais, o que pode ser uma saída para evitar 

sobreposição e competição por áreas preferenciais de forrageamento.  

A morfologia das estruturas associadas com a ingestão e assimilação do alimento está 

diretamente relacionada com os hábitos alimentares e com a filogenia, assim, esperava-se 

semelhança nos caracteres analisados das espécies desse estudo. Ademais, nota-se que todo o 

trato digestório das espécies está ajustado para consumir um recurso de difícil assimilação. 

As brânquias das espécies seguem o padrão esperado para os teleósteos, com quatro 

pares de arcos e duas fileiras de filamentos por arco. Em espécies de Cyphocharax e 

Steindachnerina (Curimatidae), foram visualizados rastros branquiais, e estes teriam botões 

gustativos como receptores químicos que auxiliariam na detecção e separação inicial dos itens 

alimentares (Sazima e Caramaschi, 1989; Lima et al., 2009; Silva, 2016). A falta de rastros 

branquiais nas espécies desse estudo pode indicar que o processo de pré-separação dos itens 

alimentares seja restrito aos filamentos e lamelas branquiais (Brainerd, 2001).  

As diferenças encontradas nos atributos morfológicos da boca sugerem que o tamanho 

e/ou o formato dos itens alimentares consumidos podem ser diferentes. No entanto, como as 

espécies desse estudo ingerem aglomerados de itens microscópicos, é provável que as 

características determinadas para a boca estejam associadas com a captura de aglomerados 

maiores/menores devido à uma abertura maior ou menor da boca (Sazima e Caramaschi, 1989). 

Nesse caso, Ps. rutiloides e Ps. amazonica devem abocanhar/sugar aglomerados maiores, 

enquanto Po. latior deve dar mordiscadas menores no sedimento, e assim ingerir menores 

quantidades de detrito por vez. Esse fato pode ser confirmado pelos resultados do IDS, onde os 

valores mais elevados das espécies de Psectrogaster indicam que estas ingerem uma quantidade 

maior de alimento do que as duas espécies de Potamorhina. No entanto, para confirmar essas 

hipóteses também seriam necessários estudos de comportamento alimentar para determinar a 

maneira de captura de itens alimentares e sua associação com esses atributos morfológicos. 

O formato do estômago constatado para as espécies é pequeno e com musculatura 

espessa, permite que os movimentos das fibras musculares, junto com o atrito gerado pelo 

componente mineral do detrito, reduzam o tamanho das partículas, facilitando a ação de 

enzimas digestivas no intestino. Essa característica pode ser verificada em outros curimatídeos 

e proquilodontídeos com mesmo hábito alimentar (Al-Hussaini, 1949; Bowen, 1989; Yossa-

Pérdomo e Araújo-Lima, 1996; Moraes et al., 1997; Silva, 2016), demonstrando que essa 
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conformação estomacal é importante para o início da digestão do detrito. O fato desse órgão ser 

pequeno está relacionado com uma baixa capacidade de armazenamento, indicando que o 

alimento permanece nele por um curto período de tempo e que a digestão e assimilação dos 

nutrientes ocorre principalmente no intestino (vide capítulo 2).  Ademais, a diferença no 

tamanho e formato dos estômagos entre os gêneros parece não influenciar na função mecânica 

e aparentemente não está associada com a quantidade de alimento ingerido e com o tamanho 

do intestino, visto que Po. altamazonica possui um intestino tão grande quanto Ps. rutiloides e 

Ps. amazonica.  

O intestino longo e o elevado número de voltas para acomodá-lo na cavidade celomática, 

constatado para as quatro espécies, promove um trajeto extenso do conteúdo alimentar no peixe. 

Isso possibilita que o detrito fique por mais tempo em contato com as enzimas digestivas, 

possibilitando que uma elevada quantidade de nutrientes seja extraída (German, 2009; German 

e Bitong, 2009). Espécies que consomem itens complexos e de difícil digestão, como é o caso 

dos detritívoros e herbívoros, tendem a apresentar essa conformação intestinal, se comparados 

com peixes de outras categorias tróficas (Karachle e Stergiou, 2010; Griffen e Mosblack, 2011; 

German et al., 2015). Além do mais, a presença dos cecos pilóricos contribui para um aumento 

na superfície de absorção de nutrientes, no entanto a quantidade destes cecos não parece estar 

relacionada com o tamanho do intestino (Rotta, 2003, Bone e Moore, 2008) para as espécies 

desse estudo, visto que a espécie com menor intestino, Po. latior, não foi a mesma que 

apresentou o maior número de cecos pilóricos.  

Os valores encontrados para os índices digestivos para as quatro espécies as incluem no 

espectro esperado para detritívoros (RIL ou QI > 3; Zavala Camin 1996; Ward-Campbell et al., 

2005). Porém, o fato de Po. latior apresentar valores significativamente mais baixos para os 

índices digestivos e apresentar uma relação frágil entre o comprimento do peixe e comprimento 

do intestino é intrigante, demonstrando que, provavelmente, não existe um padrão fixo para 

esses parâmetros na detritivoria. A dieta é um forte preditor para a conformação do trato 

digestório em peixes, mas diferenças intra e/ou interespecíficas na relação tamanho de intestino 

versus tamanho do peixe já foram encontradas para espécies que consomem itens alimentares 

com diferentes nutrientes/energia, mas que estão incluídos na mesma categoria trófica (Ward-

Campbell et al., 2005; Wagner et al., 2009; Karachle e Stergiou, 2010). Dessa forma, é provável 

que o fato de Po. latior apresentar um intestino mais curto pode estar associado à uma tendência 

em consumir porções do detrito mais facilmente digeríveis (com menores quantidades de amido 

e lipídios, por exemplo; vide capítulo 2). 
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5. Conclusão 

 

A presença constante de alimento no trato digestório durante os períodos de coleta e a 

configuração das estruturas associadas à alimentação, principalmente do estômago e intestino, 

revelam que essas espécies possuem características que as permitem consumir eficientemente 

o detrito. O alimento está sendo consumido constantemente pelos peixes e é provável que o 

trânsito do conteúdo alimentar seja rápido, porém o comprimento do intestino promove um 

extenso trajeto a ser percorrido, promovendo um longo período de assimilação e absorção de 

nutrientes. Além disso, as diferenças encontradas no ciclo diário de alimentação, nos aspectos 

morfológicos das estruturas e nos índices digestivos sugerem que as espécies podem estar 

consumindo partes e ou/itens diferentes do detrito, ou ainda estarem forrageando em locais 

distintos. De todo modo, essas estratégias alimentares lhes permitem habitar no mesmo habitat, 

fazendo com que essas espécies sejam uma das mais abundantes e frequentes em ambientes 

aquáticos amazônicos. 
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Capítulo II: Assimilação do detrito: papel de enzimas endógenas e exógenas na digestão e 

assimilação do recurso por peixes detritívoros. 

( Zoology) 

 

Assimilação do detrito: papel de enzimas endógenas e exógenas na digestão e assimilação 

do recurso por peixes detritívoros 

(Assimilation of detritus: role of endogenous and exogenous enzymes in digestion and assimilation of 

the resource by detritivorous) 
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Resumo: A digestão e a assimilação dos nutrientes em peixes ocorrem devido a um grande 

aparato enzimático secretado pelo trato digestório e órgãos acessórios, e também pela ação de 

enzimas exógenas secretadas por microrganismos associados ao trato. Em ambos os casos, a 

atividade enzimática estará associada ao substrato disponível, e diferenças na ação de enzimas 

pode sugerir variações intraespecíficas na assimilação de nutrientes. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi determinar a ação de enzimas digestivas endógenas e exógenas em quatro espécies 

detritívoras e averiguar se existem diferenças na assimilação do alimento. Foi determinada a 

atividade no tecido intestinal e extrato microbiano da pepsina, amilase, maltase, 

aminopeptidase, tripsina, lipase, laminarinase, fosfatase alcalina, quitinase, N-acetil- -D-

glucosaminidase e -glicosidase. Os resultados encontrados mostram que o material vegetal é 

o principal item assimilado pelas espécies detritívoras, com diferenças intraespecíficas e 

interespecíficas, e que a ação de microrganismos auxilia na assimilação de nutrientes do detrito. 

 

Palavras-chave:  alimentação, atividade microbiana, enzimas digestivas 
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Abstract: The digestion and assimilation of nutrients in fish occur due to a large enzymatic 

apparatus secreted by the digestive tract and accessory organs, and also by the action of 

exogenous enzymes secreted by microorganisms associated with the tract. In both cases, 

enzymatic activity will be associated with available substrate, and differences in enzyme action 

may suggest intraspecific variations in nutrient assimilation. Thus, the objective of this work 

was to determine the action of endogenous and exogenous digestive enzymes on four 

detritivorous species and to determine if there is a difference in the assimilation of the food. 

The activity in the intestinal tissue and microbial extract of pepsin, amylase, maltase, 

aminopeptidase, trypsin, lipase, laminarinase, alkaline phosphatase, chitinase, N-acetyl- -D-

-glycosidase were determined. The results show that plant material is the 

main item assimilated by the species, with intraspecific and interspecific differences, and that 

the action of microorganisms helps in the assimilation of nutrients from the detritus. 

 

Key-words:  feeding, microbial activity, digestive enzymes 

 

1. Introdução 

 

Os peixes são conhecidos por sua incrível adaptação a diferentes ambientes e pelo seu 

amplo espectro alimentar, com espécies se alimentando dos mais variados tipos de recursos 

disponíveis (Gerking, 1994; Bone e Moore, 2008; Olsson e Holmgren, 2011).  Os ambientes 

tropicais, por exemplo, sustentam uma elevada biomassa de peixes que se alimentam de detrito 

(espécies detritívoras), equivalendo a cerca de 50% da biomassa total da ictiofauna em rios 

tropicais da América do Sul (Bowen, 1983; Lowe-McConnel, 1999; Vari e Röpke, 2013). 

Na ordem Characiformes, a família Curimatidae é exclusivamente detritívora, possui 

um elevado número de espécies (conhecidas popularmente como branquinhas) e é bem 

representada na região amazônica (cerca de 70 espécies), sendo uma das famílias com maior 

abundância de exemplares registrados em levantamentos ictiofaunísticos (Vari, 1983, 1989; 

Albert e Reis, 2011; Farago, 2012; Vari e Röpke, 2013). Essa especialização em um recurso 

abundante e altamente disponível colocou, teoricamente, essas espécies numa zona confortável, 

por ter pouca concorrência de recursos ou pressão para desenvolver novas táticas e estratégias, 

sendo limitadas apenas pela competição por habitats preferenciais e predação (Sidlauskas e 

Vari, 2008).   
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Detrito não é um recurso limitante e está presente abundantemente em rios e lagos, 

podendo ser consumido em grande quantidade pela ictiofauna, sendo a base de várias cadeias 

alimentares e exercendo grande influência na estrutura da comunidade (Vanni, 2002; Moore et 

al., 2004).  O detrito é composto por matéria orgânica, incluindo diferentes tipos de tecido 

vegetal e animal, microrganismos (bem como produtos secretados, excretados ou exalados 

destes) e uma fração mineral (Gneri e Angeluscu 1951; Gerking, 1994, Moore et al., 2004; 

Santana et al., 2014; Farrel et al., 2018).  A porção de origem animal é proporcionalmente 

insignificante quando comparada à necromassa de origem vegetal (Esteves e Gonçalves, 2011). 

Em ambientes aquáticos amazônicos o detrito consumido pelos peixes parece ser composto 

principalmente por fitoplâncton e outros materiais vegetais em decomposição, como herbáceas 

aquáticas e perifíton (Araújo-Lima et al., 1986; Forsberg et al., 1993).   

A composição química do detrito também é um fator relevante, pois reflete sua fonte e 

a composição bioquímica das formas de vida nele presente (Moore et al., 2004). Os 

componentes do detrito incluem polímeros associados às paredes celulares das plantas 

(celulose, hemicelulose e lignina) e fungos (quitina), bem como biomoléculas universais como 

gorduras e/ou óleos, ácidos nucléicos, proteínas e outros polissacarídeos, além dos constituintes 

monoméricos destes polímeros como ácidos graxos, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos entre 

outros (Moore et al., 2004; Cunha-Santino et al., 2008; Gimenes et al., 2010). 

A liberação dos nutrientes orgânicos e inorgânicos dos detritos aquáticos ocorrem por 

meio de processos de solubilização ou decomposição. Na primeira fase ocorrem processos 

físicos e químicos que liberam a fração solúvel, que é composta principalmente de carboidratos 

e compostos aromáticos, fosfato solúvel, potássio, entre outros.  Na fase de decomposição 

ocorre a colonização do detrito por microrganismos por meio de uma sucessão ecológica bem 

definida: primeiro a colonização de bactérias e fungos que com suas ações enzimáticas tornam 

o detrito palatável; e depois a ação dos organismos detritívoros, que ingerem o detrito 

(colonizado por microrganismos), assimilam parte deste detrito e excretam outra parte que será 

novamente colonizada por bactérias e fungos, reiniciando o processo. Aquilo que não for 

assimilado nem degradado será fixado ao sedimento dos ambientes aquáticos (Gimenes et al., 

2010; Esteves e Gonçalves, 2011). 

Mesmo sendo abundante em ecossistemas aquáticos e apresentando elevada diversidade 

química e bioquímica, o detrito é considerado um recurso alimentar pobre em nutrientes. Bowen 

et al. (1995) constataram que o detrito é o recurso com menor quantidade de energia e proteína, 

quando comparado com fitoplâncton, herbáceas e invertebrados aquáticos. Assim, os peixes 
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que se alimentam exclusivamente desse recurso devem apresentar adaptações em seu 

comportamento alimentar, morfologia e processos digestivos, para extrair os nutrientes 

necessários de uma matéria considerada sem grande valor nutricional (Bowen, 1983, 1988; 

Gerking, 1994; Teresa et al., 2011). Nesse caso, apresentar estratégias digestivas eficientes vai 

garantir o sucesso e a sobrevivência de espécies que dependem exclusivamente desse recurso.   

A estratégia alimentar e a anatomia do trato digestório dos peixes são dependentes da 

filogenia e do hábito alimentar das espécies (Hidalgo et al., 1999; Bone e Moore, 2008). Os 

curimatídeos, por exemplo, apresentam um trato digestório bem característico. O estômago é 

pequeno, com baixa capacidade de armazenamento, apresenta formato de moela e tem uma 

musculatura bem desenvolvida para auxiliar na trituração do alimento. O intestino é bem longo 

e enovelado, proporcionando uma grande área de absorção de nutrientes, e é nesse órgão que 

ocorre a maior parte da digestão (vide capítulo 1; Moraes et al. 1997; Giora e Fialho, 2003; 

Rotta, 2003). Essa disposição morfológica pode tornar o trânsito do conteúdo alimentar no 

intestino e a assimilação dos nutrientes mais rápidos se comparado com carnívoros e onívoros. 

Além disso, essa estratégia digestiva permite que as espécies consumam pequenas quantidades 

de detrito, mas de maneira constante, mantendo seu trato digestório sempre ocupado por 

alimento.   

A digestão e a assimilação dos nutrientes ocorrem devido a um grande aparato 

enzimático secretado pelo trato digestório e órgãos acessórios. As enzimas são específicas para 

cada tipo de substrato e por isso se tornam ativas quando estão em contato com o material 

(substrato) a ser degradado (Lehninger et al., 2002). Herbívoros, por exemplo, terão maior 

atividade de enzimas que degradam carboidratos, como a amilase e a maltase, enquanto que 

carnívoros costumam apresentar elevada atividade de proteases, como pepsinas e 

aminopeptidases (Chakrabarti et al., 1995; Hidalgo et al., 1999; German et al., 2004; López-

Vásquez et al., 2009; German et al., 2015). No caso dos detritívoros, Lopez et al. (2009) 

observaram elevada atividade de amilase e maltase, quando comparados com outras espécies 

de peixes onívoras e piscívoras, além de constatar variação na atividade enzimática entre as 

duas espécies detritívoras analisadas, sugerindo que pode ocorrer variação na assimilação do 

recurso pelas espécies em questão.   

Além da ação de enzimas endógenas, muitas espécies contam com a ação de enzimas 

exógenas secretadas por microrganismos associados ao trato digestório e/ou ao alimento 

ingerido. Essa ação específica sobre o substrato libera nutrientes que antes não estariam 

disponíveis, ampliando a gama de recur
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2008). Isso ocorre porque os peixes estão expostos constantemente a microfauna presente na 

água e nos sedimentos, e ao ingerir água e alimento podem ingerir também microrganismos, 

que atravessam e/ou colonizam o trato digestório (Clement, 1997; Esteves, 1998; Austin, 2002). 

Se esses microrganismos colonizarem a superfície epitelial intestinal do peixe e se mantiverem 

lá, serão denominados microfauna autóctone e/ou nativa; se apenas transitarem, com o alimento 

serão denominados alóctone e/ou transitória (Ringo et al., 2003).  

Além do tipo de alimento ingerido, da extensão de área de atuação das enzimas 

digestivas (tamanho do intestino) e da atividade e do tempo de ação destas enzimas, fatores 

secundários, como por exemplo a presença de microbiota em seu trato digestório, irá atuar na 

digestão alimentar (Ringo et al., 2016; Wang et al., 2017).  E uma das formas de saber a 

contribuição destes microrganismos para a digestão é ter dados sobre a atuação de enzimas 

digestivas exógenas (produzidas pela microbiota) e endógenas (produzidas pelo peixe, 

originadas no ceco esofágico, gástrico, pilórico, mucosa intestinal e pâncreas) atuando no 

momento do processo digestivo. 

Em relação aos peixes, o papel das bactérias inclui a capacidade de degradar moléculas 

complexas, exercendo um potencial benefício na nutrição por meio da ação diversificada de 

enzimas que podem interferir positivamente no processo digestivo dos peixes (Austin, 2002; 

Ray et al., 2010; Das et al., 2014). Como a presença e quantidade de bactérias são associadas 

com a água e alimento ingeridos, é provável que exista diferença entre a microbiota presente 

no trato digestório dos peixes de diferentes categorias tróficas (Bairagi et al., 2002; Mondal et 

al., 2008, Das et al., 2014; Liu et al., 2016). Bairagi et al. (2002), por exemplo, verificaram a 

atividade bacteriana no trato digestório de peixes com diferentes hábitos alimentares e 

constataram que uma espécie detritívora apresentou elevada atividade microbiana para as 

enzimas amilase, lipase e protease o que não foi constatado para espécies de outras categorias 

tróficas. Além disso, a morfologia do trato digestório também parece influenciar na 

permanência ou não de microrganismos. German (2009) verificou que a morfologia intestinal 

não possibilita a permanência de microrganismos no trato digestório de loricariídeos 

detritívoros. Assim, são necessários mais estudos que demonstrem a ação de microrganismos 

na dieta de detritívoros, e se esse processo é ou não fundamental para a assimilação de recursos 

por esses peixes.  

 Outros estudos demonstram, ainda, o quanto o processo alimentar de peixes detritívoros 

pode ser mais complexo do que é presumido. Já foram constatadas diferenças intraespecíficas 

no consumo do detrito durante o desenvolvimento ontogenético (German et al., 2010) ou 
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relacionada ao sexo (Aranguren, 2002); diferenças interespecíficas na assimilação do recurso, 

com variações em espécies do mesmo gênero e/ou família (Catella, 1992; Calheiros, 2003; 

Lopez-Vásquez et al., 2009; Lujan et al., 2011).   

Todos esses fatores indicam que a categoria de peixes detritívoros é heterogênea; no 

entanto, faltam estudos que avaliem os parâmetros fisiológicos, principalmente para uma 

categoria trófica que é consumidora de micropartículas, o que dificulta a diferenciação 

macroscópica dos itens alimentares.  Assim, estudos que esclareçam o consumo e a digestão do 

detrito pelos peixes tornam-se importantes para a comprovação da eficiência digestiva e 

possível assimilação diferencial entre os indivíduos, o que poderia justificar processos 

ecológicos e evolutivos complexos, como por exemplo, a coexistência de espécies que se 

alimentam do mesmo recurso e forrageiam o mesmo local e/ou possível existência de partilha 

de recurso.  

Dessa forma, sabendo-se que a família Curimatidae é conhecida por apresentar um 

comportamento exclusivamente detritívoro, onde suas espécies evoluíram para se adaptar a essa 

condição e ocupar um nicho ecológico pouco explorado pelos demais membros da ordem 

Characiformes (Vari, 1983; Castro e Vari, 2004; Sidlauskas, 2007; Sidlauskas e Vari, 2008), 

esse capítulo teve como objetivo principal investigar possíveis variações na fisiologia digestiva 

de quatro espécies de Curimatidae e como objetivos específicos (i) determinar a atividade de 

enzimas digestivas endógenas ao longo do trato digestório e (ii) verificar  se existe ação de 

enzimas exógenas no intestino das espécies. 

 

 

2. Material e métodos 

 

2.1.  Material biológico  coleta e preparação do tecido  

 

Levando em consideração a área de ocorrência das espécies de Curimatidae registrada 

na literatura (Vari 1983, 1989; Castro e Vari, 2004) e devido às questões logísticas e financeiras, 

as coletas foram realizadas na área de várzea do Catalão, próximo à cidade de Manaus.  Os 

exemplares de peixes foram coletados no período de seca (novembro/2016), com auxílio de 

redes de espera. Em cada coleta foram capturados 30 ou mais exemplares de Potamorhina 

latior, Potamorhina altamazonica e Psectrogaster rutiloides. Para Psectrogaster amazonica 

obteve-se apenas 8 exemplares. Os indivíduos foram eutanaziados em gelo, sendo armazenados 
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em sacos plásticos com etiqueta informando o tipo de pescaria, data, área e horário.  Todos os 

exemplares obtidos foram levados para a base flutuante do INPA, para identificação 

taxonômica e análises biológicas. Foram registrados no banco de dados o comprimento total e 

padrão, peso total do peixe, sexo e estádio de maturação gonadal (Brown-Petersen et al., 2011) 

e grau de gordura cavitária. Fígado, estômago e intestino foram retirados e colocados em placas 

de Petri resfriadas, e em seguida foram lavados com solução salina e acondicionados em 

nitrogênio líquido para cessar a atividade metabólica. As amostras foram guardadas em freezer 

com temperatura de -80°C até a sua utilização nos ensaios enzimáticos.  

A metodologia a seguir (preparação do tecido ou do extrato microbiano e análise da 

atividade enzimática) foi realizada no laboratório do Dr. Donovan P. German (Laboratory of 

Ecological and Nutritional Physiology), localizado na Universidade da Califórnia, Irvine, EUA 

(UCI-CA), como estágio sanduíche concedido pelo programa PDSE-CAPES.  

 

2.2. Preparação dos tecidos para as análises de enzimas digestivas: separação do tecido 

e do extrato microbiano 

 

Os tratos digestórios, retirados do freezer -80°C, foram colocados e desenrolados em 

uma tábua esterilizada e refrigerada (~ 4ºC). Os estômagos foram excisados e os intestinos 

divididos em três regiões de igual comprimento representando o intestino proximal, medial e 

distal. Para a separação do tecido e conteúdo alimentar, foi realizado um corte longitudinal e o 

conteúdo, de cada região intestinal, foi suavemente retirado com pinça e o lado sem corte de 

uma lâmina de barbear, de maneira a não cortar o tecido. O conteúdo alimentar foi 

acondicionado em microtubos de centrífuga estéril; o tecido foi lavado com água deionizada 

para a retirada total de conteúdo alimentar e posteriormente acondicionado em microtubo 

estéril. 

O extrato microbiano foi preparado segundo protocolo adaptado de Skea et al. (2005), 

a partir do conteúdo alimentar intestinal. O conteúdo foi diluído em 5-10 volumes de tampão 

Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5.  Para garantir a ruptura de células microbianas e a liberação completa 

de enzimas a partir dos conteúdos intestinais, os conteúdos foram sonicados com potência de 

5W por 3x20s, com intervalos de 40s entre pulsos e homogeneizados com o homogeneizador 

Polytron (Brinkmann Instruments, Westbury, NY) a 8000rpm por 3x30s. Os conteúdos 

homogeneizados foram então centrifugados a 12000xg durante 10min a 4ºC, e o sobrenadante 

resultante foi designado "extrato microbiano".  



O tecido intestinal foi preparado de acordo com protocolo adaptado de German et al. 

(2004). O tecido foi adicionado de 5-100 volumes de tampão Tris-HCl 0,05 M, pH 7,5, 

homogeneizados com o homogeneizador Polytron a 3000 rpm para 3x30s e centrifugados a 

9800xg durante 2min a 4ºC. O mesmo procedimento foi realizado para o conteúdo e tecido 

estomacal, substituindo-se o tampão utilizado por tampão de ácido cítrico, pH 5. 

Após a centrifugação, os sobrenadantes do tecido e dos extratos intestinais e estomacal 

foram armazenados em alíquotas de 100 µl a -80 °C até o seu uso na determinação da atividade 

das enzimas digestivas.  

 

2.3. Ensaios enzimáticos 

 

Sabendo que o detrito é formado principalmente por matéria orgânica de origem animal 

e vegetal, as enzimas escolhidas para os testes foram aquelas que atuam sobre esse tipo de 

substrato (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Enzimas digestivas analisadas no estudo, com seu local de síntese, substrato específico de 
atuação e fonte alimentar do substrato. 

 

 

 

Devido à viabilidade logística, financeira e de conservação do material biológico, para 

esta análise foram utilizados 12 exemplares de Po. latior, Po. altamazonica e Ps. rutiloides, e 

3 exemplares de Ps. amazonica. Os ensaios enzimáticos seguiram protocolos específicos e 

foram realizados em duplicata ou triplicata a 25°C, sendo próxima à temperatura média da água 

dos locais onde vivem os peixes. Os reagentes utilizados foram adquiridos da Sigma-Aldrich 

Chemical (St Louis, Missouri, USA) e todas as reações foram realizadas em concentrações de 

saturação de substrato, conforme determinado para cada enzima, em cada região intestinal 
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(tecido e extrato), para cada exemplar e espécie. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro/fluorômetro (BioTek Synergy H1 Híbrido) equipado com um 

monocromador (BioTek, Winooski, VT, EUA). Os resultados obtidos desses ensaios foram 

equiparados a uma amostra controle, que consiste em substrato e homogenato (em tampão), 

para contabilizar substrato endógeno e/ou produto nos homogeneizados de tecidos/extrato e 

soluções de substrato. 

A atividade da amilase e da laminarinase seguiram o protocolo de Somogyi-Nelson 

(Nelson 1944; Somogyi, 1952). Para amilase, o substrato amido (Sigma S-2630) foi dissolvido 

a 2% em tampão Tris-HCl 1mM CaCl2, pH 7,5. Em microtubos tipo eppendorf adicionou-se 

50µl de substrato e homogenato (tecido ou extrato). Os volumes do homogenato variaram de 1 

a 10 µl, com diluição de 0, 1:10 ou 1:100. Os microtubos foram incubados durante 30min, sendo 

adicionado posteriormente 20 l de NaOH 1M e 200 -Nelson. A 

- Nelson. 

A solução dos microtubos foi diluída em água e centrifugada a 6000g durante 5min. A 

quantidade de açúcares redutores da solução foi determinada por meio de leitura em 

espectrofotômetro a 650nm e a atividade da enzima foi determinada a partir de uma curva 

padrão construída através da glucose, sendo expressa em U (1 mol de açúcar reduzido liberado 

por minuto) por grama de tecido úmido ou extrato. 

O mesmo protocolo foi realizado para laminarinase, sendo neste caso usado o substrato 

laminarina a 0,5%, o tempo de incubação de 2h e o processamento da curva padrão. No entanto, 

não foi encontrada atividade desta enzima para as espécies em estudo. 

A maltase foi determinada seguindo protocolo adaptado de German (2009). Em um 

microtubo foram adicionados 1 l de maltose 56mM dissolvida em tampão 100mM fosfato, pH 

7,5, e homogenato (tecido/extrato). Os volumes de homogenato variaram de 1 a 5 l, sem 

diluição. A solução foi incubada por 30min, a 25°C, sendo adicionado posteriormente 300 l do 

reagente de ensaio (Sigma GAGO20, dissolvido em Tris-HCl 1 M, pH 7,5). A solução foi 

incubada durante 30min a 37°C e após foi adicionado 300 l de H2SO4 12N. Foi realizada a 

leitura em espectrofotômetro a 540nm. A atividade da maltase foi determinada a partir de uma 

curva padrão de glicose e expressa em U (1 mol de glucose liberada por minuto) por grama de 

peso úmido de tecido/extrato. 

A atividade da tripsina foi determinada seguindo protocolo adaptado de German et al. 

(2004). Foi utilizado como substrato o BAPNA 2,2 mM (cloridato de N- -benzoil-L-arginina-

p-nitroanilida), dissolvido em Tris-HCl 100 mM, pH 7,5 com aquecimento a 95oC.  Em uma 
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microplaca foi adicionado 95 ou 90 l de BAPNA e 5 ou 10 l do homogenato de tecido ou 

extrato. A leitura foi realizada em 410nm durante 30min. A atividade foi determinada através 

da curva padrão de p-nitroanilina e expressa em U (1 mol de p-nitroanilina liberada por 

minuto) por grama de peso úmido de tecido/extrato.  

A atividade da aminopeptidase foi determinada por meio de protocolo adaptado de 

German et al. (2004). Foi utilizado como substrato o Ap-NA 2,04 mM (cloridato de L-alanina-

p-nitroanilida), dissolvido em tampão fosfato 200mM, pH 7,5. Em uma microplaca foi 

adicionado de 90 - 98 l de Ap-NA e 2-10 l do homogenato de tecido/extrato. A leitura de 

absorbância foi realizada em 410nm durante 30min e a atividade foi determinada com uma 

curva padrão de p-nitroanilina e expressa em U (1 mol de p-nitroanilina liberada por minuto) 

por grama de peso úmido de tecido/extrato. 

A atividade da quitinase foi determinada para o tecido e extrato do estômago e regiões 

intestinais segundo protocolo adaptado de German et al. (2010). O substrato de quitina foi 

preparado a 0,5% em suspensão de ácido cítrico 0,15M e tampão 0,3M Na2HPO4, pH 7,5. Em 

microtubos foram adicionados 125 l de substrato, 75 l de água deionizada e 50 l do 

homogenato (tecido ou extrato). Essa solução ficou incubada por 2h em constante agitação a 

25°C. A incubação foi finalizada ao colocar os microtubos em banho de água fervente por 

10min, seguido de banho de água gelada por 5min. Após isso, os microtubos foram 

centrifugados 13000g durante 5 min. 125 l da solução dos microtubos foram pipetados e 

adicionados em microtubos limpos onde foram adicionados 25 l de 0,8M tetraborato de 

potássio, pH 10,8. A mistura foi aquecida por 3min. Em seguida foi adicionado 750 l de DMAB 

(p-dimetilaminobenzaldeído, 149,19 gr/mol) e a mistura foi incubada durante 45min a 37°C. 

Em seguida foi feita a leitura da absorbância a 585nm. Para o estômago não foi constatada 

atividade desta enzima. 

A atividade da lipase foi determinada por meio de protocolo adaptado de German et al. 

(2010). Em uma microplaca foi adicionado 86 l de 5,2 mM colato de sódio (dissolvido em 250 

mM Tris-HCl pH 7,5), 2 l de homogenato (tecido/extrato) com 0 ou 1:10 de diluição, e 2,5 l 

de 10mM 2-metoxietanol. A microplaca foi incubada por 15min a 25°C. Em seguida adicionou-

se o substrato de miristato de p-nitrofenil 10mM (5,5 l de miristato de p-nitrofenil dissolvido 

em 20mM etanol 100%). A leitura de absorbância foi realizada durante 60min em 405nm. A 

atividade foi determinada a partir de uma curva padrão de p-nitrofenol e expressa em U (1 mol 

de p-nitrofenol liberado por minuto) por grama de peso úmido do tecido/extrato.  
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As atividades das enzimas -glicosidase (BG), N-acetil- -D-glucosaminidase (NAG) e 

fosfatase alcalina (AP) foram determinadas por meio de ensaio fluorimétrico utilizando como 

substrato fluorescente o MUB (4-metilumbeliferona), seguindo protocolo modificado de 

German et al. (2011). Em uma microplaca escura foi adicionado 10 l do tampão 25mM Tris, 

pH 7,5, para cada poço, correspondente a cada enzima. Em seguida adicionou-se 90 l do 

substrato correspondente a cada enzima (4-MUB-fosfato 1000 M para AP, 4-Metilumbeliferil 

-D-glucopiranosídeo 200 M para BG e 4-Metilumbeliferil N-acetil- -D-glucosaminida 200 

M para NAG) e 10 l do homogenato de tecido/extrato. A reação foi incubada por 30min a 

25°C, sendo interrompida pela adição de 2,5 l de 1M NaOH. A leitura de absorbância foi 

realizada a 365nm de excitação e 450nm de emissão. 

A atividade da pepsina foi determinada no tecido e extrato estomacal, segundo protocolo 

de Anson (1938) adaptado por German et al. (2004), no qual o substrato é hemoglobina (2% 

hemoglobina dissolvida em 60 mM HCl, pH 2). Em microtubos foi adicionado 115 l do 

substrato e 25 l do homogenato (tecido/extrato), estes foram incubados por 30min a 25°C. A 

incubação foi interrompida pela adição de 200 l de TCA 5% (ácido tricloroacético) e os 

microtubos foram centrifugados por 6min a 6700 rpm a 4°C. Devido às condições ácidas do 

ensaio e ao comprimento de onda UV, os ensaios para esta enzima foram feitos em microplaca 

de quartzo. A leitura de absorbância foi feita em 280nm. A atividade foi expressa em U (1 mol 

de L-tirosina liberada por minuto) por grama de peso úmido do tecido/extrato. 

A atividade enzimática total foi calculada para cada enzima, multiplicando a atividade 

específica para cada região do tecido/extrato, depois somando os resultados de cada região para 

obter uma atividade total final do intestino (como U min-1). Isto foi feito para quantificar a 

capacidade digestiva de todo o intestino/estômago para cada enzima (Horn et al., 2006; Day et 

al., 2011). 

 

2.4. Análise estatística  

 

Inicialmente foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade 

de Levene para garantir a adequação dos dados para as análises de significância. Se os dados 

não eram normais, eles foram transformados em log e a normalidade foi confirmada antes da 

análise. Se mesmo assim os dados não seguiram os pré-requisitos (normalidade e variâncias 

homogêneas) para serem considerados paramétricos, foram realizados testes para dados não-

paramétricos. 
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Para verificar se existia diferença intraespecífica na atividade enzimática por região de 

intestino no tecido/extrato [IP (região proximal) x IM (região medial) x ID (região distal)], e 

diferenças interespecíficas na atividade enzimática por região intestinal no tecido (IP Po. latior 

x IP Po. altamazonica x IP Ps. rutiloides, por exemplo) e atividade enzimática total no 

tecido/extrato interespecífica (Po. latior x Po. altamazonica x Ps. rutiloides para cada enzima) 

foi realizada análise de variância ANOVA (dados paramétricos) ou Kruskal-Wallis (dados não 

paramétricos) com testes a posteriori se confirmada a variação, Tukey (paramétrico) ou Mann-

Whitney (não paramétrico). Para verificar se existia diferença intraespecífica na atividade 

enzimática total do tecido e do extrato microbiano (IP tecido x IP extrato, por exemplo) foi 

realizado teste t. Todos os testes estatísticos foram realizados no Programa Past versão 3.18. 

Apenas as espécies Po. latior, Po. altamazonica e Ps. rutiloides puderam ser 

comparadas estatisticamente, pois apresentaram quantidade de indivíduos (N = 12) suficientes 

para tais análises. Por ter um número amostral pequeno (N = 3), Ps. amazonica não participou 

das análises estatísticas, no entanto para nível de conhecimento fisiológico/ ecológico os dados 

também foram apresentados e discutidos. 

 

 

3. Resultados 

 

Foi determinada a atividade enzimática para as quatro espécies. Os resultados de 

laminarinase não foram apresentados, visto que esta enzima não apresentou atividade suficiente 

para sua determinação. Os resultados para as demais enzimas estão descritos a seguir. Como 

foi encontrada uma elevada variação individual na atividade de praticamente todas as enzimas 

nas quatro espécies deste estudo e sabendo que esse fato interfere diretamente nas análises de 

variância e na interpretação dos resultados, gráficos da variação dos valores de atividade 

enzimática (total e por região) em relação à média são apresentados no Apêndice A e B. 

 

3.1. Amilase 

 

A atividade total da amilase no tecido mostrou diferença significativa entre as espécies 

(F=5,99 e p<0,001) e Ps. rutiloides apresentou o valor mais alto (Tabela 2). Potamorhina latior 

(F=8,46; p=0,001) e Po. altamazonica (H=17,66 e p<0,001) apresentaram maior atividade na 
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região proximal do intestino (Tabelas 4 e 5), enquanto que Ps. rutiloides que não apresentou 

diferença na atividade ao longo do intestino (Tabela 6). 

Todas as espécies apresentaram atividade da amilase em seu extrato microbiano (Tabela 

3), sem distinção, sendo que Po. latior apresentou maior atividade na região proximal (H=27,03 

e p <0,001; Tabela 4), e as outras espécies mantiveram a mesma atividade ao longo do intestino. 

Entre o tecido e o extrato microbiano, Po. altamazonica apresentou maior atividade no 

extrato em todas as regiões intestinais, Po. latior nas regiões proximal e medial e Ps. rutiloides 

apenas na região medial (Tabelas 4, 6 e 7). 

Ao comparar a atividade da amilase na mesma região intestinal entre as três espécies, 

observa-se que Po. latior apresentou menor atividade na região proximal e Ps. rutiloides 

apresentou maior atividade nas três regiões intestinais (Figura 1) o que contribuiu para que esta 

espécie apresentasse a maior atividade total, comparativamente às outras duas espécies. 

 

3.2. Maltase 

 

Os valores da atividade da maltase, no tecido, foram baixos para as quatro espécies, sem 

diferença significativa entre Po. latior, Po. altamazonica e Ps. rutiloides (Tabela 2) e nenhuma 

delas apresentou diferenças na atividade desta enzima ao longo do intestino. 

Houve diferença na atividade da maltase no extrato microbiano (H= 23,3 e p <0,001; 

Tabela 3). Psectrogaster rutiloides não apresentou diferenças na atividade ao longo do intestino 

(Tabela 6); enquanto Po. latior apresentou maior atividade no IP (Tabela 4) e Po. altamazonica 

no IP e IM (Tabela 5). 

Comparando a atividade enzimática entre o tecido e o extrato, Po. altamazonica e Ps. 

rutiloides apresentaram atividade enzimática maior no extrato das regiões proximal e medial 

do intestino (Tabela 5 e 6) e Po. latior nas regiões medial e distal (Tabela 4). 

A comparação interespecífica da atividade da maltase na mesma região intestinal entre 

as três espécies, permite-nos observar que não ocorreu diferença na região proximal; porém, 

Po. altamazonica apresentou maior atividade na região medial e distal do intestino (Figura 1). 

Esse resultado não interferiu na atividade total da enzima, visto que não foi encontrada 

diferença significativa entre as espécies nesse parâmetro. 
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3.3. Tripsina 

 

Não houve diferença significativa na atividade da tripsina para o tecido entre as espécies 

(Tabela 2). Apenas Po. altamazonica apresentou diferenças na atividade da tripsina ao longo 

do intestino, com maior atividade na região proximal (F=4,56 e p=0,01, Tabela 5).  

Em relação ao extrato microbiano, não houve diferença entre as espécies (Tabela 3). 

Potamorhina latior e Po. altamazonica apresentaram menor atividade na região distal (Tabelas 

4 e 5) e Ps. rutiloides não apresentou diferença significativa da enzima ao longo do intestino 

(Tabela 6). 

Potamorhina altamazonica apresentou maior atividade enzimática no extrato do que no 

tecido em todas as regiões intestinais (Tabela 5), enquanto que Po. latior apresentou maior 

atividade de tripsina no extrato na região medial (Tabela 4) e Ps. rutiloides na região distal 

(Tabela 6). 

Em relação à comparação interespecífica desta enzima na mesma região intestinal, não 

foram observadas diferenças na região proximal e distal do intestino. Porém, P. altamazonica 

apresentou menor atividade enzimática na região medial se comparada com as outras duas 

espécies (Figura 2).  

 

3.4. Aminopeptidase 

 

A atividade da aminopeptidase no tecido foi relativamente baixa em todas as espécies, 

não ocorrendo diferenças entre elas (Tabela 2). Potamorhina latior (F=3,271 e p=0,05), Po. 

altamazonica (F=7,6 e p=0,001) e Ps. rutiloides (F=4,029 e p=0,02) apresentaram maior 

atividade na região proximal do intestino. Em relação ao extrato microbiano, Po. altamazonica 

apresentou maior atividade de aminopeptidase (F=3,503 e p=0,041; Tabela 3), e a atividade 

desta enzima foi maior no extrato do que no tecido para as três espécies e em todas regiões 

intestinais das mesmas (Tabelas 4, 5, 6 e 7). Não houve diferenças interespecíficas na atividade 

desta enzima por região de tecido intestinal (p>0,05). 

 

3.5. Lipase 

 

Houve diferença significativa na atividade da lipase no tecido entre as espécies (F=6,274 

e p<0,001, Tabela 2), com Po. latior apresentando os menores valores. Potamorhina 
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altamazonica apresentou maior atividade na região proximal (F=9,589 e p<0,001, Tabela 5); as 

demais não apresentaram diferença entre as regiões do intestino. 

Foi constatada a atividade desta enzima no extrato microbiano, com diferença 

significativa entre as espécies (F=19,78 e p<0,001, Tabela 3); no entanto, não houve diferença 

entre as regiões do intestino das três espécies. 

Potamorhina latior e Ps. rutiloides apresentaram maior atividade no extrato do que no 

tecido em todas as regiões do intestino (Tabelas 4 e 6), enquanto Po. altamazonica apresentou 

atividade equivalente no extrato e tecido, em todas regiões (Tabela 5). 

Comparando interespecificamente a atividade da lipase entre as regiões do intestino, 

observa-se que Po. latior apresentou os menores valores de atividade desta enzima nas três 

regiões intestinais, enquanto Ps. rutiloides apresentou os maiores valores (Figura 2). 

 

3.6. Fosfatase alcalina 

 

Não houve diferença na atividade de fosfatase alcalina entre as espécies (Tabela 2) e 

entre as regiões intestinais, mas esta enzima foi a que apresentou os maiores valores para as 

quatro espécies. Esta enzima também apresentou os maiores valores de atividade enzimática no 

extrato microbiano, com Po. altamazonica apresentando cerca de 3x mais atividade do que as 

outras espécies (Tabela 3). No entanto, não houve diferença da atividade desta enzima ao longo 

do intestino. Além disso, as três espécies tiveram atividade mais elevada no extrato microbiano 

chegando, em alguns casos, a cerca de dez vezes mais atividade no extrato do que no tecido 

intestinal. Não ocorreram diferenças interespecíficas na atividade desta enzima por região de 

tecido intestinal (p>0,05). 

 

3.7. -glicosidase 

 

Não houve diferença significativa na atividade desta enzima no tecido entre as espécies 

(Tabela 2). Potamorhina latior apresentou atividade equivalente ao longo de todo intestino 

(Tabela 4), enquanto que Po. altamazonica (H=6,68 e p=0,037) e Ps. rutiloides (F=3,976; 

p=0,02) apresentaram maior atividade na região proximal do intestino (Tabelas 5 e 6). 

Em relação a atividade de -glicosidase no extrato microbiano, houve diferença entre as 

espécies (F=14,37 e p<0,001) e Po. altamazonica apresentou o maior valor se comparada com 

as outras espécies (Tabela 3). Potamorhina latior apresentou atividade equivalente ao longo de 
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todo intestino (Tabelas 4). Potamorhina altamazonica e Ps. rutiloides tiveram maior atividade 

na região proximal (Tabelas 5 e 6). 

Em todas as espécies, a atividade desta enzima foi maior no extrato microbiano do que 

no tecido nas diferentes regiões intestinais, sendo, em alguns casos, cerca de 30x mais atividade 

no extrato do que no tecido. Não houve diferenças interespecíficas na atividade desta enzima 

por região de tecido intestinal (p>0,05). 

 

3.8. Quitinase 

 

Não foi constatada atividade da quitinase no tecido de Ps. amazonica. As outras três 

espécies apresentaram baixa atividade dessa enzima em seus tecidos, sem diferença 

significativa entre elas (Tabela 2). Não foi constatada atividade da quitinase na região distal do 

intestino das quatro espécies e não houve diferença significativa nas outras duas regiões para 

todas as espécies (Tabelas 4, 5 e 6). 

Também não foi constatada atividade da quitinase no extrato microbiano de Ps. 

amazonica. Potamorhina latior apresentou maior atividade de quitinase em seu extrato 

microbiano (H=6,851 e p=0,032, Tabela 3). Não houve diferença significativa na atividade 

desta enzima entre tecido e extrato microbiano das espécies e também não ocorreram diferenças 

interespecíficas na atividade desta enzima por região de tecido intestinal (p>0,05). 

 

3.9. N-acetil D-glucosaminidase (NAG) 

 

Não houve diferença na atividade de NAG entre as espécies (Tabela 2) e nem entre as 

regiões intestinais do tecido. A atividade desta enzima foi elevada no extrato microbiano das 

quatro espécies, com diferença significativa entre elas e Po. altamazonica que apresentou a 

maior atividade (F=7,54 e p= 0,002; Tabela 3). A atividade desta enzima foi equivalente ao 

longo do intestino nas três espécies (Tabelas 4, 5 e 6). Nas quatro espécies a atividade de NAG 

foi maior no extrato microbiano do que no tecido, apresentando, em alguns casos, 30 x mais 

atividade. Além disso, não foram encontradas diferenças interespecíficas na atividade desta 

enzima por região de tecido intestinal (p>0,05). 

 

 

 



3.10. Pepsina 

 

A pepsina, enzima exclusivamente estomacal, apresentou atividade para Po. latior 

(14,08 ± 1,90 mol.g-1.min-1), Po. altamazonica (9,98 ± 3,55 mol.g-1.min-1), Ps. rutiloides 

(10,63 ± 2,63 mol.g-1.min-1) e Ps. amazonica (0,83 ± 0,44 mol.g-1.min-1), sem diferença 

significativa entre as três primeiras espécies (H=3,018 e p=0,22). 

 

 

Figura 1. Atividade da amilase e maltase no tecido das regiões proximal, medial e distal do intestino de 
Potamorhina latior (PL), Potamorhina altamazonica (PAL) e Psectrogaster rutiloides (PR). Valores de 
média e erro da média apresentados. Comparação interespecífica através de análise de variância 
(ANOVA ou Kruskal-Wallis) e diferenças estatísticas apresentada por letras minúsculas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Atividade da tripsina e lipase no tecido das regiões proximal, medial e distal do intestino de 
Potamorhina latior (PL), Potamorhina altamazonica (PAL) e Psectrogaster rutiloides (PR). Valores de 
média e erro da média apresentados. Comparação interespecífica através de análise de variância 
(ANOVA ou Kruskal-Wallis) e diferenças estatísticas apresentada por letras minúsculas. 

 

  



Tabela 2. Atividade enzimática total ( mol.g-1.min-1) no tecido intestinal de Potamorhina latior, 
Potamorhina altamazonica, Psectrogaster rutiloides e Psectrogaster amazonica. 

 

 

Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. Comparações interespecíficas (Po. latior x Po. 
altamazonica x Ps. rutiloides) realizadas através de análise de variância; letras diferentes e em negrito representam 
diferenças estatísticas. *NAG: N-acetil- -D-glucosaminidase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Atividade enzimática total ( mol.g-1.min-1) no extrato microbiano de Potamorhina latior, 
Potamorhina altamazonica, Psectrogaster rutiloides e Psectrogaster amazonica. 

 

 

Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. Comparação interespecíficas (Po. latior x Po. 
altamazonica x Ps. rutiloides) realizadas através de análise de variância; letras diferentes e negrito representam 
diferenças estatísticas. *NAG: N-acetil- -D-glucosaminidase. 
 
  



Tabela 4: Atividade enzimática ( mol.g-1.min-1) das regiões proximal, medial e distal do intestino e do 
extrato microbiano de Potamorhina latior. 

 

 

Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. Comparação entre as regiões do intestino 
(ANOVA ou Kruskal-Wallis); letras diferentes e negrito representam diferenças estatísticas. Comparação entre 
tecido e extrato da mesma região intestinal realizada através de teste t ou z. Valores em negrito são significativos.  
 



Tabela 5: Atividade enzimática ( mol.g-1.min-1) das regiões proximal, medial e distal do intestino e do 
extrato microbiano de Potamorhina altamazonica. 

 

 

Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. Comparação entre as regiões do intestino (ANOVA 
ou Kruskal-Wallis); letras diferentes e negrito representam diferenças estatísticas. Comparação entre tecido e 
extrato microbiano da mesma região intestinal realizada através de teste t ou z. Valores em negrito são 
significativos.  
 

 



Tabela 6: Atividade enzimática ( mol.g-1.min-1) das regiões proximal, medial e distal do intestino e do 
extrato microbiano de Psectrogaster rutiloides. 

 

 

Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. Comparação entre as regiões do intestino 
(ANOVA ou Kruskal-Wallis); letras diferentes e negrito representam diferenças estatísticas. Comparação entre 
tecido e extrato da mesma região intestinal realizada por meio de teste t ou z. Valores em negrito são 
significativos.  



Tabela 7: Atividade enzimática ( mol.g-1.min-1) das regiões proximal, medial e distal do intestino e do 
extrato microbiano de Psectrogaster amazonica. 

 

 

       Nota: Valores estão apresentados como média e erro da média. 
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4. Discussão 

 

A atividade encontrada para a pepsina nos estômagos das quatro espécies confirma que 

além de possuir uma função mecânica para fragmentar o detrito (Bowen, 1983; Moraes et al., 

1997; Bone e Moore, 2008), o estômago desempenha uma função química. Mesmo com a baixa 

atividade desta enzima, fica claro que uma quebra inicial de proteína é essencial, para que os 

subprodutos sejam disponibilizados mais facilmente para a assimilação dos peixes. 

No estudo de Yossa-Pérdomo e Araújo-Lima (1996), foi constatado que a qualidade do 

detrito ingerido por Prochilodus nigricans, espécie próxima filogeneticamente aos 

curimatídeos, é baixa, visto que 72% do detrito consumido não era potencialmente digerível 

(57% de cinza e 16% de celulose e lignina). Da parte orgânica assimilável 27,4% seria matéria 

orgânica, 8,4% proteína e 1,88% carbono de planta. Outros trabalhos confirmam que a maior 

parte do detrito é formado por cinzas, existindo uma pequena porcentagem de matéria orgânica 

assimilável pelo peixe (Bowen, 1984; Catella, 1992; Pereira e Resende, 1998). Assim, uma 

elevada atividade enzimática digestiva em peixes detritívoros é uma adaptação para extrair altos 

níveis de nutrientes de detritos, que é considerado como fonte pobre de nutrientes. E esta 

adaptação pode ser específica para espécies e pode ser amplamente utilizada para que os peixes 

se adaptem às mais variadas condições ambientais (Yossa-Pérdomo e Araújo- Lima, 1996; 

Sankar, 2013).  

Os resultados desse estudo mostram que, mesmo com variações na atividade de algumas 

enzimas, as quatro espécies parecem assimilar o detrito de maneira análoga. Além disso, a 

diferença e/ou semelhança na atividade de alguma enzima específica parece estar relacionada 

com características fisiológicas da espécie e a elevada variação individual.  

É interessante o fato de não ter sido encontrada atividade da laminarinase para essas 

espécies, pois devido à grande quantidade de fitoplâncton como formadora de detrito esperava-

se justamente o contrário. Esse resultado diverge do que foi encontrado para espécies bagres 

detritívoros amazônicas (German e Bitong, 2009), sugerindo que a assimilação do detrito, ou o 

detrito consumido por diferentes classes de peixes detritívoros, pode ser diferente.  

O amido foi um importante item assimilado pelas espécies, principalmente Ps. rutiloides 

e Po. altamazonica; no entanto, os valores encontrados para a atividade da amilase revelam que 

esse item está sendo pouco absorvido em relação à proporção de amido que pode estar 

disponível, sabendo-se que matéria orgânica de origem vegetal compõe a maior parte do detrito 

(Esteves e Gonçalves, 2011). Além disso, a pouca atividade da maltase pode confirmar a baixa 
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assimilação deste item. A maltase é uma dissacaridase e sua função é romper a maltose, 

disponibilizada pela ação da amilase, em duas moléculas de glicose. Então, os baixos valores 

encontrados para a ação dessa enzima revelam que a segunda parte do processo de absorção de 

açúcar proveniente do amido é reduzida. Ademais, os amidos são resistentes à hidrólise por 

estarem na parede celular ou empacotados em grânulos, o que cria mais uma barreira à ação 

enzimática (Karasov e Martinez-Del Rio, 2007). Nesse caso, para acessá-los o organismo teria 

que ter o auxílio de atividade exógena, como por exemplo, da fermentação microbiana. Os 

resultados encontrados indicam que as espécies deste estudo possuem auxílio de 

microrganismos para assimilar o amido; vide os resultados encontrados para atividade da 

amilase no extrato microbiano. Além disso, a baixa atividade da amilase no tecido intestinal 

das espécies de Curimatidae, principalmente de Po. latior, difere das elevadas taxas de atividade 

de amilase e maltase que foram encontradas para duas espécies de Semaprochilodus, também 

consideradas detritívoras (López-Vásquez et al., 2009). Então isso indica que o amido pode ter 

diferentes níveis de significância na dieta dos peixes detritívoros amazônicos ou que esses 

peixes usam de artifícios diferentes para assimilar o mesmo item alimentar. 

As proteínas são constituintes primários dos tecidos animais e estão presentes em menor 

quantidade no tecido de plantas (Karasov e Martinez-Del Rio, 2007). Dessa forma, espera-se 

que espécies que se alimentam de itens de origem vegetal apresentem uma menor atividade de 

enzimas proteolíticas no trato digestório. Porém, inexiste consenso sobre isso para espécies 

detritívoras. Para as espécies desse estudo, foi encontrada baixa atividade de tripsina e 

aminopeptidase, o que confirma o esperado. No entanto, para espécies como Semaprochilodus 

e Pterygoplichthys foram encontradas atividades consideráveis de enzimas proteolíticas, 

discordando do que poderia ser esperado para espécies detritívoras (López-Vásquez et al., 2009; 

German et al., 2010).  

Por consumir um recurso alimentar pobre em energia (Bowen, 1995; Yossa-Pérdomo e 

Araújo-Lima, 1996), espera-se que não haja elevada atividade de enzimas que degradem 

lipídios no trato digestório de detritívoros. Porém, a elevada atividade da lipase encontrada para 

as espécies desse estudo parece sugerir que esses peixes desenvolveram adaptações fisiológicas 

para poder extrair o máximo possível de energia disponível do detrito consumido. Faria e 

Benedito (2011) constataram que das espécies estudadas, Prochilodus lineatus (detritívora) 

assimilou a maior quantidade de energia do recurso ingerido, mesmo esse recurso apresentando 

menor quantidade de energia disponível. Mendez (2017), ao estudar a densidade energética 

encontrada em peixes detritívoros (as mesmas espécies-alvo dessa tese) e piscívoros 
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amazônicos, constatou que não existe diferença na densidade calórica e utilização de energia 

pelos dois grupos, demonstrando que ambos parecem utilizar o recurso de maneira eficiente e 

equivalente. Além disso, sabe-se que a quantidade de lipídios existente nos organismos é 

variável. Já foi constatado, por exemplo, que a concentração de ácidos graxos difere entre o 

fitoplâncton (Karasov e Martinez-Del Rio, 2007). Isso pode refletir na quantidade de lipídios 

existente na dieta de peixes. Então, as diferenças encontradas na atividade da lipase das espécies 

desse estudo podem estar relacionadas com a eficiência digestiva em assimilar energia do 

recurso e/ou na quantidade de lipídios existente no detrito consumido. Assim, fica evidente que 

existem muitas questões a serem respondidas quando se trata de assimilação de recursos e 

eficiência digestiva. 

A quitina é encontrada na parede celular de fungos e algumas algas e no exoesqueleto 

dos artrópodes, mas, geralmente, é um item refratário na assimilação dos peixes, tendo, 

geralmente, auxílio de microrganismos para tornar seus componentes digeríveis (Karasov e 

Martinez-Del Rio, 2007). Não foi detectada a atividade da quitinase no tecido de Ps. amazonica 

e nas outras espécies os valores foram tão baixos que pode-se dizer que para elas essa enzima 

também não é expressiva. No entanto, os valores encontrados para atividade da quitinase no 

extrato microbiano são relevantes visto que existe relação entre a atividade da quitinase e da 

NAG, esta última registrada em altas concentrações no tecido intestinal de três espécies.  

A função de enzimas quitinolíticas no trato digestório dos peixes não é totalmente 

esclarecida. Gutowska et al. (2004) sugerem que essas enzimas exerçam diferentes funções, 

desde a ruptura do exoesqueleto de presas, impedindo o bloqueio de fragmentos no intestino, 

até a completa degradação da quitina e disponibilização de componentes nutritivos, sendo esta 

última uma importante função nos teleósteos. Quitinases e quitobiases (como a NAG) 

hidrolisam sinergicamente e consecutivamente o polissacarídeo de quitina em monômeros de 

N-acetil-glicosamina (Ruiz-Herrera et al., 2002). A quitinase hidrolisa as cadeias de quitina em 

trímeros e dímeros enquanto a quitobiase hidrolisa o subproduto de quitina em monômeros de 

N-acetil-glicosamina (Gutowska et al., 2004). Então, para que seja assimilado os nutrientes 

disponíveis na quitina, é necessário que algumas das fases do processo aconteça dentro do trato 

digestório, nem que para isso ocorra a ação exógena em algum momento. 

É importante ressaltar que fungos que utilizam quitina na formação de suas paredes 

celulares existem em grande proporção no material em decomposição de sedimentos de rios e 

lagos e que estes fungos são, provavelmente, ingeridos com o detrito. Como a atividade da 

quitinase no tecido intestinal dos peixes foi insignificante, é provável que microrganismos 
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(fungos, por exemplo) presentes no extrato microbiano estejam realizando o primeiro passo da 

digestão da quitina, disponibilizando os subprodutos para que a NAG endógena atue e libere 

N-acetil-glicosamina para o peixe. Além disso, para alguns organismos a N-acetil-glicosamina 

parece ser uma fonte de energia mais facilmente absorvida do que outros nutrientes e os dados 

encontrados para a atividade da NAG (tanto no tecido quanto no extrato microbiano) parecem 

indicar que esse composto é um importante nutriente para as espécies de peixe em questão. 

-glicosidase é uma enzima que atua no complexo celulolítico e catalisa o passo final 

da hidrólise da celobiose em glicose, então, espera-se que a sua atividade seja elevada em 

espécies que consomem material vegetal (Duarte et al., 2013). A elevada atividade desta enzima 

registrada nas espécies estudadas demonstra que existem microrganismos associados aos seus 

tecidos intestinais degradando subprodutos da celulose, visto que é mais provável que enzimas 

celulolíticas sejam produzidas por microrganismos do que pelos peixes (Bairagi et al., 2002; 

Duarte et al., 2013). Ademais, os resultados da atividade desta enzima no tecido somado ao que 

foi encontrado no extrato microbiano revelam que a glicose proveniente da celulose é um dos 

nutrientes mais importantes assimilados pelos curimatídeos deste estudo. 

A fosfatase alcalina é uma enzima reguladora importante em processos metabólicos e 

de maneira geral desempenha um papel vital na digestão, absorção e transição de nutrientes 

(Làlles, 2016). A fosfatase alcalina é uma hidrolase, ou seja, uma enzima que possui capacidade 

de retirar grupos fosfato (desfosforilação) de vários grupos de moléculas. Em peixes, diversos 

estudos têm relacionado a presença da fosfatase alcalina com a intensidade da absorção de 

nutrientes nos enterócitos (Harpaz e Uni, 1999; Gawlicka et al., 2000; Tengjaroenkul et al., 

2000), e nesse sentido sugere-se que a distribuição dessa enzima pode estar relacionada com a 

atividade da maltase, lipase e peptidases, incluindo amilase e proteases, estando em maior 

intensidade nas regiões proximal e medial do intestino (Tengjaroenkul et al., 2000; Chedid, 

2016). 

Para as quatro espécies aqui analisadas, a fosfatase alcalina foi a enzima com maior 

atividade no tecido, sem diferença entre as regiões intestinais, e no extrato microbiano. A sua 

distribuição ao longo do intestino demonstra que ocorre absorção de nutrientes (como lipídios, 

glicose, cálcio, fosfato inorgânico, pequenos peptídeos e aminoácidos) ao longo do intestino, 

possibilitando que o máximo possível de nutrientes seja assimilado. Além disso, não é claro se 

existe relação da fosfatase alcalina com as demais enzimas. É importante ressaltar que a 

fosfatase alcalina não é específica a um substrato, ela atua sob qualquer recurso alimentar que 

contenha derivados de fósforo (como fosfato orgânico e inorgânico, fosfolipídios e 
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fosfoproteínas). No entanto, o fósforo é um dos três nutrientes primários das plantas; então, é 

provável que uma dieta rica em material vegetal apresente uma elevada atividade de fosfatase 

alcalina (Silva et al., 2010). Ademais, o fósforo também é limitante em outros organismos 

aquáticos como fitoplâncton e zooplâncton (McCarthy et al., 2010). Lembrando que o detrito é 

formado por todos esses itens na forma de matéria orgânica degradada, é de fato possível 

ocorrer elevada atividade de fosfatase alcalina no intestino das espécies e, esse fato, evidencia 

a necessidade de assimilação de itens fosfatados por peixes detritívoros.   

De todas as enzimas digestivas analisadas no tecido intestinal, houve diferença 

interespecífica apenas na atividade total da amilase e lipase, sendo que Ps. rutiloides apresentou 

elevados valores, sugerindo que o detrito consumido por essa espécie deve conter maior 

quantidade de amido e lipídios ou que apresenta uma maior eficiência digestiva em assimilar 

esses itens do detrito, quando comparado com as demais espécies, principalmente Po. latior. 

Além disso, ao comparar interespecificamente a ação destas mesmas enzimas nas mesmas 

regiões intestinais, Ps. rutiloides também divergiu de Po. altamazonica e Po. latior por ter 

apresentado maior atividade da amilase em toda extensão de seu intestino, o que confirma a 

importância daqueles itens alimentares e que eles são absorvidos ao longo de todo o trato 

digestório. No entanto, a similaridade encontrada na atividade enzimática total e por região 

intestinal das outras sete enzimas, revelam que, presumivelmente, o aparato enzimático das 

espécies aqui estudadas é semelhante.  

Todavia, deve-se considerar a elevada variação intraespecífica na atividade de quase 

todas as enzimas digestivas. De maneira geral, a variação individual encontrada na atividade 

enzimática no intestino destes curimatídeos, revela o quanto o processo digestório dos peixes 

detritívoros pode ser flexível e ajustável à quantidade e variedade do recurso alimentar 

consumido. Considerando a heterogeneidade do detrito, e sabendo que essas espécies 

consomem o detrito associado ao fundo/sedimento de rios e lagos, essa alta variabilidade pode 

estar associada com o ato de forragear locais diferentes do mesmo ambiente (por exemplo, 

região mais profunda e/ou litorânea) e esses microambientes podem apresentar   características 

físicas, químicas e biológicas distintas, que influenciam diretamente a composição detrital e, 

em consequência, o tipo e quantidade de substrato disponível para a ação das enzimas 

digestivas.  

Outro resultado interessante desse trabalho é a elevada atividade de enzimas 

provenientes do extrato microbiano, principalmente a fosfatase alcalina, a NAG e a -

glicosidase. Sabendo-se que a atividade enzimática é um bom parâmetro para medir a ação 
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microbiana no trato digestório, pode-se afirmar que existe ação exógena ocorrendo sob os itens 

alimentares consumidos pelas quatro espécies detritívoras desse estudo. Na maior parte dos 

casos, a atividade das enzimas foi maior no extrato do que no tecido, seja em uma região 

específica ou em todas regiões intestinais. Esse fato permite duas questões: A microfauna é 

residente no trato digestório ou está de passagem junto com o detrito consumido? Os nutrientes 

disponibilizados pelos microrganismos são assimilados pelos peixes?  

Sabendo-se que detrito é formado principalmente por matéria orgânica e que 

microrganismos atuam constantemente sobre essa matéria para decompô-la, espera-se que 

exista uma grande abundância e diversidade de microrganismos nos detritos aquáticos. De fato, 

os dados revelam que isso pode variar entre 0,1 e 34 x 107 células/cm2 (Thomaz, 1999). A 

diversidade e abundância das populações microbianas também está relacionada com a 

diversidade e qualidade dos substratos nos detritos. Substratos com alta relação C: N (>30:1) 

favorecem a colonização por fungos, enquanto materiais mais lábeis com baixas relações C: N 

(<30:1) favorecem as bactérias.  Além disso, quanto mais diversificado o substrato, uma 

diversidade maior de enzimas é necessária para quebrar as ligações moleculares mais 

m uma maior diversidade microbiana (Moore et al., 2004; Santana 

et al., 2014). Assim é provável que as espécies de peixes aqui analisadas estejam consumindo 

detritos diversificados repletos de microfauna, o que está refletindo na elevada atividade 

enzimática constatada no extrato microbiano.  

Além disso, é consenso que os peixes possuem uma microfauna intestinal específica, 

composta por bactérias anaeróbicas facultativas ou anaeróbicas obrigatórias, e que essa 

composição bacteriana pode mudar com a idade, estado nutricional e condições ambientais 

(Clement, 1997; Ringo et al., 2003). Segundo revisão feita por Austin (2002), a população 

bacteriana no trato digestório de peixes corresponde a aproximadamente ~108 g-1 de 

heterotrófica aeróbica e ~105 g-1 de anaeróbica.  

Com isso, é muito provável que os microrganismos associados ao detrito consumido 

pelos peixes, ao encontrarem condições ideais no trato digestório dos peixes, podem se fixar 

e/ou transitar junto com o conteúdo alimentar, mas em ambas as situações eles continuam 

degradando o substrato e disponibilizando nutrientes que podem ser absorvidos pelos peixes. 

Sabe-se também que os metabólitos fornecidos pela fermentação de bactérias são assimilados 

pelos peixes (Clement, 1997; Dabrowski e Portella, 2005; Das et al., 2014) e que muitos 

organismos bentônicos assimilam primeiramente proteínas e outros compostos disponibilizadas 

pelos microrganismos associados ao detrito (Esteves, 1998; Santana et al., 2014). 
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Deve-se levar em conta também que no ambiente aquático, o consumo do detrito por 

espécies detritívoras é um dos passos do processo de decomposição da matéria orgânica. 

Microrganismos atuam sobre o detrito, o tornam palatável e disponibilizam nutrientes antes 

inacessíveis ao peixe. Então ao ingerir o detrito colonizado por microrganismos, parte é 

assimilado e associada à biomassa animal e outra parte é excretada na forma de fezes 

(geralmente derivados de celulose e lignina), esta será novamente colonizadas por bactérias e 

fungos no ambiente aquático, reiniciando o ciclo de decomposição. Esse processo reduz 

gradativamente o tamanho do detrito, até sua decomposição total ou parcial. Neste último caso, 

restam produtos de difícil degradação, como a lignina, que irá fazer parte do sedimento 

permanentemente (Esteves, 1998; Santana et al., 2014). 

Dessa forma, fica evidente que a associação microrganismos  detrito  peixes inclui os 

elementos essenciais para ser benéfica para os organismos e para o ecossistema aquático, onde 

a ação de ambas as partes sob o detrito retira o que for necessário para sua sobrevivência e 

retorna para o ambiente o que não lhe é necessário.  

 

 

5. Conclusão 

 

Os resultados desse estudo mostram que o material vegetal degradado é um dos, se não 

o mais importante, nutriente assimilado pelas espécies detritívoras (vide ação das enzimas 

fosfatase alcalina, -glicosidase e amilase), seguido de componentes secundários, como, por 

exemplo, aqueles provenientes da quitina (vide ação da NAG).  

Além disso, a diferença interespecífica na atividade da amilase e lipase, e a elevada 

variação intraespecífica nos resultados encontrados para quase todas as enzimas digestivas 

analisadas sugerem que, tanto o indivíduo como a espécie, podem estar forrageando locais 

diferentes do mesmo ambiente, o que reflete no tipo de detrito consumido e consequentemente 

na disponibilidade de substratos para a ação enzimática. 

Ademais, fica constatada a importância da atuação da microbiota presente no trato 

digestório dos peixes que, de maneira direta e/ou indireta atua sobre o detrito e disponibiliza 

compostos que provavelmente não seriam assimilados pelos peixes se estivessem na forma 

Em consequência a isto, a amplitude de nutrientes a serem absorvidos e 

incorporados pelos peixes aumenta, indicando que a relação enzimática endógena-exógena é de 

extrema importância para uma digestão eficiente do detrito.  
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APÊNDICE A 

Variação dos valores de atividade enzimática total no tecido intestinal em relação à média (0), das 

espécies Potamorhina latior (PL), Potamorhina altamazonica (PAL) e Psectrogaster rutiloides (PR). 

 



 

  



APÊNDICE B 

Variação dos valores de atividade enzimática nas regiões proximal, medial e distal do tecido intestinal 

em relação à média (0), das espécies Potamorhina latior (PL), Potamorhina altamazonica (PAL) e 

Psectrogaster rutiloides (PR). 
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1.  

 

 

 

Van der Sleen e Albert, 2018). A coexistência dessas espécies, que ocupam 

o mesmo nicho trófico, pode estar relacionada às modificações em seus atributos biológicos, o 

que lhes permitem explorar o mesmo recurso alimentar. 
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Lowe-McConnell, 1999

 

Assim, o objetivo desse trabalho foi determinar a dinâmica biológica de quatro espécies 

de Curimatidae em uma série temporal, por meio da determinação de índices biológicos e fator 

de condição e a influência da alimentação sobre os mesmos.  

 

 

2.  

 

As espécies utilizadas nesse trabalho foram Potamorhina altamazonica (Cope, 1878), 

Potamorhina latior (Spix e Agassiz, 1829), Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)  e 

Psectrogaster amazonica (Eigenmann e Eigenmann, 1889), espécies mais frequentes e 

abundantes de Curimatidae, coletadas entre janeiro/2013 e junho/2018 no Catalão,  uma área 

de várzea localizada em frente à cidade de Manaus, na confluência dos rios Negro e Solimões, 

  

A dinâmica hidrológica da área de várzea do Catalão e a sua conectividade com os rios 

que o circundam é promovida pelo regime de chuva que provoca uma flutuação cíclica no nível 

da água, definindo quatro períodos típicos e sazonais de enchente, cheia, vazante e seca que 

variam em duração e intensidade ao longo dos anos (Bittencourt e Amadio, 2007; Röpke et al., 

no período de seca é formado um lago quase completamente isolado destes. Esta dinâmica 

influencia diretamente nas características físicas e químicas do ambiente, na disponibilidade de 

alimentos e áreas de forrageamento, e na estrutura da assembleia de peixes e demais organismos 

aquáticos (Goulding, 1980; Junk, 1989; Vazzoler, 1996; Lowe-McConnell, 1999).  

Os peixes utilizados para este trabalho são provenientes do projeto de pesquisa 

Catalão/INPA, iniciado em 1999 e ainda em execução. As coletas são mensais e padronizadas, 
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realizadas com auxílio de um conjunto de rede de espera/malhadeira com dez panos de 10 

metros de comprimento e tamanho de malha variando de 30 a 120 mm entre nós opostos e 

despescas feitas a cada 6 horas (6h, 12h, 18h e 24h). Os peixes ainda vivos na hora da despesca 

foram eutanasiados em eugenol, armazenados em sacos plásticos contendo gelo e etiqueta com 

área, data e horário. Todos os exemplares obtidos são levados para a base flutuante do INPA e 

posteriormente para o Laboratório de Dinâmica e Populações de Peixes (LDPP) na sede do 

INPA, em Manaus, para identificação e análises biológicas. No laboratório são medidos e/ou 

determinados: os comprimentos total e padrão, peso total do peixe, sexo e estádio de maturação 

gonadal (Brown-Petersen et al., 2011) e grau de gordura cavitária (0  ausência, 1  até 50% , 

2  entre 50 e 100%, e 3  cavidade totalmente coberta por gordura) Todos os dados são 

mantidos em em banco de dados.  

Para entender a dinâmica das espécies de acordo com a flutuação do nível da água, foram 

 

Os índices biológicos foram assim determinados: 

 

a. O Fator de Condição Relativo segundo Le Cren (1951), adaptado: Kn (eviscerado) = (Peso 

total do peixe eviscerado + peso da gordura cavitária) /   Comprimento padrão do peixe 

^ , onde a e b = coeficientes da regressão, linear e angular, respectivamente. Optou-se 

por utilizar o valor do peso eviscerado na fórmula para desconsiderar o efeito do peso do 

trato e gônadas. 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e.  

 

Para verificar possível variação intraespecífica entre os períodos hidrológicos, foram 

realizadas análises de variância (ANOVA ou Kruskal-Wallis) com testes a posteriori (teste t 

ou de Mann-Whitney).  
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1.  

 

O estudo das relações tróficas entre os seres vivos é a base para se entender o 

funcionamento dos ecossistemas. Categorias, níveis ou guildas tróficas são maneiras de 

organizar ecossistemas aquáticos, onde cada nível abrange organismos que consomem 

alimentos similares, refletindo na dinâmica energética de toda teia trófica (Lindeman, 1942; 

Gerking, 1994; Hahn et al., 1998). Assim, uma categoria trófica (ou guilda) reúne os 

organismos em grupos funcionais, baseando-se no hábito e comportamento alimentar.  

A categoria detritívora é formada por peixes que consomem matéria orgânica em 

diferentes níveis de decomposição. O detrito , possui uma grande fração orgânica, formada por 

material de origem vegetal e/ou animal, e uma pequena fração mineral, além de estar associado 

a microrganismos que atuam diretamente no processo de decomposição (Gneri e Angeluscu 

1951; Gerking, 1994, Moore et al., 2004; Santana et al., 2014; Farrel et al., 2018).   

Apesar de ser um recurso abundante e não limitado, poucas espécies se alimentam 

exclusivamente de detrito. Na bacia amazônica, por exemplo, dentre as mais de 2.100 espécies 

descritas, apenas duas famílias (Curimatidae e Prochilodontidae) possuem espécies 

exclusivamente detritívoras, totalizando cerca de 90 espécies (Reis et al., 2003; Albert e Reis, 

2011; Van der Sleen e Albert, 2018). No entanto, a baixa riqueza é oposta à elevada abundância, 
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e espécies detritívoras chegam a representar cerca de 50% do total da biomassa de peixes em 

rios tropicais na América do Sul (Bowen, 1983; Lowe-McConnell, 1999; Vari e Röpke, 2013). 

Essa elevada abundância incide em uma relativa importância para a pesca comercial e de 

subsistência na região Central do Amazonas. Excetuando-se os proquilodontídeos (curimatãs e 

jaraquis), que são amplamente consumidos, os curimatídeos (branquinhas) ocupam uma 

pequena, porém relevante, parcela de consumo no estado do Amazonas (Batista et al., 1998; 

Santos et al., 2006; Gonçalves e Batista, 2008), sendo uma importante e abundante fonte de 

proteína para a população, especialmente aquelas de baixa renda.  

Em muitos ambientes aquáticos, as teias alimentares podem ser baseadas quase que 

inteiramente em detritos (Hairston e Hairston, 1993; Wetzel, 1995; Wallace et al., 1999). 

Grande parte da produção primária produzida em um ambiente não é consumida, mas sim 

devolvida em forma de detrito, gerando um importante processo de manutenção dos 

ecossistemas (Hairston e Hairston, 1993; Polis e Strong, 1996; Esteves e Gonçalves, 2011). 

Sabendo-se que o consumo do detrito é um dos passos do processo de decomposição da matéria 

orgânica, ao ingerir esse recurso basal e complexo, peixes detritívoros atuam diretamente na 

ciclagem de nutrientes e disponibilizam nutrientes antes inacessíveis para organismos de outros 

níveis tróficos. Assim, ao fornecer energia e sustentar uma alta densidade de consumidores, o 

ciclo de assimilação do detrito interfere na dinâmica da cadeia trófica como um todo, atuando 

na quantidade e qualidade de energia consumida e gerada entre os níveis tróficos (Moore et al., 

2004; Fukomori et al., 2016; ).  

omo o detrito é abundante em 

ambientes aquáticos, aparentemente os curimatídeos não sofreriam pressão pela falta do 

alimento (Sidlauskas, 2007), no entanto alguns trabalhos afirmam que essas espécies poderiam 

mudar o tipo de detrito consumido quando submetidos a eventos ambientais adversos (Freitas 

ontrole pelo 
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Bowen, 1983; 

Lowe-McConnell, 1999; Vari e Röpke, 2013

 

Portanto, sabendo da relevância das espécies detritívoras de Curimatidae, verificar o 

dinamismo ecológico desses peixes pode gerar informações relevantes que nos permitiriam 

visualizar o efeito ambiental sobre essas espécies e o efeito destas sobre a comunidade em que 

vivem. Assim, o objetivo geral desse trabalho foi caracterizar a dinâmica ecológica dos 

curimatídeos em um lago de várzea na Amazônia Central em uma série temporal de 18 anos. 

 

2.  

 

Os peixes utilizados para este trabalho foram provenientes do projeto de pesquisa 

Catalão/INPA, iniciado em 1999 e ainda em execução.  A área de várzea do Catalão fica 

localizada em frente à cidade de Manaus, na confluência dos rios Negro e Solimões, Amazônia 

 5

conectividade com os rios que o circundam é influenciada pelos regimes de chuva que 

provocam uma flutuação cíclica no nível da água, promovendo quatro períodos típicos e 

sazonais de enchente, cheia, vazante e seca que variam em duração e intensidade ao longo dos 

da enchente e cheia), o local sofre influência dos dois rios, enquanto que no período de seca é 

formado um lago quase completamente isolado destes. Esta dinâmica influencia diretamente 

nas características físicas e químicas do ambiente, na disponibilidade de alimentos e áreas de 

forrageamento, e na estrutura da assembleia de peixes e demais organismos aquáticos 

(Goulding, 1980; Junk, 1989; Vazzoler, 1996; Lowe-McConnell, 1999). Assim, sabendo-se que 

essa oscilação é importante, foram determinadas a duração e intensidade dos períodos 

hidrológicos dos anos desse estudo, de acordo com o proposto por Bittencourt e Amadio (2007) 

(Tabela 1).  

As coletas de peixes foram mensais e padronizadas, realizadas com auxílio de rede de 

espera/malhadeira (30 a 120 mm entre nós opostos) e despescas feitas a cada 6 horas (6h, 12h, 

18h e 24h). Os peixes são eutanasiados em eugenol, armazenados em sacos plásticos com 

etiqueta contendo tipo de pescaria, área, data e horário.  Todos os exemplares obtidos são 

levados para a base flutuante do INPA e posteriormente para o Laboratório de Dinâmica e 



Populações de Peixes (LDPP) na sede do INPA, em Manaus, para identificação, medições e 

análises biológicas.  

 

 

 

 

/1999 a dezembro/2017). Também foram 

determinados o índice de dominância de Simpson (valores de 0 a 1) e os índices de Bray-Curtis 

(dissimilaridade com valores de abundância) e Jaccard (similaridade com valores de riqueza) 

para verificar semelhança na quantidade de indivíduos e composição de espécies entre os anos. 

Além disso, foi verificada a abundância e biomassa total da ictiofauna ao longo dos anos 

e a sua distribuição por categoria trófica
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(Eigenmann & Eigenmann, 1889) (Eigenmann & Eigenmann, 1889)
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Síntese 

 

A variação no hábito alimentar e nas características morfológicas e fisiológicas entre 

espécies simpátricas e congêneres, pode esclarecer como a capacidade funcional para explorar 

recursos pode moldar fenômenos de coexistência ecológica (Lujan et al., 2011; Giacomini, et 

al., 2012; Porreca et al., 2017; Zagar et al., 2017). Adaptações relacionadas a alimentação ainda 

são objeto de poucos estudos, mas trabalhos recentes demonstram que é uma área nova a ser 

explorada, principalmente para explicar a coexistência de espécies muito semelhantes (German 

et al., 2015; Porreca et al., 2017; Zagar et al, 2017). 

Os resultados encontrados nos três capítulos que fazem parte dessa tese mostram que as 

espécies de Curimatidae Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior, Psectrogaster 

amazonica e Psectrogaster rutiloides, apresentam características diferentes em seus atributos 

morfológicos e fisiológicos, e em suas respostas ecológicas ao ambiente. Essas características 

peculiares lhes permitem consumir o detrito de maneira eficaz e diferenciada e ocupar o mesmo 

nicho trófico, evitando, aparentemente, que a sobreposição cause efeitos negativos sobre 

alguma dessas espécies (Begon et al., 2006; Giacomini et al., 2012). 

Os resultados dos capítulos 1 e 2 demonstram que, de maneira geral, o detrito assimilado 

pelas espécies é formado principalmente por material parcialmente decomposto derivado de 

vegetal e quitina.  A relação do trato digestório (e o custo energético em mantê-lo) com o item 

alimentar consumido é positiva, demonstrando que adaptações digestivas lhes permitem 

consumir o detrito eficientemente (Bowen, 1983; Moraes et al., 1997; Wagner et al., 2009) e, 

sem dúvida, esse é um dos pontos que explica o sucesso dessas espécies em ocupar um nicho 

pouco explorado (Vari, 1983; Castro e Vari, 2004; Sidlauskas, 2007; Sidlaukas e Vari, 2008).  

Porém, variações intra e interespecíficas na atividade de enzimas digestivas endógenas 

e exógenas, somadas às diferenças morfológicas em estruturas associadas com a digestão, na 

quantidade de alimento ingerida e nos horários preferenciais de forrageamento confirmam que, 

mesmo fazendo parte da mesma família e categoria trófica, as espécies desse estudo possuem 

estratégias alimentares diferenciadas. Essas diferenças podem estar permitindo que as espécies 

respondam de maneira distinta às mudanças ambientais (Mérona et al., 2008; Griffen e 

Mosblack, 2011; Röpke et al., 2017; Porreca et al., 2017). Tal fato foi constatado no capítulo 3 

onde, 
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espécies do gênero Potamorhina ingerem, provavelmente, 

aglomerados menores de detrito, enquanto as espécies de Psectrogaster, aglomerados maiores. 

Potamorhina latior assimila itens mais facilmente digeríveis do detrito, o que reflete em um 

intestino mais curto e com menor área de absorção de nutrientes; Psectrogaster rutiloides 

consome um detrito mais diversificado, composto por maiores quantidades de amido e lipídios. 

Além disso, o pico de forrageamento de Potamorhina altamazonica é diferente das demais 

espécies, prevenindo o possível efeito de sobreposição de espaço. 

Psectrogaster rutiloides se destaca, e sua 

dominância é verificada em quase todos os anos de estudo, o que parece causar uma 

interferência na densidade das demais espécies. Ainda não está claro os motivos que levam a 

isso, ou se isso se deve ao acaso, mas pode ser que consumir um recurso mais heterogêneo lhe 

coloque numa posição mais favorável frente às oscilações ambientais (Gerking, 1994; Abelha 

et al., 2001; Giacomini et al., 2012). No entanto, a oscilação em sua abundância quando 

comparada com outros curimatídeos é um indicio de que caso sua abundância viesse a diminuir 

consideravelmente, outras espécies poderiam assumir o posto de dominância, e a função de 

detritivoria realizada por esse grupo não seria comprometida. 

Outro ponto interessante é a influência de fatores bióticos e abióticos (e a relação entre 

eles) na variação temporal da abundância e biomassa desse grupo e consequentemente da 

categoria detritívora. A existência de eventos hidrológicos adversos associada com as relações 

intra e/ou interespecíficas de predação, densidade e competição podem estar promovendo um 

controle populacional dos curimatídeos, como verificado em outros trabalhos (Freitas et al., 

2013; Correia et al., 2015; Röpke, 2016). Porém, a elevada proporção de detritívoros, quando 

comparada com as demais categorias tróficas, revela a importância desses peixes para o 

ecossistema aquático do Catalão, demonstrando que essa especialização em um recurso basal 

lhes permite ser um importante elo trófico nesse tipo de ambiente. 

Várias perguntas ainda precisam ser respondidas sobre a detritivoria em curimatídeos, 

como por exemplo a forma da captura do alimento e a diferenciação espacial e sazonal do detrito 

consumido. No entanto, essa tese já traz evidências do quanto o grupo é heterogêneo e que 

estudos sobre diferenças na assimilação do recurso permitem entender pontos ecológicos e 

evolutivos que interligam e explicam a diversidade em um ecossistema aquático.  
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