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ECOMORFOLOGIA DE DUAS ESPÉCIES DE SERRASALMUS 

EM LAGOAS DO RIO ARAGUAIA 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho se trata da avaliação da composição da dieta e similaridade 

ecomorfológica das espécies Serrasalmus rhombeus e Serrasalmus eignmanni.As espécies 

vivem em simpatria e apresentam alto grau de similaridades morfológica,ecológica e 

comportamental ,sugerindo que são grupos em especiação recente. Por essas razões as 

espécies mencionadas se fazem ótimos modelos para se avaliar a relação morfológica na 

diferenciação de uso de recursos alimentares. Dessa forma, o trabalho tem verificar qual o 

nível de sobreposição no uso de recursos entre elas e os mecanismos morfológicos e 

comportamentais que permitem a sua coexistência nas lagoas do Rio Araguaia.  

O conhecimento das relações tróficas possibilita a compreensão dos mecanismos que 

permitem que espécies proximamente relacionadas explorem o mesmo nicho, especialmente 

as que vivem em simpatria e apresentam poucas diferenças anatômicas, além de fornecer 

informações acerca da composição da dieta e importância relativa de cada item alimentar e 

estratégias de forrageamento das espécies (HUEY e PIANKA, 1981; STEFANI, 

2010;WOOTTON, 1999; DEUS e PETRERE, 2003;). 

Estudos relacionados ao particionamento de recursos, amplitude e sobreposição de 

nicho trófico de peixes são importantes para quantificar como duas ou mais espécies se 

relacionam e partilham recursos alimentares (HURLBERT,1978), ou mesmo para possibilitar 

melhor compreensão da estrutura de uma comunidade (ABRAMS, 1980). Entretanto, o 

principal objetivo dos estudos de particionamento de recursos é a análise dos limites que a 

competição interespecífica impõe ao número de espécies que podem coexistir de maneira 

estável em ambientes com restrição de recursos (SCHOENER,1974). Desta forma se fazem 

indispensáveis como subsídios para a aplicação de técnicas de manejo das populações naturais 

e no cultivo intensivo em cativeiro (STEFANI, 2010; HAHN et al., 1997; HAHN e 

DELARIVA, 2003). 

Estudos nessa área ainda fornecem importantes informações sobre o comportamento 

de peixes diante de variações ambientais e disponibilidade de alimento, além de propiciar o 

entendimento de suas regras funcionais nos ecossistemas, principalmente quando quantificam 

a diversidade de alimentos consumidos, pois permitem entender a disponibilidade de recursos, 



possíveis relações intra e interespecíficas. (GOULDING, 1980; ZAVALA-CAMIM, 

1996;AGOSTINHO et al,1997). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

As coletas dos peixes já foram realizadas em 10 lagoas do rio Araguaia, na reserva 

extrativista (RESEX) do Lago do Cedro, localizada no município de Aruanã, em Goiás. A 

reserva possui uma área de aproximadamente 17.337 hectares, localizadas ao longo de 30 km 

da margem direita do Rio Araguaia e possui mais de 80 lagos em seu interior.Para a execução 

da pesquisa foram realizadas coletas e amostragens trimestrais dos peixes no período de seca 

do Rio Araguaia entre os anos de 2010 e 2012, efetuadas por professores e alunos da 

Universidade Estadual de Goiás em parceria com Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Renováveis(IBAMA). 

Coleta de dados 

A amostragem ictiológica foi realizada através de dois métodos de captura: A rede de 

arrasto possuía malha de 5 mm, 100 metros de comprimento e largura máxima de 2,60 

m(Figura 3).Além dessa, foi utilizada uma tarrafa de 30 m de comprimento, 3 m de altura e 6 

Kg de chumbo, que foi lançada 20 vezes ao longo das lagoas. Para a avaliação do nicho 

trófico das espécies foram coletados 60 indivíduos, sendo 30 referentes à espécie Serrasalmus 

rhombeus e a outra metade pela Serrasalmus eigenmani. 

Após a coleta dos indivíduos foram realizadas a morfometria, quantificação, 

identificação e retirada dos estômagos ainda no local. Os estômagos dos peixes foram fixados 

em formol 4% e levados a Faculdade Metropolitana de Anápolis para realização das análises 

dos conteúdos estomacais. 

Para a avaliação dos itens alimentares das espécies, primeiramente os estômagos 

foram retirados do formol e colocados em placas de petri, em seguida foram abertos com 

bisturi adicionando-se álcool 70% ou água destilada para umidificação dos conteúdos para 

facilitar a triagem.Em seguida os itens alimentares foram separados de acordo com as 

categorias tróficas. 

 



Análise de nicho trófico 

Para o estudo das características de nicho trófico das espécies será utilizado a 

amplitude da dieta de cada espécie pelo índice de Levins (B) (Krebs, 1989): 

𝐵 =
𝑌2

∑𝑁𝑗2
 

Em que: B= índice de Levins de largura do nicho; Nj= número de indivíduos 

encontrado usando o recurso j; 𝑌2= total numérico de indivíduos amostrados. 

Análise de sobreposição de nicho trófico 

Para avaliar a sobreposição da dieta entre as espécies utilizou-se o índice de 

Morisita-Horn, através da fórmula: 

CH = 2 nipijpik /ni p2 ij + n i p2 ik 

Em que:CH = índice Morisita-Horn de sobreposição de nichos;pij = proporção do 

recurso i sobre o total de recursos utilizados pela espécie j;pik = proporção do recurso i sobre 

o total de recursos utilizados pela espécie k;n = número total de recursos utilizados. 

Os valores de CH variam de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior a sobreposição. 

Para este cálculo, foram utilizados os valores de IAi. 

Índice de importância alimentar 

A determinação da importância dos itens alimentares ingeridos pelos indivíduosdas 

duas espécies foi realizada através do cálculo do índice de importânciaalimentar proposto por 

Kawakami&amp; Vazzoler (1980), segundo a fórmula a seguir: 

𝐼𝑎𝑖:
𝐹𝑖 ∗ 𝑉𝑖

∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑉𝑖)𝑛
𝑖=1

 

Em que:Iai = índice alimentar, i= 1,2,...n determinado item alimentar;                Fi = 

frequência de ocorrência (%) de determinado item alimentar,Vi= volume (%) de determinado 

item alimentar. 

 

 



Análise Ecomorfométrica 

Como mencionado anteriormente, após a coleta, foram aferidas em um 

laboratóriomontado em campo, as seguintes medidas ecomorfométricas (lineares e de áreas) 

de acordocom WINEMILLER (1991): Comprimento Padrão (CP), Altura Máxima do Corpo 

(AlMCp),Altura da Linha Mediana do Corpo (AlLM), Largura Máxima do Corpo 

(LMCp),Comprimento do Pedúnculo Caudal (CPd), Altura do Pedúnculo Caudal (AlPd), 

Largura doPedúnculo Caudal (LPd), Comprimento da Cabeça (CCb), Altura da Cabeça 

(AlCb), Largurada Cabeça (LCb), Comprimento do Focinho com a Boca Fechada (CFF), 

Comprimento doFocinho com a Boca Aberta (CFA), Altura do Olho (AlO), Altura da Boca 

(AlBo), Largura daBoca (LBo), Comprimento da Nadadeira Dorsal (CD), Altura da 

Nadadeira Dorsal (AlD),Comprimento da Nadadeira Caudal (CC), Altura da Nadadeira 

Caudal (AlC), Comprimentoda Nadadeira Anal (CA), Altura da Nadadeira Anal (AlA), 

Comprimento da NadadeiraPeitoral (CPt), Altura da Nadadeira Peitoral (AlPt), Comprimento 

da Nadadeira Pélvica(CPv), Altura da Nadadeira Pélvica (AlPv), Área do Olho (AO), Área da 

Nadadeira Dorsal(AD), Área da Nadadeira Caudal (AC), Área da Nadadeira Anal (AA), Área 

da NadadeiraPeitoral (APt) e Área da Nadadeira Pélvica (APv). Também foi aferida a área 

total corpórea(ACp) (TEIXEIRA e BENNEMANN, 2007) (Figura 5). As medidas das 

característicaslineares foram realizadas utilizando um paquímetro manual em centímetros 

(cm) comaproximação em milímetros (mm), as áreas dos olhos e nadadeiras foram obtidas a 

partir dosdesenhos dos contornos das estruturas em papel vegetal e a área foi calculada em 

papel milimetrado. 

 A partir dessas medidas ecomorfométricas, foram estabelecidos 13 índices 

ecomorfológicos relacionados ao uso de alimentos e habitat, sugerido e adaptado por 

TEIXEIRA e BENNEMANN (2007) e WOLFF (2008) . 

Para identificar e avaliar padrões de diversificação das espécies de Serrasalmus 

segundo estes índices morfométricos será utilizadoanálise dos componentes principais(PCA). 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a caracterização da dieta das espécies de Serrasalmus foram analisados conteúdos 

estomacais de 60 indivíduosdo rio Araguaia, sendo 30 pertencentes à Serrasalmus rhombeus e 

a outra metade à Serrasalmus eigenmanni. 

A análise dos conteúdos estomacais foi composto por 6 itens alimentares, agrupados 

nas  categorias:Peixes, vegetais, insetos terrestres, insetos aquáticos, sedimentos e algas, como 

mostra a tabela a seguir: 

Tabela 1-. Índice de Importância Alimentar (IAi) referente a dieta de Serrasalmus eigmanni e 

Serrasalmus rhombeus. 

                        Índice de importância alimentar 

Itens 

alimentares 

S.eigmanni S.rhombeus 

Peixes 59,85% 77,76% 

Vegetais 30,17% 5,63% 

Insetos 

terrestres 

5,76% 3,48% 

Insetos 

aquáticos 

3,80% 6,79% 

Sedimentos  0,38% 0,0% 

Algas 0,01% 6,32% 

Peixes 59,85% 77,76% 

Vegetais 30,17% 5,63% 

Insetos 

terrestres 

5,76% 3,48% 

Insetos 

aquáticos 

3,80% 6,79% 

Sedimentos  0,38% 0,0% 



Algas 0,01% 6,32% 

 

 

AGOSTINHO et al., 2003 afirma que as espécies apresentam fortetendência a dieta 

onívora com tendência à piscivoria, o que foi comprovado no trabalho,tendo em vista que o 

maior índice de consumo de peixe pertence à Serrasalmus rhombeus, isso decorrente às suas 

adaptações morfológicas,e à  sua forma de utilização do habitat,levando em consideração seus 

atributos ecomorfológicos. 

O segundo item alimentar mais consumido pela espécie foi insetos aquáticos, seguido 

de algas, amboscom mais de 6% de representatividade dos itens consumidos. O segundo item 

alimentar mais consumido por Serrasalmus eigenmanni foi vegetais, seguido de uma pequena 

parcela de insetos terrestres. 

Com relação à amplitude de nicho das espécies, Serrasalmus rhombeus obteve um 

índice de 0,15, enquanto que Serrasalmus  eigenmanni obteve 0,24;índices que mostram 

maior especificidade de dieta de Serrasalmus rhombeus. 

Segundo o índice de sobreposição de nicho Morisita-Horn, a sobreposição alimentar 

entre as espécies de Serrasalmus eigmanni e Serrasalmus rhombeus resultou em 0,054 de 

sobreposição, sugerindo que não há necessariamente competição entre as espécies. 

Na identificação e avaliação de padrões de diversificação das espécies estudadas 

utilizou-se o teste T. Sendo assim, os atributos ecomorfológicos considerados foram os 

seguintes: Largura relativa do pedúnculo caudal, comprimento relativo da cabeça, altura 

relativa da cabeça e altura relativa da boca. 

Tabela 2 – Médias dos índices ecomorfológicos encontrados para as duas espécies de peixes, 

Serrasalmus eigmanni e Serrasalmus rhombeus. 

Atributos ecomorfológicos  S. eigmanni S.rhombeus 
 

Índice de compressão do 

corpo  
2,560 2,631 0,663 

Índice de depressão da região 

ventral 
0,579 0,584 0,770 



Comprimento relativo do  

pedúnculo caudal  
0,108 0,117 0,446 

Altura relativa do pedúnculo 

caudal  
0,308 0,340 0,126 

Largura relativa do 

pedúnculo caudal  
0,274 0,371 0,021 

Comprimento relativo da 

cabeça 
0,204 0,367 0,005 

Altura relativa da cabeça 0,607 0,817 0,003 

Largura relativa da cabeça  0,839 1,039 0,005 

Altura relativa da boca 0,283 0,378 0,002 

Largura relativa da boca 0,668 0,795 0,331 

Índice de protrusão da boca  1,114 1,237 0,097 

Posição vertical do olho 0,528 0,539 0,766 

Área relativa do olho 0,001 0,002 0,443 

Área relativa da nadadeira 

dorsal 
0,000 0,000 0,721 

Área relativa da nadadeira 

caudal 
0,001 0,001 0,127 

Razão-aspecto da nadadeira  

Caudal 
90,470 102,313 0,285 

Área relativa da nadadeira 

anal  
0,000 0,000 0,539 

Razão- aspecto da nadadeira 

anal 
22,292 24,041 0,536 

Área relativa da nadadeira  

Peitoral 
0,001 0,001 0,695 

Razão-aspecto da nadadeira  

peitoral 
21,771 26,460 0,066 



Área relativa da nadadeira  

pélvica  
0,000 0,000 0,399 

Razão-aspecto da nadadeira  

Pélvica  
34,631 45,816 0,142 

 

Segundo WINEMILLER (1991), altos valores do índice LRPd indicam peixes alta 

capacidade de natação.No seguinte trabalho nota-se maior índice desse atributo em 

Serrasalmus rhombeus ,sugerindo que o mesmo possua maior habilidade no uso de habitat 

que Serrassalmus eigenmanni, visto que há maior capacidade natatória. 

Comprimento relativo da cabeça, altura relativa da cabeça e altura relativa da boca 

estão relacionados ao tamanho das presas consumidas pelas espécies, sendo Serrasalmus 

rhombeus a espécie com maior índice nesses atributos, sendo um predador de presas maiores 

que as consumidas por Serrassalmus eigenmanni. 
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