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RESUMO 

Neste estudo foi avaliada uma comunidade ictiíca do rio do Quebra 

(município de Antonina, Estado do Paraná, Brasil) com relação a dieta, 

ocupação espacial e comportamento alimentar. Foram combinados os 

métodos de estudo indiretos (coletas) com observações diretas no local 

(mergulho livre). As coletas foram realizadas através de peneira, rede de 

arrasto e rede de espera, nos meses de abril e agosto de 1999. As observações 

subaquáticas foram realizadas entre nos meses de outubro e novembro do 

mesmo ano. A análise do conteúdo estomacal utilizou o método da 

frequência de ocorrência e a análise da similaridade dieta foi calculada pelo 

método de MORISITA modificado por HORN. Os resultados foram 

agrupados pelo método UPGMA. A ictiofauna é composta de 25 espécies 

pertencentes a 9 famílias. A ordem Siluriformes foi a melhor representada, 

com 4 famílias e 14 espécies, seguida pela ordem Characiformes, com 2 

famílias e 6 espécies. 5 guildas tróficas foram determinadas para as espécies 

do rio do quebra, com a guilda dos herbívoros possuindo o maior número de 

espécies. Diferenças na ocupação espacial e comportamento alimentar foram 

detectadas apenas entre os insetívoros. 
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INTRODUÇÃO 

Ecossistemas são formados por uma complexa rede de interações 

entre fatores bióticos e abióticos. Esta complexidade é particularmente 

acentuada em comunidades ictiícas neotropicais devido a sua elevada 

riqueza. BÓLKE et ai. (1978) e SABINO e CAS1RO (1990) ressaltam a 

necessidade de um maior número de estudos em rios da região neotropical, 

para que se possa entender melhor a dinâmica de suas comunidades. 

A análise da dieta, complementada pela análise dél utilização do 

habitat, proporciona uma ótima visualização do funcionamento das 

comunidades, abrangendo tanto as dimensões tróficas quanto as dimensões 

espaciais da partilha de recursos. LARKIN (1956) chama a atenção para o 

fato de que o comportamento alimentar também pode ser muito importante 

no caso dos peixes de água doce. 

A maioria dos estudos realizados até agora em rios neotropicais 

utilizaram métodos indiretos (coleta com redes de espera, rede de arrasto, 

p~neira e covo), para obtenção das informações. Estes métodos, embora 

muito importantes, apresentam deficiências difíceis de contornar quando 

utilizados em rios de águas cristalinas e de fundo rochoso, pois os peixes 

podem avistar os artefatos de coleta (redes de espera, rede de arrasto e 

peneira) e estes artefatos freqüentemente enroscam no fundo. UIEDA (1984) 

comenta que a utilização dos métodos tradicionais é muitas vezes difícil, ou 

mesmo impraticávet neste tipo de ambiente. Assim, diversos autores têm 

utilizado, de forma complementar, a observação subaquática em seus 

estudos (e.g. SABINO e CAS1RO, 1990; UIEDA, 1995; ARANHA et aI., 1998). 

o objetivo deste trabalho foi determinar a dieta, a ocupação espacial e 

as estratégias alimentares da comunidade ictiíca de um trecho do rio do 

Quebra. 
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ÁREA DE ESTUDO 

o estudo foi realizado no no do Quebra (25°13'5, 48°42'W), o qual 

pertence à bacia Atlântica, sub-bacia de Antonina (MAACK, 1981), 

município de Antonina, Estado do Paraná Brasil (Fig 1). A região onde está 

localizado o rio é caracterizada pela presença de pequenos sítios, onde se 

desenvolve agropecuária de subsistência. Também encontram-se pequenas e 

esparsas plantações de banana. O clima da região foi definido segundo 

KOPPEN (in IAP AR, 1978), como clima tropical superúmido, sem estação 

seca e isento de geadas. As menores taxas de precipitação pluviométrica 

ocorrem no mês de julho e as maiores no mês de fevereiro. A temperatura 

média anual varia de 17°C a 21°C. 

O rio do Quebra é um rio de 3a ordem, possuindo águas cristalinas com 

ótima visibilidade (Fig 2). No geral possui fundo arenoso ,mas certos poços 

possuem grandes rochas no fundo e alguns locais mais rasos possuem fundo 

de cascalho. A v~getação marginal está bastante alterada, predominando 

árvores de médio porte. A área delimitada para a realização de observações 

subaquáticas foi melhor detalhada. Compreende um trecho com 

aproximadamente 100m de extensão e está localizada na porção média do 

rio. A margem direita possui dois longos trechos de vegetação arbórea 

razoavelmente conservada, entremeados por um pequeno trecho 

(aproximadamente 15m) onde predominam gramíneas. A margem esquerda 

apresenta uma área menor de vegetação arbórea e uma área de gramíneas 

bem mais extensa (aproximadamente 40m). O leito do rio é constituído por 

areia e cascalho, com alguns poços lóticos e um único poço lêntico (Fig 3). 

Estes poços possuem grande quantidade de material orgânico depositado 

(troncos, galhos e folhas). O local engloba também dois trechos mais rasos 

com fundo constituído principalmente de cascalho, formando pequenas 

corredeiras. 
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Figura 1: Mapa com a localização geográfica do rio do Quebra. 
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FINAL DO TRECHO DE ESTUDO 

INÍCIO DO TRECHO DE ESTUDO 

Legenda: CR = Corredeira; R = Rorha; 1111 = Gramíneas; • = Poço; o = Cascalho. 

Figura 3: Representação do croqui do trecho estudado do rio do Quebra. 



MATERIAIS E MÉTODOS 

o trecho de coleta possuía aproximadamente 1km de extensão. Os 

peixes foram capturados sempre no período, diurno, através de rede de 

arrasto (malha 2mm), peneira (malha 2mm) e rede de espera (malha 0,15 e 

0,20). Foram realizadas duas coletas, uma em abril e outra em agosto de 1999. 

A fixação foi feita em formol a 10% e a conservação em álcool a 70%. Já o 

trecho para observação de microhabitat e comportamento alimentar teve sua 

extensão limitada a 100m para permitir uma descrição mais detalhada do 

ambiente. Durante a primeira coleta, foi feito um croqui do trecho onde 

seriam realizadas as observações subaquáticas contendo informações sobre o 

tipo de fundo (cascalho, areia, argila), tipo de margem (barranco, praia), 

vegetação marginal (arbustiva, arbórea, herbácea), profundidade e largura 

do rio e velocidade da corrente (lenta ou rápida). A correnteza foi 

considerada lenta, quando a velocidade superficial da água era inferior a 

O,25m/ s e rápida, quando esta velocidade era superior a O,25m/ s. Esta 

velocidade foi estimada pelo tempo aproximado que um objeto levava para 

percorrer 1m (superior ou inferior a 4s). Este croqui foi copiado em placas de 

PVC, para possibilitar que fossem feitas anotações denfto do rio. No 

momento das coletas, foi assinalado nesse croqui o local onde os indivíduos 

foram coletados, para auxiliar a análise do habitat preferencial de cada 

espécie. 

Os conteúdos estomacais de no mínimo 5 e no máximo 15 indivíduos 
'I 

de cada espécie foram analisados em lupa e microsçópio, pelo método da 

freqüência de ocprrência (HYSLOP, 1982). A análise da similaridade da 

frequência de ocorrência de cada item foi calculada pelo método de 

MORISITA1 modificado por HORN (SMIlH e ZARET,1982) e os reswtados 

agrupados pelo método UPGMA (ROMESBURG, 1990), a fim de determinar 

as guildas tróficas. 

As observações subaquáticas foram realizadas nos meses de outubro e 

novembro, através de mergulho livre (snorkel e máscara). Nestes mergulhos 
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observou-se o comportamento dos peixes com relação ao seu ambiente 

preferencial e as táticas alimentares que utilizavam. Os dados das 

observações eram imediatamente passados para a placa de PVc. Tomou-se 

cuidado para que todos os microambientes identificados fossem observados, 

sem contudo ser efetuada uma padronização do tempo de observação em 

cada microambiente. 

RESULTADOS 

Composição específica 

Foram observadas 25 espécies no rio do Quebra. Destas, 14 pertencem 

à ordem Siluriformes, 6 à ordem Characiformes, 3 à ordem Perciformes, 1 à 

ordem Symbranchiformes e 1 à ordem Cyprinodontiformes (Tab I). 

Geophagus brasiliensis, Symbranchus marmoratus e Pimelodella 

pappenheimi foram apenas observadas, não sendo capturadas nas coletas. 

Dentre as espécies coletadas Deuterodon langei, Astyanax sp., 

Characidium lanei e Characidium pterostíctum foram as espécies mais comuns, 

enquanto Crenicichla sp., Cichlasoma facetum, Ancistrus sp. e Trichomycterus 

davisi foram as menos freqüentes. 

Ocupação espacial 

No total foram realizadas 5 horas de observação, distribuídas por 

todos os microambientes do rio. A partir destas observações, os 

microambientes existentes no rio do Quebra foram divididos em 6 categorias: 

raso lótico com fundo de areia, raso lótico com fundo de cascalho, poço 

lêntico, poço lótico, e margem e galhos e folhas tocando a superfície da água. 

O microambiente "raso lótico com fundo de areia" apresenta 

profundidade entre 15 e 30cm, com correnteza lenta. O fundo é constituído 
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por areia e, geralmente, não apresenta qualquer outro substrato (folhas, 

troncos, rochas). 

Tabela I: Espécies coletadas ej ou observadas no rio do QueJ:>ra e os códigos atribuídos a 

cada uma. 

Espécies Código 
SILURIFORMES 

Família Pimelodidae 
Microglanis parahybae (Steindachner, 1880) Mig 
Acentronichhls leptos Eigenmann e Eigenmann, 1889 Act 
Rhamdia quelen (Quoy e Gaimard, 1824) Rmd 
Pimelodella pappenheimi Ahl,1921 Pml 

Família Trichomycteridae 
Trichomycterus davisi Haseman, 1911 Tri 

Família Loricariidae 
Hisonotus leucofrenatus (Ribeiro, 1908) Ris 
Pseudotothyris obtusa (Ribeiro, 1911) Pse 
Schizolecis guntheri Britski e Garavelo, 1984 Sch 

.". 

Pareiorhina sp Par 
Kronichthys subteres Ribeiro, 1908 Kro 
Rineloricaria kronei (Ribeiro, 1911) Rnk 
Rineloriálria lima Rnl 
Ancistrús sp Anc 

Família Callichthyidae 
Corydoras barbatus (Quoye Gaimard, 1824) Cor 

CHARACIFORMES 
Família Erythrinidae 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Rop 
Família Characidae 

Astyanax sp Ast 
Deuterodon langei Travassos, 1957 Deu 
Mimagoniates microlepis (Steindachner, 1876) Mim 
Characidium lanei Travassos, 1967 Chl 
Characidium pterosfictum Gomes, 1947 Chp 

PERCIFORMES 
Família Cichlidae 

Cichlasomalacetum (Jenyns, 1842) Cic 
Crenicichla sp Cre 
GeophagUcs brasiliensis (Quoy e Gamard, 1824) Geo 

SYMBRANCHIFORMES 
Família Symbranchidae 

Symbranchus marmoratus Bloch, 1795 Syb 
CYPRINODONTIFORMES 

•• j" 

Família Poecilidae 
Phalloceros cau.dirrl:aculatus (Hensel,.1868) Pha 

No micro ambiente "raso lótico com fundo. de cascalho", a 

profundidade é inferior a 30cm e ?l corren,teza rápida. Em alguns trechos 



pode ser muito raso (profundidade inferior a Scm). O fundo é formado, 

basicamente, por pequenas rochas. 

O "poço lêntico" é um micro ambiente com profundidade mínima de 

SOcm, podendo superar 2,Om. Geralmente possui grandes rochas no fundo 

assim como raízes, troncos, galhos e folhas. A correnteza é lenta e, por vezes, 

formam-se remansos, onde a água praticamente não possui velocidade. 

No "poço lótico", a profundidade mínima também é de SOcm e o 

fundo é comumente constituído de grandes rochas. Também apresenta 

material vegetal submerso. A principal diferença em relação ao poço lêntico é 

a velocidade da correnteza, que no poço lótico é rápida. 

No microambiente "margem", a correnteza é lenta e a profundidade 

variável. Freqüentemente apresentava densa vegetação marginal composta 

de gramíneas. 

O micro ambiente "galhos e folhas tocando a superfície da água" é 

formado por galhos da vegetação marginal que, tocando a superfície da 

água, acumulam material diverso trazido pela corrente. 

A lista das espécies que ocorreram em cada microambiente encontra

se na tabela lI. 

A dificuldade na separação de determinados pares de esr~cies 

(Deuterodon langei e Astyanax sp., Characidium lanei e C. pterostictum, 

Rineloricaria kronei e R. lima), tornou muitas vezes inviável a determinação ao 

nível específico durante as observações subaquáticas. Assim, quando esta 

identificação não foi possível, estes pares de espécies foram tratados como 

"lambaris" (D. langei e Astyanax sp.), Characidium spp. (C. lanei e C. 

pterostictum) e Rineloricaria spp. (R. kronei e R. lima). 
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Nos micro ambientes "rasos lóticos com fundo de areia" foram 

observadas poucas espécies. Corydoras barbatus foi a espécie mais abundante 

nesses ambientes. 

Tabela ll: Espécies capturadas ej ou observadas e os microhabitats onde ocorreram. 
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I 
Raso; Raso; Poço Poço Margem Galhos e 
Lótico Lótico lêntico lótico folhas 

I Fundo de Fundo de tocando a 
areia cascalho superfície 

da água 

M. parahybae Mig 
A. leptos Act X 
R. quelen l<.md X 
P. pappenheimi Pml X 
T. davisi Tri X 
H. leucofrenatus Bis X X 
1-'. obtusa Pse X X X 
S. guntheri Sch X X X 
Pareiorhina sp Par X 
K. subteres Kro X X X 
R. kronei Rnk X X X X 
R.lima Rni X X X X 
Ancistrus sp Ane X X 
C. barbatus Cor X X X X X 
H. malabaricus Rop X 
Astifanax sp Ast v X "V X X A A 

D.lanXei Deu X X v X X A 

M. microleJ1js Mim X X 
C. lüilei ".--.1-1 v X v 

L-tU A A 

C. pterostictum Chp v v 
A A 

C.facetum Cie v 
Ao 

Crenicichla sp Cre v v X Ao Ao 

G. bmsiliensis "'-- v v V 
'-"eu Ao Ao Ao 

S. mannoratus Syb X V /, 

P. caudimaculatus Pha V 

" 

Nos micro ambientes "rasos lóticos com fundo de cascalho" os 

Characidium spp e os "lambaris" foram os mais freqüentes. Os "lambaris" 

permaneceram nadando contra ~ correnteza na porção média e inferior da 

coluna d'água, enquanto os Characidíu11f spp. ocupavam o fundo e só 

realizavam deslocamentos curtos. Nos trechos de maior correnteza, 

Characidium spp procuravam se abrigar da corrente atrás de rochas. Neste 

ambiente foram coletados os únicos dois exemplares de Tríchomycterus davisi, 

os quais se encontravam no meio das rochas, em um local bem raso. 

X 
X 

X 

X 

V /, 



Ancistrus sp foi observado aderido às rochas. Foram observados 3 

exemplares de Symbranchus marmoratus, todos ativos durante o período 

diurno. S. marmoratus nadava junto ao fundo por entre as pedras, em locais 

com profundidade em tomo de 20cm. 

Nos "poços lênticos", as espécies mais abundantes foram C. barbatus, 

Mimagoniates microlepis e os "lambaris". C. barbatus permaneceu sempre junto 

ao fundo e demonstrou preferência por substrato arenoso. M. microlepis e os 

"lambaris" nadavam ininterruptamente na coluna da água, sendo que M. 

microlepis ocupou apenas a porção superior e os "lambaris" toda a coluna 

d'água. Crenicichla sp foi observada junto ao fundo, em um local com mais de 

2m de profundidade. Vários indivíduos de Pimelodella pappenheimi e um 

indivíduo de Geophagus brasiliensis foram vistos junto ao fundo, no mesmo 

local que Crenicicla sp. 

Os "poços lóticos" foram os microhabitats que apresentaram a maior 

riqueza de espécies, depois do microhabitat "margem". Houve predomínio 

dos "lambaris", que neste ambiente ocupavam tanto a coluna da água quanto 

o substrato pedregoso do fundo. Rineloricaria spp. também foram freqüentes 

neste ambiente, permanecendo nos espaços entre as pedras ou quase 

totalmente enterradas no substrato arenoso. M. microlepis foi a segunda 

espécie mais abundante deste ambiente, ocupando a porção superior da 

coluna d'água. C. barbatus e os Characidium spp. repetiram o comportamento 

apresentado nos ambientes já abordados. Crenicichla sp. ocupou, na maior 

parte do tempo, frestas entre rochas e troncos do fundo, realizando apenas 

pequenos deslocamentos. Kronichthys subteres, Schizolecis guntheri e 

Pseudotothyris obtusa também foram observados, o primeiro em pequenos 

grupos de dois ou três indivíduos aderidos sobre as pedras, enquanto que S. 

guntheri e P. obtusa foram vistos aderidos a troncos. 

O microhabitat "margem" apresentou a maior riqueza de espécies. 

Dezoito das vinte e cinco espécies capturadas no rio do Quebra ocorreram 

neste microambiente. P. obtusa, Rhamdia quelen, Acentronichtys leptos, Hoplias 
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malabaricus, Pareiorhina sp., Hisonotus leucofrenatus e Cichlasoma facetum só 

ocorreram nas coletas, não sendo observadas durante os mergulhos. 

Geophagus brasiliensis e Crenicichla sp foram vistas no meio de troncos e 

galhos caídos a meia altura na coluna da água. Phalloceros caudimaculatus 

encontrava-se no meio da vegetação a exemplo de Characidium spp, C. 

barbatus e "lambaris". 

No micro ambiente "galhos e folhas tocando a superfície da água" 

foram encontrados A. leptas e Micraglanis parahybae.M. parahybae só foi 

encontrado· neste microambiente. Para A. leptos este também foi o principal 

microambiente. M. micralepis não ocupou este micro ambiente, mas 

freqüentemente foi observado nadando logo abaixo do mesmo. 

Alimentação 

Foi analisado o conteúdo estomacal de 194 exemplares pertencentes a 

16 das 25 espécies encontradas no rio do Quebra. Os ítens do conteúdo 

estomacal foram identificados até o menor nível taxonômico possível. No 

total, 45 ítens foram identificados. O número de estômagos abertos por 

espécie, bem como os ítens encontrados para cada uma delas encontram-se 

na tabela IH. 

Estes 45 itens foram agrupados em 16 categorias (Tab IV), de forma a 

permitir a análise de similaridade da dieta. A partir da matriz de 

similaridade da dieta (Tab V) foi feita a análise de agrupamento e construído 

o dendrograma (Fig.4). 

A. leptas, M. parahybae, D. langei, C. pterastictum e C. lanei foram 

consideradas insetívoras com predomínio em insetos aquáticos, visto que no 

mínimo 54% dos itens ocorrentes nestas espécies eram insetos aquáticos (Tab 

IV e Fig.4). 

Fora definidas 5 guildas tróficas para as 15 espécies estudadas (Tab IV 

e Fig. 3). 
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Tabela lII: Itens alimentares e as espécies nas quais ocorreram. 

Espécies Hop Act Deu Mig Chp Chl Mim Par Rnk Sch Pha Pse Kro Cor 

ITENS 
Bacillariophyceae X X X X X X X 
Chlorophyceae X X X X X X X 
Cyanophyceae X X X X X X 
Dinophyceae X X 
Euglenophyceae X 
Rodophyceae X 
Phaeophyceae X 
Xantophyceae X X 
Alga filamentosa X X X X X X X 
Esporo de pteridófita X 
Semente de angiosperma 
Resto de vegetal superior X X X X X X 
Ovo de invertebrado X X X X 
Testacea X X X X 
Microcrustaceo X X 
Camarão X 
Larva de chironomidae X X X X X X X X X 
Larva de simuliidae X X 
Larva de trichoptera X X X X 
Larva de hidroptilidae X X X 
Larva de psichodidae X 
Larva de elmidae X X 
Larva de empididae X 
Larva de lepidoptera X X X X 
Pupa de nematocera X X X 
Ninfa de ephemeroptera X X X X X X 
Ninfa de baetidae X X 
Ninfa de plecoptera X 
Ninfa de siphlonuridae X 
Ninfa de hemiptera X 
Naiade de anisoptera 
Adulto de inseto 
Adulto de diptera X X 
Adulto de himenoptera X 
Adulto de meliponinae X 
Adulto de formicidae X 
Adulto de hemiptera X 
Adulto de cercopoidea X 
Adulto de coleoptera X X 
Restos de inseto X X X X 
Aranae X 
Halacaridae X X 
Hydrachnellae X X X 
Restos de artropodo X X X X 
Escama de peixe X X X 
Peixe X 

H. malabaricus foi classificada como carnívora, visto que sua dieta foi 

constituída exclusivamente de itens animais (Tab IV e Fig. 3). Dentre as 
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espécies estudadas, esta foi a única a consumir organismos de maior porte 

(camarão e peixe inteiros). 

Tabela IV: Frequência de ocorrência dos itens agrupados e o número de estômagos 
analisados para cada espécie. Os conjuntos de espécies designados pelos números de 1 a 5 
representam as guildas tróficas (1 = Carnívoro; 2 = Insetívoros com predominância em 
insetos aquáticos; 3 = Insetívoro com predominância em insetos terrestres; 4 = Algívoros; 5 = 
Onívoros). 

Guildas Tróficas 1 2 3 4 5 
Hop Act Deu Mig Chp Chl Mim Par Rnk Sch Pha Pse Kro Cor 

Núm. Estômagos abertos 1 7 15 9 15 15 15 5 14 15 13 15 15 15 
Alga unicelular 42 39 42 39 33 38 23 
Alga filamentosa 17 30 36 27 20. 22 17 
Alga nj. 8 4 6 3 
Outros materiais vegetais 8 4 8 4 10 18 17 12 

Total Material Vegetal (%) o. o. 8 o. 4 o. o. 75 77 94 84 73 60. 52 
Ovo de invertebrado 3 13 14 
Testacea 8 9 3 15 
Microcrustaceo 8 3 
Camarão 50. 
Insetos aquaticos imaturos 60. 69 54 58 62 19 9 12 3 24 
Insetos terrestres 20. 15 31 19 4 3 2 
Aranae 4 
Acarina 20. 13 7 7 
Restos de artropodos 8 25 38 51 
Escama de peixe 15 8 22 
Peixe 50. 
Organismo nj. 7 4 

Total Material Animal (%) 100 100 92 IDO. 96 IDO. IDO. 24 22 6 15 26 40. 48 

Tabela V: Matriz de similaridade de dieta das espécies de peixes do rio do Quebra. 

Act 0..0.0 
Par 0..0.0. 0..0.0. 
Rhc 0..0.0. 0..18 0..91 
Chp 0..0.0. 0..87 0..0.1 0..16 
Cor 0..0.0. 0..52 0..70. 0..81 0..51 
Ast 0..0.0. 0..53 0..68 0..76 0..52 0..92 
Deu 0..0.0. 0..93 0..0.2 0..18 0..91 0..51 0..58 
Kro 0..0.0. 0..0.0. 0..86 0..81 0..0.0. 0..56 0..59 0..0.0. 
Mim 0..0.0. 0..43 0..0.0. 0.0.8 0..65 0..21 0..23 0..47 0..0.0. 
Chl 0..0.0. 0..77 0..0.0. 0..14 0..96 0..42 0..45 0..88 0..0.0. 0..72 
Mig 0..0.0. 0..91 0..0.4 0..18 0..76 0..46 0..54 0..91 0..10. 0..43 0..71 
Pha 0..0.0 0..22 0..88 0..94 0..22 0..82 0..86 0..26 0..78 0..0.9 0..19 0..22 
Sch 0..0.0. 0..0.0. 0..91 0..95 0..01 0..67 0..67 0..0.2 0..83 0..0.0. 0..0.0. 0..0.0. 0..94 
Pse 0..0.0. 0..0.6 0..87 0..87 0..0.8 0..74 0..79 0..10. 0..82 0..0.2 0..0.5 0..0.5 0..91 

H()p Act Par Rhc Chp Cor Ast Deu Kro Mim Chl Mig Pha 
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Figura 4: Dendrograma de similaridade da dieta das espécies estudadas no rio do Quebra. 
(1 = Carnívoro; 2 = Insetívoros com predominância em insetos aquáticos; 3 = com 
predominância em insetos terrestres; 4 = Herbívoros; 5 = Onívoros). 

M. microlepis foi considerado insetívoro com predomínio em insetos 

terrestres (Tab IV e Fig.4). Esta espécie consumiu 19% de insetos terrestres e 

51 % de restos de artrópodos. Em M. microlepis a categoria restos de 

artrópodos foi constituída, em sua maioria, por restos de insetos terrestres, os 

quais não puderam ser identificados com precisão por estarem muito 

fragmentados, justificando a consideração de que a dieta desta espécie possui 

predominância em insetos terrestres. 

Pareorhina sp., R. kronei, s. guntheri, P. obtusa, K. subteres e P. 

caudimaculatus foram classificados como herbívoros (Tab IV e Fig.4). Para 
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estas espécies pelo menos 60% dos itens que ocorreram eram vegetais, 

principalmente algas (pelo menos 56%). 

Astyanax sp e C. barbatus foram considerados onívoros, por 

apresentarem uma proporção de itens animais e vegetais muito próxima 

(Tab IV e Fig.4). Além disso, estas espécies aparentemente não apresentaram 

predomínio de determinada categoria de alimento, sugerindo uma dieta 

generalista. 

Paralelamente à análise do conteúdo estomacal, foram realizadas 

observações subaquáticas para observar a estratégia alimentar das espécies. 

Um total de 5 horas de observações foi realizado nos 6 micro ambientes 

definidos. Baseado nessas observações, as espécies foram incluídas nas 5 

categorias já definidas em ARANHA et al.,1998. Estas categorias são: 

catadoras na coluna d'água, predadoras de espreita, escavadoras, podadoras 

e raspadoras. 

Espécies catadoras na coluna d'água capturam o alimento que é 

trazido pela correnteza. Mimagoniates microlepis e "lambaris" encontram-se 

nesta categoria. 

Espécies predadoras de espreita mantém-se junto ao fundo, ou à 

vegetação marginal, movendo-se pouco e esperando que a presa surja. 

Quando identificam uma presa em potencial, investem sobre a mesma no 

intuito de capturá-la. Characidium spp. e Crenicichla sp foram incluídas nesta 

categoria. 

Espécies escavadoras revolvem o substrato (normalmente areia) em 

busca de alimento. Corydoras barbatus e Rineloricaria spp. foram colocados 

nesta categoria. 

Espécies podadoras apresentam um comportamento caracterizado por 

mordiscar na superfície do substrato, seguido de um brusco movimento 
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lateral do corpo, permitindo cortar e arrancar parte do perifiton. Apenas os 

11 lambaris 11 foram incluídos nesta categoria. 

As espécies raspadoras permanecem junto ao fundo, raspando a 

vegetação e os microorganismos que se desenvolvem sobre as rochas. C. 

barbatus e Pseudotothyris obtusa foram vistos realizando esta estratégia. 

DISCUSSÃO 

A riqueza de espécies do rio do Quebra foi considerada elevada, 

principalmente se considerarmos o pequeno número de coletas. Trabalhando 

em outros rios costeiros brasileiros, COSTA (1984) identificou 22 espécies em 

19 locais de coleta na bacia do rio Ubatiba; COSTA (1987) encontrou 17 

espécies no rio Mato Grosso no Estado do Rio de Janeiro; TEIXEIRA (1989) 

identificou 25 espécies em um rio costeiro no Estado do Rio Grande do Sul, 

enquanto SABINO e CASTRO (1990) identificaram apenas oito espécies 

trabalhando em um rio do Estado de São Paulo. 

O número de espécies pertencentes à ordem Siluriformes (56%) foi 

maior que o dobro do número de espécies pertencentes à ordem 

Characiformes (24%). Este predomínio de Siluriformes sobre Characiformes 

também foi encontrado no Estado do Paraná por WOSIACKI (1990) e 

ARANHA et al. (1998). BIZERRIL (1994) conclui que o predomínio de 

Siluriformes nas ictiocenoses dos sistemas da Bacia do Leste seria uma 

característica distintiva destas em relação às outras bacias brasileiras. No 

entanto, na maioria dos trabalhos desenvolvidos em outros estados (COSTA, 

1987; TEIXEIRA, 1989; SABINO e CASTRO, 1990), o número de 

Characllormes é superior ao número de Siluriformes. Certamente estudos 

mais extensos enfocando esta questão poderão esclarecer, no futuro, se este 

predomínio de Siluriformes é uma característica somente dos rios costeiros 

paranaenses, ou geral para a bacia do Leste. 
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As observações subaquáticas foram de grande valia, permitindo 

complementar os dados de dieta com dados de estratégia alimentar e 

ocupação espacial, fornecendo assim um panorama bem mais completo da 

dinâmica da comunidade. Alguns autores têm procurado aliar observações e 

coletas diretas através de mergulho livre aos métodos tradicionais (e.g. 

SABINO e CASTRO, 1990; ARANHA et al., 1998). Além de permitir a 

observação da estratégia alimentar e ocupação espacial, outra vantagem dos 

métodos diretos é a obtenção de informações sobre aquelas espécies difíceis 

de serem coletadas, mas que podem ser observadas. SABINO e CASTRO 

(1990) comentaram que a utilização de observação direta e coleta através de 

mergulho foram decisivas na realização de seu trabalho. 

Com relação à ocupação espacial, o micro ambiente "margem" 

apresentou a maior ocorrência de espécies. Entre os prováveis fatores que 

contribuem para a alta utilização deste microambiente, estão a proteção 

contra predadores oferecida pela vegetação e a grande disponibilidade de 

alimento para as espécies herbívoras e insetívoras. Da mesma forma algumas 

espécies predadoras, como Hoplias malabaricus, ocupam este micro ambiente 

para espreitar possíveis presas. Já os micro ambientes "raso lótico com fundo 

de areia", e "galhos e folhas tocando a superfície da água" apresentaram o 

menor número de espécies. A dificuldade para ocupar um ambiente de forte 

correnteza, com pouca ou nenhuma área para abrigo deve ser responsável 

pela baixa utilização do micro ambiente raso lótico com fundo de areia. Além 

disso, estas características tornam o substrato muito lavado e provavelmente 

com menor disponibilidade de alimentos, dificultando ainda mais a 

ocupação deste microambiente. O micro ambiente galhos e folhas tocando a 

superfície da é,lgua é muito distinto e exige que as espécies utilizem 

basicamente as frestas entre folhas e outros materiais de origem orgânica 

acumulados depositados. Esta especialização na utilização do ambiente deve 

ser a principal causa da baixa ocorrência de espécies neste local (a menor 

entre todos os micro ambientes estudados). Os resultados obtidos na análise 
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de ocupação espacial, no geral, são muito semelhantes aqueles obtidos por 

TEIXEIRA (1989) e ARANHA et aI. (1998). 

As dietas apresentadas pelas espécies estudadas corroboram a 

literatura existente. Pequenas diferenças nos resultados já eram esperadas, 

pois como SABINO e CASTRO (1990) e LOWE-McCONNELL (1999) 

ressaltaram, peixes em geral são euritróficos, mudando sua dieta junto com 

as mudanças estacionais ou em seu biótipo. 

Os herbívoros alimentaram-se principalmente de algas unicelulares e 

filamentosas, sendo as algas unicelulares constituídas, em sua maioria, por 

exemplares da classe Bacillariophyceae e, em número menor, por exemplares 

da classe Chlorophyceae. As filamentosa, na quase totalidade das vezes, não 

puderam ser identificadas a nível de classe. Quando esta identificação foi 

possível eram, em geral, Bacillariophyceae. 

Kronichthys subteres foi considerada herbívora, a despeito de possuir 

40% de itens animais em sua dieta (22% escamas de peixe e 14% ovos de 

invertebrados). A ingestão das escamas pode ter sido oportunista, apesar de 

ARANHA et aI. (1998) também terem encontrado escamas de peixes na dieta 

da espécie, pois K. subteres não possui morfologia do aparelho bucal que 

permita arrancar escamas de outro peixe. Estas escamas provavelmente 

desprenderam-se de algum peixe, depositando-se no substrato e foram 

ingeridas junto com outros alimentos. Quanto à ingestão de ovos de 

invertebrados, pode ter sido acidental pois, embora a frequência de 

ocorrência ter sido relativamente alta, esses ovos ocupavam um volume 

estimado inferior a 1 % nos estômagos onde foram encontrados. Somente 

estudos mais extensos sobre a alimentação desta espécie poderão indicar 

com segurança a importância dos itens animais na dieta de K. subteres. 

Os principais organismos ingeridos pelas espécies insetívoras com 

predomínio em insetos aquáticos foram larvas de Chironomidae (Diptera) e 

ninfas de Ephemeroptera. Isto corrobora informações na literatura para 
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Characidium lanei e C. pterostictum (Aranha et aI., no prelo), mas diverge para 

Deuterodon langei que foi considerado como onívoro/herbívoro por 

ARANHA et aI. (1998). 

Mimagoniates microlepis apresentou uma dieta com predominância em 

insetos terrestres, sendo 51 % de frequência de ocorrência do item restos de 

artrópodos (o qual em M. microlepis é constituído principalmente de restos de 

insetos terrestres), e 19% de frequência de ocorrência de insetos terrestres. 

Este resultado é corroborado pela estratégia alimentar de M. microlepis, o 

qual captura o alimento na superfície, tendo, portanto, facilidade para ingerir 

organismos alóctones. SABINO e CASTRO (1990) e ARANHA et aI. (1998) 

encontraram resultados semelhantes para a espécie em seus estudos. 

As espécies onívoras ingeriram, principalmente, insetos aquáticos 

imaturos entre os itens animais, e algas unicelulares da classe 

Bacillariophyceae entre os itens vegetais. Estes também foram, 

respectivamente, os principais itens ingeridos por insetívoros com 

predominância em insetos aquáticos e herbívoros, fazendo supor que são os 

itens alimentares com maior disponibilidade no local. 

Apenas H. malabaricus apresentou dieta exclusivamente carnívora. Um 

indivíduo inteiro de "lambari" e um indivíduo inteiro de Decapoda 

(camarão) foram encontrados em seu estômago. H. malabaricus foi a única 

espécie com menos de cinco exemplares capturados a ter o conteúdo 

estomacal analisado. Como a literatura a considera piscívora, e sendo a única 

com esta dieta dentre aquelas capturadas, a análise de seu conteúdo 

estomacal era muito importante para a determinação das guildas tróficas 

existentes no rio do Quebra, justificando sua abertura. 

Vários estudos têm demonstrado que a sobreposição alimentar é 

comum em peixes de água doce. No entanto, esta sobreposição não implica, 

necessariamente, em competição pelo alimento. Diferenças na ocupação 

espacial e/ ou nas estratégias alimentares podem evitar a competição, mesmo 
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para recursos que não sejam abundantes. Além do mais, como UIEDA (1983) 

ressaltou, os cálculos de similaridade de dieta com os itens alimentares 

agrupados em categorias taxonômicas mais amplas podem gerar uma 

superestimativa no grau de sobreposição alimentar. 

No rio do Quebra as espécies pertencentes à guilda das insetívoras 

com predominância em insetos aquáticos e as espécies pertencentes à guilda 

das herbívoras apresentaram grande sobreposição na dieta. A elevada 

transparência da água no rio do Quebra deve favorecer o desenvolvimento 

da comunidade de algas e portanto manter elevada a disponibilidade deste 

recurso alimentar para os herbívoros (POWER, 1984). 

As espécies insetívoras com predominância em insetos aquáticos 

apresentaram, em geral, uma ocupação espacial diferenciada, observando-se 

que ao ocuparem o mesmo microambiente apresentavam estratégias 

alimentares diferentes. A exemplo disto Deuterodon Zangei e Characidium 

pterostictum foram as espécies com maior sobreposição de microambientes. 

No entanto, enquanto D. Zangei alimentava-se principalmente na coluna 

d'água, C. pterostictum buscava o alimento no fundo, garantindo a partilha de 

recursos através de diferentes estratégias alimentares. Portanto, apesar dos 

dados não permitirem afirmar que haja escassez de recursos alimentares, se 

esta escassez existir, as estratégias adotadas pelas espécies devem ser 

suficientes para garantir a disponibilidade de recursos para todas. 

Aranha et alo (1998) trabalhando no rio Mergulhão, o qual é próximo 

ao rio do Quebra e pertence à mesma bacia (bacia do rio Cachoeira), 

encontraram maior dificuldade para definir as guildas e suas espécies 

constituintes, devido a dieta bem mais generalista apresentada pelas espécies 

do rio Mergulhão. Esta informação vem a corroborar as informações geradas 

em vários trabalhos que apontam para a alta variação do hábito alimentar 

das comunidades ictiícas dos rios tropicais (e.g. LOWE-McCONNELL, 1999). 

Mesmo estando localizadas em rios próximos e possuindo composição 

específica muito semelhante, as comunidades ictiícas do rio do Quebra e do 
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rio Mergulhão mostraram diferenças na dieta, definindo-se 5 guildas tróficas 

para o rio do Quebra e 7 guildas tróficas para o rio Mergulhão. Além disso, 

ARANHA et alo (1998) concluíram que as guildas tróficas e espaciais tiveram 

diferentes composições específicas no rio Mergulhão, sugerindo que estas 

diferenças possam representar um mecanismo de segregação. No rio do 

Quebra, resultado semelhante pode ser visto para as espécies insetívoras, as 

quais apresentaram diferentes comportamentos alimentares ej ou de 

ocupação espacial. O mesmo não ocorreu com as espécies herbívoras, que 

apresentaram elevada sobreposição tanto na dieta quanto na ocupação 

espacial. 

22 



BIBLIOGRAFIA 

ARANHA, J.M.R.; TAKEUTI, D.F.; YOSHIMURA, T.M. Habitat use and food 

partitioning of the fishes in a coastal stream of Atlantic Forest, Brazil. 

Rev. BioL Trop., v. 46, n. 4, p. 955-963, 1998. 

BIZERRIL, C.R.S.F. Análise taxonômica e biogeográfica da ictiofauna de água 

doce do leste brasileiro. Acta Biol. Leopold., v. 16, n. 1, p. 51-80, 1994. 

BÓHLKE, J.E.; WEITZMAN, S.H;; MENEZES, N.A.. Estado atual da 

sistemática dos peixes de água doce da América do Sul. Acta Am., v. 8, 

p. 657-677, 1978. 

COSTA, W.J.E.M. Peixes fluviais do sistema lagunar de Maricá, Rio de Janeiro, 

Brasil. Atlântica, Rio Grande, v. 7, p. 65-72, 1984. 

COSTA, W.J.E.M. Feeding habits of a fish community in a tropical coastal 

stream, Rio Mato Grosso, Brazil. Stud. on Neotrop. Fauna and 

Environ" v. 22, p. 145-153, 1987. 

HYSLOP, E.I.· Stomach contents analysis - a review of methods and their 

application. J. Fish Biol., v. 17, p. 411-429, 1980. 

IAP AR. Cartas climáticas do Estado do Paraná. Instituto Agronômico do 

Paraná, Londrina, 41 p. 1978. 

LARKIN, P.A. Interspecific competition and population conh'ol in freshwater 

fish. J. Fish. Res. Bd. Can., v. 13, p. 327-342, 1956. 

LOWE-McCONNEL, R.H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes 

tropicais. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, 534 p. 1999. 

MAACK, R. Geografia física do Estado do Paraná. Editora José Olympio, Rio 

de Janeiro, 2a ed., 450 p. 1981. 

POWER E. P. Habitat quality and the distribution of algae-grazing catfish in a 

panamanian stream. J. Ani. Eco!., v. 53, p. 357-374, 1984. 

ROMESBURG, H.C. Cluster analysis for researchers. Malabar, Robert E. 

Krieger Publishing Company, 334p. 1990. 

23 



SABINO, J.; CASTRO, R.M.C. Alimentação, período de atividade e 

distribuição espacial dos peixes de um riacho da floresta Atlântica 

(sudeste do Brasil). Rev. Brasil. Biol, v. 50, p. 23-26, 1990. 

SMITH, E.P.; ZARET, T.M. Bias in estimating niche overlap. Ecology, v. 63, n. 

5, p. 1248-1253, 1982. 

TEIXEIRA, R.L. Aspectos da ecologia de alguns peixes do arroio Bom Jardim, 

Triunfo - RS. Rev. brasil Biol., v. 49, n. 1, p. 183-192, 1989. 

UIEDA, V.S. Regime alimentar, distribuição espacial e temporal de peixes 

(Teleostei) em um riacho na região de Limeira, São Paulo. Campinas, 

1983. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto de Biologia, 

UNICAMP. 

UIEDA, V.s., Ocorrência e distribuição dos peixes em um riacho de água doce. 

Rev. Brasil. Biol., v. 44, n. 2, p. 203-213, 1984. 

UIEDA, v.s. Comunidade de peixes de um riacho litorâneo. Campinas, 

1995. Tese (Doutorado em Ecologia) - Instituto de Biologia, UNICAMP. 

WOSIACKI, W.B. Sobre a ictiofauna registrada na reserva florestal de 

Guaricana (Paraná). Arquivos de Biologia e Tecnologia v. 33, n. 3, p. 

527-534, 1990. 

24 




