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Introdução

A família Curimatidae é composta por peixes de pequeno 
porte que vivem geralmente no fundo, em ambientes 
lênticos [1], extremamente abundantes e de grande 
importância ecológica nas comunidades de peixes 
neotropicais devido ao seu hábito detritívoro-iliófago [1, 2,
3]. Apresentam como mecanismos adaptativos inúmeras 
modificações na boca, arcos-branquiais e trato digestivo 
que lhes permite utilizar eficientemente seu alimento [4].  
A espécie Curimatella lepidura é endêmica da bacia do rio 
São Francisco sendo popularmente conhecida como 
manjuba ou aragu [5, 6,7]. 
A bacia hidrográfica do rio São Francisco é a terceira 
maior em extensão do Brasil, na qual está inserido o 
reservatório de Sobradinho, um dos maiores espelhos 
d’água artificiais da terra [8]. A formação de um 
reservatório através de represamento promove diversas 
alterações no meio aquático, devido às mudanças que se 
estabelecem nos atributos físicos, químicos e biológicos do 
novo ambiente, sendo o impacto mais marcante sobre a 
ictiofauna, sobretudo no seu hábito alimentar [9,10].
 Estudos sobre a dieta das espécies fornecem informações 
sobre a biologia, tais como hábitat, hábito, aspectos 
comportamentais e interações competitivas, além da 
disponibilidade de alimento e partilha de recursos entre 
elas [11]. Nesse contexto, tais estudos têm merecido 
destaque, uma vez que, a alimentação está diretamente 
ligada aos processos de colonização.
Estudos sobre ecologia de peixes na bacia do rio São 
Francisco são insuficientes, porém alguns trabalhos 
realizados, sobretudo, na parte superior da bacia,
contemplam estudos de ecologia trófica. Com relação à
região do reservatório de Sobradinho, Melo [12] avaliou 
padrões reprodutivos da Curimatella lepidura. Desta 
forma o presente estudo tem como objetivo analisar o 
habito alimentar de Curimatella lepidura bem como sua 
distribuição no Reservatório de Sobradinho, nos diferentes 
trechos amostrados.
Material e métodos

O reservatório de Sobradinho está localizado no estado da 
Bahia, entre as coordenadas 40º49’11’’W/ 9º25’37’’S e 
43º4’00’’W/10º59’30’’S (Fig. 1.A). O material a ser 

utilizado no presente estudo, foi coletado em campanhas 
bimestrais entre novembro de 2006 a setembro de 2007, 
em diferentes trechos de amostragem do Reservatório de 
Sobradinho correspondentes aos trechos lótico, de 
transição (rio reservatório) e lêntico, próximo à margem. 
Foram utilizadas redes de espera com aberturas de malha 
variadas (12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 mm 
entre nós adjacentes), colocadas sempre ao anoitecer e 
retiradas na manhã seguinte, ficando expostas por 
aproximadamente 12 horas. Após a retirada das redes, os 
exemplares foram devidamente identificados [13], pesados 
(peso total em gramas) e medidos (comprimento padrão 
em mm), acondicionados em caixas térmicas e 
transportados para o Laboratório de Ictiologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Em seguida os peixes foram eviscerados para a retirada dos 
tratos digestórios (estômagos e intestino). Os estômagos foram 
pesados e os intestinos medidos (mm). Sendo acondicionados 
em frascos de plásticos etiquetados e congelados para 
posterior análise da matéria orgânica. 
Antes da análise do conteúdo estomacal, os estômagos foram 
analisados quanto ao grau de repleção, adotando-se a seguinte 
escala baseado em Gomes e Verani [14]: grau 0 para 
estômagos vazios, grau I para estômagos parcialmente vazios, 
grau II para estômagos parcialmente cheios e grau III para 
completamente cheios.
Para a caracterização do hábito alimentar, foi determinado o 
teor de matéria orgânica presente nos estômagos, baseado em 
APHA [15], no qual a matéria orgânica é expressa pela 
diferença do peso seco e peso em cinzas da amostra.
Em relação ao intestino, foi calculado o quociente 
intestinal segundo Barbiere e Verani [16], que representa a 
relação entre o comprimento do intestino e o comprimento 
padrão do peixe.Também foi calculado o índice de 
repleção gástrica (IR), o qual indica quão repleto está o 
estômago. Foi realizada uma sub-amostragem de 30 
indivíduos por mês para a determinação do teor de matéria 
orgânica do conteúdo estomacal da espécie estudada. Os 
valores do volume afluente do rio e nível do reservatório 
foram fornecidos pela Divisão de Gestão de Recursos 
Hídricos/Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(DORH/CHESF).
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Resultados
No decorrer do período de amostragem foram coletados 
1237 espécimes, onde houve uma maior abundância da 
Curimatella lepidura no mês de março/2007 com 42,20% 
do total coletado. Os menores valores de captura foram 
verificados nos meses de novembro e setembro, que 
corresponderam a 2,43%, e 7,84% do total (Figura 1B).
A espécie esteve bem distribuída nos três trechos do 
reservatório, apresentando uma maior ocorrência no trecho 
lêntico com 50%, seguindo-se nos trechos lótico e 
transição com, respectivamente, 29% e 21% dos 
indivíduos (Figura 1C).
Em relação ao grau de repleção dos estômagos, nos meses 
de novembro/2006, janeiro e março/2007 houve a 
predominância de indivíduos com estômagos cheios, 
enquanto que nos meses de maio, julho e setembro/2007 
os exemplares com estômagos completamente vazios
predominaram (Figura 1D). A repleção estomacal pode 
estar relacionada à disponibilidade dos recursos 
alimentares no ambiente. Observa-se nos três primeiros 
meses de amostragem a predominância de indivíduos com 
estômagos cheios, período este em que o nível de água do 
reservatório estava mais alto (Figura 1E). Nos três meses 
seguintes prevaleceram indivíduos com estômagos vazios, 
coincidindo com a época em que diminuiu um pouco o 
nível de água do reservatório, gerando assim a escassez de 
alimento neste período. Em relação ao índice de repleção 
gástrica, não houve muita variação entre os meses 
amostrados, oscilando entre 0,683 e 1,200.
O quociente intestinal médio detectado para o aragu não 
oscilou muito entre os meses amostrados, permanecendo 
na média de 11,70. 
Para todo o período de estudo, o teor médio de matéria 
orgânica encontrado nos estômagos variou entre 30 e 40%, 
exceto no mês de março/2007 que 60% do bolo alimentar 
foi constituído por matéria orgânica. A maior porcentagem 
de matéria orgânica foi registrada nos estômagos dos 
exemplares capturados no mês de março/2007.
Discussão

O alagamento de grande quantidade de fitomassa 
terrestre promove uma contínua e elevada produção de 
detritos em reservatórios, além disso, procedimentos 
operacionais da barragem de Sobradinho provocam 
grandes depleções no nível da água, podendo favorecer o 
crescimento de gramíneas e outras plantas nas regiões 
litorâneas, que com sua posterior submersão, contribuem 
de maneira significativa para a produção de detritos [9].

Devido ao hábito detritívoro-iliófago da espécie 
[1,2,3] foi observado um QI elevado, característico de 
peixes com este hábito [14].

O sucesso de C. lepidura na colonização em 
ambientes represados pode estar relacionado à 
disponibilidade de alimento, que pode ser maior quando o 
nível de água está mais alto, o que possibilita um maior 
aporte de detritos local. Tal fato pode explicar sua maior 
abundância e maior teor de matéria orgânica, durante o 
mês de março/2007 onde os níveis de cota foram mais 
elevados.

A grande ocorrência de C. lepidura no ambiente 
lêntico pode estar relacionada com sua estratégia 
reprodutiva, pois Sato et al [17] verificaram que a espécie 

apresenta preferência por ambientes lênticos para 
reprodução, como lagoas e represas. Além deste fator, a 
maior abundancia de alimento nestes ambientes pode 
determinar sua maior ocorrência.
Agradecimentos

À CHESF e à FADURPE, responsáveis pelo projeto
pesquisa “Monitoramento dos ecossistemas aquáticos do 
Rio São Francisco na área de influência do Reservatório de 
Sobradinho – BA”, durante o qual foram coletados os 
dados do presente estudo.

Referências
1. BRISTKI, H. A.; SILIMON, K. DE S.; LOPES, B. S. Peixes do 
Pantanal: manual de identificação. Brasília: Embrapa – SPI, 184p., 1999.
2. FINK, W. I.; FINK, S. A Amazônia Central e seus peixes. Acta 
Amazonica, Manaus, 8(Supl. 4):19-42, 1978.
3. FUGI, R.; HAHN, N. S. Espectro alimentar e relações 
morfológicas com aparelho digestivo de três espécies comedores de 
fundo do Rio Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Biologia, 51 (4): 873-
879, 1991.
4. VARI, R.P.. Família Curimatidae. Pp. 51-64 In: REIS, 
ROBERTO E.; KULLANDER, SVEN O. & FERRARIS, JR. CARL J. 
Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America.
EDIPUCRS, Porto Alegre, 742p., 2003.
5. FOWLER, H.W. Os peixes de água doce do Brasil (2ª entrega). 
Arquivos de Zoologia do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 6, p. 205-
404,  1950.
6. BARBOSA, J. M. ; FERRAZ, K.S. . Sistematização de Nomes 
Vulgares de Peixes Comerciais do Brasil: 1. Espécies Dulciaqüícolas. 
Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, v. 3, p. 64-75, 2008.
7. REIS, R.E.; KULLANDER, S.O.; FERRARIS JR., C.J. Check 
List Of The Freshwater Fishes Of South And Central America.  Porto 
Alegre, EDIPUCRS, 742p., 2003.
8. GODINHO, H.P; GODINHO. A. L.. Breve visão do São 
Francisco. Água, peixes e pescadores do São Francisco das Minas 
Gerais. Belo Horizonte, PUC, Minas Gerais, 468p. , 2003.
9. AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C.; PELICICE, F.M. 2007. 
Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil. 
Maringá: Eduem, 2007.
10. HAHN, N.S.: AGOSTINHO, A.A.; GOMES, L.C.G. & BINI, 
L.M . Estrutura trófica da ictiofauna do reservatório de Itaipu (paraná-
Brasil) nos primeiros anos de sua formação. Interciência, Sep-Oct, vol. 
23 (5): 299-305, 1998.
11. HAHN, N. S., ANDRIAN, I. F.; FUGI, R.; ALMEIDA, V. L. L. 
Ecologia trófica. In: VAZZOLER, A. E. A. M.; AGOSTINHO, A. A.; 
HAHN, N. S. (Ed.). A planície de inundação do alto rio Paraná: 
aspectos físicos, biológicos e sócio-econômicos. Maringá: Eduem. p. 209-
228, 1997.
12. MELO, V.C. Aspectos da biologia reprodutiva de Curimatella 
lepidura (Eigenmann & Eigenmann, 1889) (Actinopterygii, Curimatidae), 
no trecho médio e submédio do rio São Francisco – BA. Recife, 46p. 
(Monografia para obtenção do título de Bacharel em Ciências Biológicas. 
Deptº de Biologia, UFRPE). 2008.
13. BRITSKI, H. A.; SATO, Y.; ROSA, A. B. S. Manual de 
identificação de peixes da Região de Três Marias: com chaves de 
identificação para os peixes da bacia do São Francisco. 3a ed. Brasília: 
Câmara dos Deputados/CODEVASF, 115p., 1984.
14. GOMES, J. H. C.; VERANI, J. R. Alimentação de espécies de 
peixes do reservatório de Três Marias, In: GODINHO, H. P., GODINHO, 
A. L. (Org.). Águas, peixes e pescadores do São Francisco das Minas 
Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas, p. 195-228, 2003.
15. APHA. Standard methods. 19 Edition. American Public Health 
Association, Washington, DC, 1995.
16. BARBIERI, G.,PERET, A.C.; VERANI, J.R. Notas sobre 
alimentação do trato digestivo ao regime alimentar em peixes da região 
de São Carlos (SP). Quociente Intestinal. Ver. Brás. Biol. 54: 63-69, 
1994.
17. SATO, Y.; N. FENERICH-VERANI; A. P. O. NUÑER; H. P. 
GODINHO; J. R. VERANI. Padrões reprodutivos de peixes da bacia do 
São Francisco. In: GODINHO , H.P. & GODINHO, A.L. (org.). Águas, 
peixes e pescadores do São Francisco das Minas Gerais. Belo Horizonte: 
PUC Minas, p. 229-274, 2003.



Figura 1: A. Área de estudo: Trechos médio e submédio do rio São Francisco com ênfase na delimitação dos ambientes lótico, 
transição e  lêntico; B. Freqüência absoluta de ocorrência da espécie nos diferentes meses de coleta; ; C.  Porcentagem de captura 
com relação aos trechos amostrados; D. Grau de repleção da Curimatella lepidura durante todo o período de estudo E. Volume 
afluente do rio e nível do reservatório, para o reservatório de Sobradinho durante o período de estudo (Fonte: DORH/CHESF).
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