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Abstract. Diet and morphometric relationships of the Synbranchus marmoratus (Bloch, 1975) (Pisces, Synbranchiformes)
during the pre-estivation period in an oxbow lake in São Francisco Basin, Minas Gerais, Brazil. The muçum (Synbranchus
marmoratus) is a common species in the South America’s floodplains, that can go into estivation during long dry periods. In this
paper, the diet and some morphometric relationships were evaluated, in a São Francisco River’s oxbow lake, during the species’
period of pre-estivation. In March 2006, 27 individuals of S. marmoratus were captured in an oxbow lake located in the upper
course of São Francisco River. The species was considered carnivorous, with tendency to piscivory, with great trophic plasticity,
exploring food items of different levels in water column. The growing of the species was defined as isometric. However, small fish
had proportionally bigger mouths when compared to adults, indicating the need of exploring a larger number of environmental
resources, in the pre-estivation period.
Key-words: feeding, oxbow lake, growing.
Resumo: O muçum (Synbranchus marmoratus) é uma espécie comum em planícies de inundação na América do Sul, que pode
entrar em estivação durante períodos de seca. Este trabalho teve como objetivo estudar a dieta e as relações morfométricas de S.
marmoratus de uma lagoa marginal na bacia do São Francisco, em período de pré-estivação. Durante o mês de março de 2006
foram coletados 27 indivíduos de S. marmoratus em uma lagoa marginal do alto São Francisco. Foi observado que a espécie é
carnívora com tendência à piscivoria, apresentando também grande plasticidade trófica, explorando tantos itens do fundo como da
lâmina d’água. O crescimento da espécie foi definido como isométrico. Porém, foi constatado que os jovens apresentam a boca
proporcionalmente maior que os adultos, indicando a necessidade de se explorar o maior número possível de recursos do ambiente,
no período de pré estivação.
Palavras-chave: alimentação, lagoa marginal, crescimento.

INTRODUÇÃO
Planícies de inundação são áreas periodicamente
inundadas pelo transbordamento lateral de rios e lagos (JUNK
et al., 1989; JUNK & WELCOMME, 1990). Nos rios tropicais,
uma grande fração das comunidades de peixes utiliza estes
ambientes como habitat de alimentação, reprodução e
refúgio (LOWE-MCCONNELL 1975; 1987; WELCOMME, 1979).

Durante a estação seca, as áreas alagadas da planície
de inundação tornam-se isoladas do canal principal
do rio, constituindo numerosos poços e lagoas
marginais. Alguns destes poços e lagoas permanecem
até a inundação seguinte enquanto outros secam (LOWEMCCONNELL, 1975), sendo que neste período são
observadas modificações na estrutura das
comunidades e redução ou mesmo eliminação de
populações de peixes (POMPEU & GODINHO, 2006).
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Quando isoladas do rio, as lagoas marginais
podem apresentar condições ambientais
desfavoráveis como falta de espaço, escassez de
alimentos e condições de anóxia (YAMAMOTO et al.,
2004). Em resposta a estas condições adversas,
algumas espécies de peixes são oportunistas,
mudando sua dieta de acordo com a disponibilidade
de alimento. Outras são capazes de suportar baixos
níveis de oxigênio (LOWE-MCCONNELL, 1975; MACHADOALLISON, 1994) e a maioria apresenta processo de
maturação gonadal sincronizado com o início da
estação chuvosa (VAZZOLER & MENEZES, 1992).
Dentre as espécies comuns em lagoas marginais,
encontra-se o muçum, Synbranchus marmoratus,
que é amplamente distribuído nas bacias
hidrográficas brasileiras (FAVORITO et al, 2005). Tal
espécie é, ainda, freqüentemente utilizada como
isca para a pesca esportiva (MORAES & ESPINOZA,
2000). Além de tolerar baixos níveis de oxigênio
(KRAMER et al.,1978), quando da diminuição do nível
das águas S. marmoratus entra em um processo de
semi-estivação, podendo sobreviver até três meses
enterrados na lama (BICUDO & JOHANSEN, 1979).
O estudo do hábito alimentar de peixes de água
doce constitui-se em uma ferramenta importante
no delineamento da estrutura trófica do ecossistema
(FUGI & HAHN, 1991), além de refletir a disponibilidade
de recursos alimentares no ambiente (WOOTTON,
1990). Por outro lado, o conhecimento de relações
morfométricas, incluindo a relação entre o peso e o
comprimento, fatores que variam ao longo do ciclo
de vida, pode ajudar na compreensão da
disponibilidade e uso do alimento além de informar
sobre o tipo de crescimento da espécie (LE CREN,
1951; SCHNEIDER et al., 2000).
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a
dieta e as relações morfométricas de S. marmoratus
em período de pré-estivação em uma lagoa marginal
do rio Bambuí, bacia do São Francisco, Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS
Durante o mês de março de 2006 foram
coletados 27 indivíduos de S. marmoratus com o
uso de anzóis (vara de mão) em uma lagoa marginal

localizada a aproximadamente 500 metros do rio
Bambuí, bacia do alto São Francisco. Depois de
coletados, os peixes foram imediatamente fixados em
formalina 10% e em seguida transferidos para solução
de etanol a 70%. No laboratório de Ecologia da
Universidade Federal de Lavras, todos os exemplares
tiveram seus dados biométricos registrados:
comprimento total (L) e diâmetro da cabeça (D), em
centímetros e peso (W), em gramas.
Para análise do conteúdo estomacal, todo o trato
digestivo dos indivíduos foi dissecado e os conteúdos
foram identificados em estereo-microscópio até o
menor nível taxonômico possível. Para a análise dos
dados de alimentação foram utilizados os métodos
de freqüência de ocorrência (número de estômagos
contendo o item i / número total de estômagos) e
gravimétrico (somatório do peso do item i em todos
os estômagos / somatório do peso de todos os itens
de todos os estômagos) (HYSLOP, 1980). Para cada
item alimentar foi ainda obtido o índice de importância
alimentar, segundo K AWAKAMI & VAZZOLER (1980),
através da fórmula:
IA = Fi Pi / Ó Fi Pi ; onde,
IA é o índice alimentar;
Fi é número de estômagos contendo item i;
Pi é o somatório do peso do item i em todos os
estômagos;
A relação peso-comprimento foi calculada através
da equação W = aL b (PAULY, 1984), transformada
logaritmicamente em:: log W = log a+b log L, onde
W corresponde ao peso dos peixes em gramas e L
ao seu comprimento em centímetros. Com o objetivo
de verificar se a constante b foi significativamente
diferente do valor de crescimento isométrico (b = 3),
foi realizado o teste t de Student’s (H0: b = 3) com
nível de confiança de p5% (a = 0.05) (SOKAL & ROHLF,
1987). O mesmo procedimento foi empregado para
testar as relações entre o diâmetro da cabeça (D) e o
tamanho do corpo (L) e entre o diâmetro relativo da
cabeça (D/L) e o tamanho do corpo (L).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Peixes constituíram o item alimentar mais ingerido
pelos exemplares analisados, apresentando maiores
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valores de freqüência, peso e importância alimentar
(Tab.1). No entanto, os grupos dos gastrópodes e
insetos também tiveram importância relevante na
composição da dieta, principalmente se
considerarmos a classe Insecta como item, ao invés
de considerarmos suas respectivas famílias (Fig. 1).
Desta forma, a espécie pode ser considerada
carnívora, com grande tendência à piscivoria.
Tabela 1. Freqüência de ocorrência, peso relativo e índice de importância alimentar (IA) dos itens alimentares de S. marmoratus em
uma lagoa marginal do rio Bambuí, bacia do alto São Francisco.

Item

Freqüência

Peso%

IA

Insetos
Coleoptera (Dytiscidae)
Diptera (Stratiomyidae)
Odonata (larvas)

0,037
0,185
0,222

0,001
0,022
0,015

0,000
0,008
0,007

Odonata (adulto)
Gastropoda (Limnaeidae)
Pisces
Aranae
Oligochaeta
Matéria Vegetal
Sedimento

0,037
0,370
0,667
0,074
0,037
0,074
0,074

0,006
0,318
0,544
0,027
0,019
0,004
0,045

0,000
0,238
0,734
0,004
0,001
0,001
0,007

Insecta

Pisces

Gastropoda

Aranae

Metéria vegetal

Oligochaeta

Sedimento

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Figura 1. Importância alimentar dos itens que compõem a dieta de
Symbranchus marmoratus, considerando classe Insecta como item.

Na literatura existem poucos relatos concernentes
à dieta de S. marmoratus. Mesmo assim, a espécie é
incorporada à guilda trófica dos piscívoros (LOWEMCCONNEL, 1975).
Segundo ABELHA et al. (2001), a dieta natural de
peixes pode ser influenciada por modificações
espaciais e sazonais do hábitat, levando-se em conta

que locais e períodos distintos dispõem de diferentes
condições abióticas e de ofertas de alimento. Assim,
a redução de itens preferenciais de alimentos pode
levar algumas espécies a ampliar seu espectro
alimentar (AGOSTINHO & JÚLIO JR, 1999). GASPAR DA LUZ
et al., (2001) verificaram que Hoplias malabaricus
apresentou hábito alimentar piscívoro em duas
lagoas e hábito carcinófago em outra lagoa da
planície de inundação do rio Paraná. CASSEMIRO et al.
(2002) associam mudanças na composição da dieta
a fatores ambientais como alterações do ciclo
hidrológico. Desta maneira, a maior variedade de
itens alimentares encontrados neste estudo pode
estar relacionada à restrição de recursos na lagoa
em processo de ressecamento, levando S.
marmoratus a consumir itens alternativos.
De acordo com G ERKING (1994) um grande
número de espécies de peixes possui a capacidade
de mudar seus hábitos alimentares em resposta a
mudanças ambientais e a disponibilidade de alimento.
Tal fato é evidenciado pela presença do item Aranae
e de adultos de Odonata na dieta do muçum. Estes
itens provavelmente foram apanhados na superfície
da água evidenciando o oportunismo da espécie em
explorar recursos alternativos em resposta a
mudanças nas condições ambientais. No entanto é
importante observar que estes dois itens (Aranae e
Odonata adulto) ocorreram apenas em três
indivíduos o que pode ser uma variação da estratégia
alimentar de cada indivíduo, já que não são todas as
espécies de peixes que irão apresentar um
comportamento rígido de alimentação, sem
diferenciação individual (MAGURRAM, 1993).
De fato, a variação de itens consumidos pelo
muçum verificada no presente estudo, pode estar
obedecendo a um padrão comum para a ictiofauna
brasileira, uma vez que a maioria das espécies
tropicais exibe grande plasticidade em suas dietas
(L OWE -M C C ONNELL , 1987; A BELHA et al., 2001;
AGOSTINHO et al., 2007).
Através da relação peso-comprimento, o
crescimento do muçum pode ser considerado
isométrico (p = 0,965) (Fig. 2). Porém, quando
comparado o crescimento do diâmetro da cabeça
em relação ao tamanho do indivíduo, observa-se
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6,0
(Log Comprimento / Log Diâmetro da cabeça)

relação alométrica negativa (p = 0,005) (Fig. 3). Desta
maneira, indivíduos maiores apresentam diâmetro
da cabeça relativamente menor. Esta mesma relação
pode ser visualizada através da relação entre o
tamanho relativo da cabeça e o comprimento do
indivíduo, que diminui com o aumento do tamanho
do indivíduo (Fig. 4). Esta diminuição, no entanto,
se dá de maneira isométrica (p = 0,829), ou seja, a
diminuição do tamanho da cabeça em relação ao
corpo se dá de maneira constante ao longo do
crescimento do indivíduo.

Comprimento relativo da cabeça (cm)

136.

5,6

Log Peso (g)

6,4

4,4
4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

Log Tamanho (cm)
y = -6,42 + 2,99*x

Figura 4. Relação entre o tamanho relativo da cabeça e o
comprimento padrão para o muçum (Symbranchus marmoratus).

r2 = 0,9129 p < 0,0001
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Figura 2. Relação peso-comprimento para o muçum (Symbranchus
marmoratus)

2,0
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r2 = 0,7640 p < 0,0001

4,8

2,0
3,6
6,8

y = 16,06 - 3,07*x

5,2

y = -3,70 + 1,99*x
1,6
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0,8
0,6
0,4
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4,1
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O tamanho relativamente maior da cabeça dos
jovens deve estar relacionado ao hábito alimentar
carnívoro de S. marmoratus, o qual possibilita que
indivíduos de menor tamanho tenham a dieta menos
limitada pelo tamanho da presa. O tamanho diferente
da boca é uma variação ecomorfológica importante
para a competição por alimento em uma
comunidade de peixes (WAINWRIGHT & RICHARD, 1995).
Para deglutir o alimento, a maioria dos teleósteos
utilizam um sistema de pressão negativa na cavidade
bucal, a qual suga o alimento para dentro do corpo,
e ao abrir a boca, a pressão negativa formada vem a
carrear água e os alimentos para a cavidade bucal
(G ERKING, 1994). A boca maior dos jovens de S.
marmoratus pode favorecer um aumento da pressão
negativa quando da sua abertura, possibilitando os
jovens a ingerir um maior número de presas.
A plasticidade alimentar verif icada para S.
marmoratus, bem como sua variação morfológica
ao longo das classes de tamanho mostram que a
espécie apresenta respostas adaptativas para
condições adversas que podem ser encontradas em
um ecossistema aquático durante eventos de
estivação, bem como características peculiares de
uma espécie essencialmente carnívora.

4,4

Log Tamanho (cm)

Figura 3. Relação diâmetro da cabeça-comprimento para o muçum
(Symbranchus marmoratus).
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