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CARACTERIZAÇÃO DE DIETA ALIMENTAR DE Brycon hilarii 
(Valenciennes, 1850) E SUA RELAÇÃO COM O PANTANAL NA 

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE TAIAMÃ E ÁREA PRÓXIMA NA 
CIDADE DE CÁCERES-MT 

 

HIGOR TOLEDO DE FREITAS¹, CLAUMIR CESAR MUNIZ¹’² 
 

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, higortoledodefreitas@gmail.com 

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, ²Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, 

claumir@unemat.br 

Resumo: Brycon hilarii também conhecido como pirapuranga é uma espécie 

de peixe onívora e reofílica de grande importância ecológica e bastante 

apreciada em termos econômicos. Estudos sobre alimentação da ictiofauna 

permitem compreender melhor o papel ecológico dos peixes bem como a relação 

de disponibilidade de alimentos naturais no tempo e espaço. A pesquisa foi 

realizada na Estação ecológica de Taiamã e área próxima com o objetivo de 

caracterizar a dieta alimentar de B. hilarii em dois ambientes aquáticos distintos 

e compara-los a fim de fornecer dados para a gestão da estação ecológica. Os 

itens que apresentaram maiores índices de importância alimentar no rio foram 

hymenoptera 67,19% e coleóptera 28,78% no período de estiagem. Na enchente 

sementes de Erythrina fusca representou 91,37% e Ficus sp 6,63%. Na cheia os 

maiores índices de importância alimentar foram sementes de E. fusca com 

62,79% e frutos de Calophyllum brasiliense 35,73%. Na vazante sementes de E. 

fusca 73, 65% e C. brasiliense 7,76%. No campo os itens com maiores índices 

de importância alimentar foram hymenoptera 93,49% e restos vegetais com 

4,24% no período de estiagem. Na enchente foram hymenoptera 32,58%, frutos 

de Ficus sp 27,75%. Na cheia restos vegetais 61,45 % e frutos de C. brasiliense 

35,80%. Na vazante 38,47% hymenoptera, coleóptera 14,84%, macrófita 

14,66% e estrutura floral 14,37%. A plasticidade trófica apresentada por B. hilarii 

na estação ecológica de Taiamã e área próxima apontou que a alimentação 

proveniente dos ambientes preservados apresenta diversificação de itens 

alimentares de origem animal e vegetal de acordo com a disponibilidade de 

recursos associados á sazonalidade e características dos dois ambientes.  

Palavras-chave: sazonalidade, disponibilidade de alimentos, importância 

alimentar 
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CHARACTERIZATION OF FOOD DIET OF Brycon hilarii (Valenciennes, 1850) 

AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PANTANAL IN THE ECOLOGICAL 

STATION OF TAIAMÉ NEAR AREA IN THE CITY OF CÁCERES-MT 

HIGOR TOLEDO DE FREITAS¹, CLAUMIR CESAR MUNIZ¹’² 
 

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, higortoledodefreitas@gmail.com  

¹Universidade do Estado de Mato Grosso, ²Laboratório de Ictiologia do Pantanal Norte, 

claumir@unemat.br 

ABSTRAT: Brycon hilarii also known as pirapuranga is a species of omnivorous 

and rheophilic fish of great ecological importance and very appreciated in 

economic terms. Studies on fish nutrition allow a better understanding of the 

ecological role of fish as well as the relation of natural food availability in time and 

space. The research was conducted at the Taiamã Ecological Station and nearby 

area with the objective of characterizing the diet of B. hilarii in two distinct aquatic 

environments and comparing them in order to provide data for ecological station 

management. The items that presented the highest indexes of food importance 

in the river were hymenoptera 67,19% and coleoptera 28,78% in the drought 

period. In the flood Erythrina fusca seeds represented 91.37% and Ficus sp 

6.63%. In the filled the highest indexes of food importance were seeds of E. fusca 

with 62.79% and fruits of Calophyllum brasiliense 35.73%. In the ebbing seeds 

of E. fusca 73, 65% and C. brasiliense 7.76%. In the field the items with the 

highest indexes of food importance were hymenoptera 93,49% and vegetal 

remains with 4,24% in the period of drought. In the flood were hymenoptera 

32.58%, fruit of Ficus sp 27.75%. In the filled vegetable remains 61.45% and C. 

brasiliense fruits 35.80%. In the 38,47% hymenoptera, coleopteran 14,84%, 

macrophyte 14,66% and floral structure 14,37%. The trophic plasticity presented 

by B. hilarii in the ecological station of Taiamã and nearby area indicated that the 

food coming from the preserved environments presents diversification of food 

items of animal and vegetal origin according to the availability of resources 

associated with the seasonality and characteristics of the two environments. 

Palavras-chave: sazonalidade, disponibilidade de alimentos, importância 

alimentar 
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INTRODUÇÃO 

O rio Paraguai é o principal rio da Bacia do Alto Paraguai (BAP) e o maior 

responsável pela drenagem da planície pantaneira e apresenta vasta 

biodiversidade ictia a qual a espécie Brycon hilarii (VALENCIENNES, 1850) faz 

parte. (FERNANDES et al., 2010). B. hilarii, também conhecido como 

Piraputanga é uma espécie de peixes reofílica pertencente ao gênero Brycon, a 

qual tem como principais características o corpo amarelado, nadadeira caudal 

vermelha e nadadeira peitoral, ventral e anal alaranjadas, linha lateral de 68 a 82 

escamas e uma faixa escura, larga iniciando-se no meio do pedúnculo caudal e 

terminando na ponta dos raios caudais medianos e apresenta comprimento de 

40 cm. (BRITSKI et al., 2007). 

Espécies deste gênero costumam viver habitualmente em pequenos 

cardumes, apresentam dieta alimentar onívora, em sua plasticidade alimentar 

estão inclusos itens como flores, frutos, sementes, insetos, peixes e mesmo 

pequenos vertebrados, o que caracteriza a sua adaptação aos contrastes do 

ambiente e alimentação, onde esta espécie pode ser encontrada embaixo de 

árvores frutíferas e próximas a plantas aquáticas. (GOULDING, 1980; 

LILYESTROM & TAPHORN, 1983; LIMA & CASTRO, 2000; OLIVEIRA et al., 

2012). Sementes e frutos são componentes alimentares consideravelmente 

importantes na dieta das espécies do gênero. (GOULDING, 1980; LILYESTROM 

& TAPHORN, 1983; BORGES, 1986; USECHE-L. et al., 1993).  

Estudos sobre alimentação da ictiofauna são importantes, pois permite 

compreender melhor o seu papel ecológico bem como a relação de 

disponibilidade de alimentos, preferencia nutricional, plasticidade alimentar e 

competição, contribuindo assim para a caracterização da ecologia trófica. 

(COSTELLO, 1990; GERKING, 1994; AGOSTINHO et al., 1997; ABELHA et al., 

2001).  

A disponibilidade de alimento pode sofrer variação em decorrência de 

diversos fatores como, por exemplo, a estação do ano, períodos hidrológicos e 

estratégias fenológicas de algumas espécies vegetais o que podem atuar 

consideravelmente na divisão de recursos entre os peixes, o que pode ocasionar 

sobreposição de nicho trófico entre diversas espécies. (JEPSEN et al., 1997; 

CORRÊA et al, 2011).  
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Esta espécie possui grande importância ecológica e são economicamente 

importantes em termos apreciativos na região Centro Oeste do Brasil, pois 

proporciona uma pesca esportiva interessante, além de propiciar ótima 

observação subaquática em águas cristalinas devidas suas cores intensas e 

apresenta carne de qualidade, o que é atraente para a comercialização. algumas 

espécies deste gênero estão ameaçadas de extinção (BRAGA, 1982; 

MENDONÇA & MELO, 1994; CECCARELLI & SENHORINI, 1996; IBAMA, 

2004), diante disso estudos sobre esta espécie são importantes para a sua 

conservação.  

Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar a dieta alimentar 

de B. hilarii em dois ambientes aquáticos sendo um deles sazonalmente 

inundável na região da Estação Ecológica de Taiamã e área próxima (campo), a 

fim de comparar os dois tipos de ambientes e fornecer dados para a sua gestão. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no rio Paraguai trecho da Estação Ecológica de 

Taiamã (ESEC de Taiamã) durante o período de 12 meses, correspondente a 

agosto de 2013 á julho de 2014, com coletas efetuadas mensalmente por 11 

meses. A ESEC de Taiamã está situada no Pantanal Mato-grossense (Figura 

01), entre os meridianos W 57º 24' e W 45° 40' e paralelos S 16°48' e S 16°58', 

estado de Mato Grosso, região norte do Pantanal, município de Cáceres-MT. 

Abrangendo uma área total de 11.555 hectares, a ESEC de Taiamã é 

caracteristicamente uma ilha fluvial, delimitada pela bifurcação do rio Paraguai.  

Esta ESEC é constituída principalmente por áreas inundáveis, apresenta 

em seu interior uma grande variedade de ambientes aquáticos fortemente 

influenciados pela sazonalidade do regime hídrico do rio Paraguai. O clima desta 

região de acordo com a classificação de Köppen é do tipo Awa quente e úmido 

com inverno seco, apresentando maior concentração de pluviosidade nos meses 

de dezembro a março. (FERNANDES et al., 2010; NEVES et al., 2011). 



10 
 

 

Figura 01.  Área de estudo compreendendo a ESEC Taiamã e área de entorno com seu respectivo 

delineamento fluvial. 

As coletas foram efetuadas em dois ambientes distintos no rio, cujo 

ambiente é lótico, abrangendo o rio Paraguai e Braçinho, os quais possuem 

águas turvas margeadas por vegetação de plantas superiores adaptadas em sua 

maioria a dinâmica do pulso de inundação, apresentando monodominância de 

Erythrina fusca Lourem em várias porções assim como relatado por Nunes Da 

Cunha et al.,(2015), e na área do campo, ambiente semi lótico, com 

predominância de vegetação formada por macrófitas em suas margens. Esta 

última, localizada próxima á UC, é uma região onde a pesca também é proibida 

(IN IBAMA 09/2009) devido ao seu alto valor biológico.   

Para a captura dos peixes foram utilizadas, varas e linhas de medidas 

variadas, anzóis, iscas á base de farinha mandioca, caixas térmicas e barco 

motorizado. Os peixes coletados em campo foram transportados ao Laboratório 

de Ictiologia do Pantanal Norte (LIPAN), no Centro de Pesquisa em Limnologia, 

Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal – CELBE/UNEMAT onde foram 

identificados e retirados os dados biométricos (comprimento total, comprimento 

padrão, peso total, grau de repleção, peso de estômago e sexo), e efetuada 

incisão na área abdominal para remoção do trato digestivo e determinação do 

sexo. A identificação do conteúdo estomacal foi realizada a olho nu e com lupa 

estereoscópica e contou com o auxílio de manuais de identificação de Lorenzi 

(1998) e Mugnai (2010), os frutos e sementes foram identificados no Herbário do 
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Pantanal “Vali Joana Pott” (HPAN). Para a avaliação de dieta alimentar de B. 

hilarii foi realizado o cálculo de índice de importância alimentar (IAi) conforme 

Kawakami e Vazoler (1980) durante os quatros períodos hidrológicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados 233 espécimes de B.hilarii, de agosto de 2013 a julho de 

2014, sendo 138 em ambiente de rio (83 fêmeas e 55 machos) e 95 em área de 

campo (48 são fêmeas e 47 são machos). Média do comprimento total do rio é 

28, 63 cm (+), comprimento padrão 25,20 cm (+). No campo a média do 

comprimento total foi de 28,17 cm (+), comprimento padrão 24,76 cm (+), 

indicando indivíduos adultos e já em atividade reprodutiva. A quantidade de 

peixes capturados oscila seguindo o fluxo de flutuação do nível do rio, o que 

segundo Muniz (2010) pode ser explicado pelo pulso de inundação onde 

períodos mais chuvosos aumentam a área de água doce onde os peixes podem 

refugiar-se e alimentar-se (figura 02).  

 

 

Figura 2. Nível do rio Paraguai (em metros) e número de espécimes separados por local de 
coletas entre os meses de pesquisa, agosto de 2013 á julho de 2014. Nível do rio obtido na 
Agência Fluvial da Marinha do Brasil. Cáceres – MT 

Dos estômagos obtidos, 22 apresentaram grau de repleção (GR) 0, 36 

com grau de repleção 1, 69 com grau de repleção2 e 106 com grau de repleção 

3 (figura 3). Foram considerados para análise de conteúdo os estômagos de GR 

de 1 a 3. Aproximadamente 90% dos estômagos continham alimento.  
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Figura 3. Percentual de grau de repleção dos espécimes coletados durante os quatros períodos 

hidrológicos nos ambientes rio e campo. 

 

Pode-se observar que no ambiente rio os espécimes coletados seguiram 

um mesmo padrão de atividade alimentar durante os quatros períodos 

hidrológicos, onde o grau de repleção 2 e 3 se sobressaíram sobre os demais. 

No ambiente campo a mesma tendência aconteceu nos períodos de estiagem, 

enchente e vazante, enquanto que cheia o grau de repleção 1 e 2 foram mais 

numerosos. No estudo realizado por Zuntini et al., (2004) a elevada presença de 

GR 2 e 3 teve como um dos fatores a atividade reprodutiva desta espécie no final 

da estiagem até o início da cheia (setembro á janeiro), sendo observado um 

grande acumulo de gordura nas vísceras nos meses que antecedem o período 

reprodutivo, o que indica que houve armazenamento de energia para a 

reprodução, o qual pode ter sido proveniente de alimentos com maior carga 

energética. 

Contabilizando todos os itens alimentares encontrados nos dois 

ambientes nos quatros períodos hidrológicos foram encontrados 17 itens 

alimentares (figura3). O item gramínea não foi encontrado nos espécimes 

coletados no rio enquanto que anura, decapoda e Aspistilia latíssima (fumeiro) 

não foram encontrados em estômagos de espécimes coletados no ambiente de 

campo. 
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Tabela 1. Percentual de índice de importância alimentar de B. hilarii coletados nos quadros 
períodos hidrológicos na estação ecológica de Taimã cidade de Cáceres-MT. 2013-2014. 

Itens alimentares 
Estiagem Enchente Cheia Vazante 

Rio Campo Rio Campo Rio Campo Rio Campo 

Hymenoptera 67,19 93,49 0,36 32,58 0,01 1,38 0,03 38,47 

Hemiptera 0,27 0,2 0,002 3,32   0,12 0,07 

Coleoptera 28,78 0,2 0,15  0,06  1,55 14,84 

Estrutura floral 0,25 0,3    0,76  14,37 

Ficus sp 0,22  6,63 27,75 0,01  4,80  

Erythrina fusca   91,37 26,95 62,79  73,65 3,16 

Restos vegetais 1,77 4,24 1,48 2,72 1,29 61,45 2,18 4,71 

Restos de insetos  1,47  0,63 0,01  1,49 0,23 

Escamas  0,04    0,61 0,03 0,60 

Orthoptera 0,11    0,04  0,10 0,44 

Peixe 0,05 0,05      5,68 

Calophyllum 
brasiliense 

   6,05 35,73 35,80 7,76  

Macrófita  0,01   0,06  2,34 14,66 

Graminea        2,77 

Aspistilia latíssima       0,07  

Decapoda 1,36  0,008    0,28  

Anura       5,60  

 

Na estiagem os espécimes coletados apresentaram consumo elevado de 

conteúdos de origem animal, onde hymenoptera obteve o maior índice de 

importância alimentar nos dois ambientes, o que evidencia que neste período 

este item teve grande abundância nos dois locais. Durante a enchente nota-se 

um contraste no aspecto alimentar de B. hilarii, pois os itens vegetais foram os 

mais expressivos no rio destacando sementes de Erythrina fusca, item 

abundante neste período, enquanto que no campo o maior índice de importância 

foi hymenoptera, seguido por Ficus sp e Erythrina fusca, o que indica a 

preferência alimentar destes espécimes em detrimento da disponibilidade dos 

recursos alimentares. 

 Durante a cheia os itens vegetais continuaram com os maiores índices 

de importância alimentar nos dois locais, no rio E. fusca e frutos de Calophyllum 

brasiliense Cambess, no campo restos vegetais compôs e C. brasiliense, o que 

aponta uma similaridade no comportamento alimentar neste período. Na vazante 

o conteúdo estomacal dos espécimes capturados nos dois ambientes foram 

bastante divergentes, pois no rio os itens vegetais continuaram com os maiores 

índices de importância alimentar onde E. fusca obteve o maior percentual, 

enquanto que no campo os itens de origem animal foram mais expressivos 
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destacando hymenoptera e coleóptera, o que evidencia as peculiaridades da 

oferta e preferência do consumo dos alimentos ao longo do tempo.   

De acordo com Abelha et al., (2001) a dieta alimentar de peixes podem 

sofrer mudanças em virtude de alterações espaciais e sazonais do hábitat, 

considerando que locais e períodos distintos apresentam diferentes condições 

abióticas e disponibilidade de alimento, sendo assim B. hilarii acaba por consumir 

recursos alimentares presentes em seu ambiente natural, o que é possível 

devido a sua adaptabilidade. 

De acordo com Goulding (1980) a plasticidade trófica é um aspecto 

característico de espécies da ictiofauna tropical, a qual pertence B. hilarii, onde 

em sua alimentação natural itens de origem vegetal se sobressairam sobre itens 

de origem vegetal. Dill (1983) propôs quea ampliação dos itens alimentares na 

alimentação deve-se pela necessidade de se alimentar, e com isso presas 

menos preferenciais passam a serem consumidas uma vez que as preferenciais 

deixam de estar disponíveis ou com difícil acesso. 

Foi observado a tática alimentar de captura de alimentos na superfície da 

água por B. hilarii, onde itens vegetais foram mais abundantes o que pode ser 

explicado por serem mais fáceis de serem obtidos exigindo menos esforço, 

contudo fornece valor enérgico mais baixo do que itens de origem animal o que 

demanda um maior consumo. Com o inicio de incidência de chuvas muitas 

espécies vegetais utilizaram de estratégias fenológicas para a floração como 

Ficussp. e E. fusca, os quais frutificaram e por fim caíram na área alagada no 

qual B. hilariip ode se beneficiar, como proposto por Goulding (1980, 1988).  

Foram encontrados frutos e sementes intactos, parcialmente danificados e 

triturados no interior do trato digestivo de B. hilarii o que aponta o seu potencial 

como dispersor de sementes por esta espécie o que já era esperado por vários 

autores. (GOTTSBERGER, 1978; GOULDING, 1980, 1988; AYRES 1995; 

SAINT-PAUL et al., 2000). 

 Arbóreas da espécie E. fusca possuem ampla distribuição nas Regiões 

Paleotropical e Neotropical. (KRUKOFF & BARNEBY, 1974; LORENZI, 1998). 

Esta planta é típica de matas ciliares e pântanos, floresce durante os meses de 

maio a setembro e apresentam frutos maduros a partir de setembro. 

(LORENZI,1998). O consumo de E. fusca nos periodos hidrológicos de 
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enchente, cheia e vazante no ambiente rio está associado a monodominância 

desta espécie vegetal no entorno do leito do rio Paraguai e sua fenologia de 

reprodução. De acordo com Furlan (2016) a espécie E. fusca no panatanal norte 

nas mediações da ESEC-Taiamã apresenta auge de frutificação no período de 

enchente, o que pode explicar o elevado consumo e deste item alimetar na  dieta 

de B. hilarii neste período. 

A espécie Calophyllum brasiliense é nativa do Brasil e é encontrada em 

todas as regiões do território nacional, esta espécie ocorre em locais sujeitos á 

inundação. De acordo com Marques e Joly (2000) C. brasiliense por meio de sua 

estratégia fenológica reprodutiva dispersar-se principalmente em períodos mais 

úmidos o que pode ser comprovado através do consumo de frutos de C. 

brasiliense por B. hilarii o qual foi expressivo durante o período de cheia tanto no 

rio quanto no campo, período em que C. brasiliense está no estágio de 

frutificação na região do pantanal norte.  

A pesquisa de Zuntini et al., (2004) realizada no rio Miranda em Mato 

Grosso do Sul apresenta alguns itens alimentares em comum ao encontrados 

neste estudo para B. hilarii,  tais como Ficus sp, coleóptera, macrófitas, restos 

vegetais e restos de insetos, na pesquisa mais de 70% dos itens alimentares 

encontrados foram de origem vegetal o que reforça a amplitude da plasticidade 

de B. hilarii. Galettiet al., (2008) também obtiveram resultados semelhantes, 

onde baseado no peso de todos os itens alimentares constatou que a 

alimentação de B. hilarii constituiu-se por 31% do conteúdo estomacal de origem 

animal e 76% de conteúdos vegetais dos quais 31% é composto por frutos e 

sementes.  

 

CONCLUSÃO 

 Observou-se similaridades e diferenças na plasticidade trófica de B. 

hilarii, nos dois ambientes ao longo dos quatros períodos hidrológicos, o que 

evidencia a importância ecológica destas duas regiões conservadas. 

A pesquisa revelou a dependência direta que espécie estudada no rio tem 

de E. fusca para sua alimentação, enquanto que B. hilarii no campo apresenta 

uma alimentação diferenciada e mais uniformes baseada no consumo de insetos 

tendo hymenoptera como o principal item em três períodos hidrológicos. 
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Contudo, os dois ambientes proporcionam abrigo, alimentação e as demais 

condições favoráveis para a sobrevivência da espécie. 

Ficou evidente que a piraputanga é encontrada nesta região durante os 

quatro períodos hidrológicos e sua abundância varia de acordo com eles, tendo 

maior quantidade de agosto a dezembro no rio e de junho a agosto no campo, e 

em menor quantidade de janeiro a julho no rio e fevereiro a maio no campo. 
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