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RESUMO 
 

As áreas alagadas dos rios de água branca da Bacia Amazônica – várzeas 

– são responsáveis por mais de 90% da captura total de peixes. O ciclo anual de 

inundações provoca variações qualitativas e quantitativas na dieta, influenciando 

diretamente a condição nutricional dos organismos que habitam essas águas, como o 

tambaqui (Colossoma macropomum), um peixe de várzea, de importância econômica 

para a região amazônica, mas que tem apresentado decréscimo em sua captura nos 

últimos anos. Este trabalho teve como objetivo determinar a importância quantitativa e 

qualitativa das principais fontes de energia do tambaqui do lago Camaleão, Amazônia 

Central, durante um ciclo hidrológico, utilizando ambos os métodos de análise, de 

conteúdo estomacal e de composição isotópica, e investigar a dinâmica de 

incorporação de carbono e de nitrogênio nos tecidos dos peixes. O grau de repleção 

estomacal e a importância relativa dos itens alimentares variaram com o nível de água, 

enquanto os isótopos estáveis de C e N mostraram a importância das plantas de via 

fotossintética C3 e C4, e da macro e microfauna acompanhante, na dieta do tambaqui, 

e do zooplâncton, principal provedor de N para a espécie. O padrão de incorporação 

de C e N alimentar em tambaqui foi diferente para as dietas C3 e C4. Diferenças nos 

valores nutricionais entre as dietas e a taxa de crescimento influenciaram a dinâmica 

de incorporação de C e N. A velocidade de reposição do C e N foi relacionada 

diretamente com a qualidade da fonte e da funcionalidade do tecido. O tempo mínimo 

para a substituição de 99% do sinal isotópico da dieta C3 no músculo dos alevinos foi 



 

 

xiii 

85 dias. A combinação dos dois métodos mostra a complexidade do hábito alimentar 

do tambaqui e sua dependência do pulso de inundação. Tanto a intervenção no ciclo 

hidrológico dos rios da Amazônia, como a alteração na paisagem de suas várzeas, 

podem ser desastrosas para a sobrevivência da espécie. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Stable isotopes C and N as indicators of qualitative and quantitative dietary 
variations of tambaqui (Colossoma macropomum) in Central Amazonian 

 
Author: ANA CRISTINA BELARMINO DE OLIVEIRA 

Adviser: Prof. Dr. LUIZ ANTONIO MARTINELLI 
 
SUMMARY 
 

The flooded areas of white-water rivers of the Amazon Basin – “várzeas” – 

are responsible for more than 90% of the total capture fisheries in the region. The 

annual flooding cycle elicits qualitative and quantitative variations of fish natural diet, 

with direct influence nutritional condition of several fish species, such as the tambaqui 

(Colossoma macropomum), an economically important amazonian food fish which 

dwells in the “várzea”, and has presented decreasing capture potential over the last 

decade. This work aims to determine how the hydrological cycle influences, both 

quantitatively and qualitatively, alimentary seasonality of the main energy sources for 

tambaqui at lake Camaleão, Central Amazon, through the analysis of stomach contents 

and isotopic composition of food items, and the incorporation dynamics of alimentary 

carbon and nitrogen in different fish tissues. Stomach repletion degree and relative 

importance of the alimentary items varied with the water level, while stable C and N 

isotopes showed the relative dietary importance of either C3 or C4 photosynthetic-

pathway plants, and their accompanying macro fauna for tambaqui, and the 

zooplankton, the main supplier of N to the species. The pattern of incorporation of 

alimentary C and N in tambaqui differed for C3 and C4 diets. Differences in the 

nutritional values of diets and the growth rate influenced the incorporation dynamics of 

C and N. The velocity of substitution of alimentary C and N was directly related to the 

quality of the source and to the functionality of the body tissue. The minimum time for 
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substitution of 99% of the isotopic sign of the C3 diet in muscle tissue of fingerling 

tambaqui was 85 days. The combination of the two analysis methodologies revealed 

how complex are the feeding habit and alimentary behavior of the tambaqui, and how 

much it depends on the flood pulse. Both the intervention in the hydrological cycle of 

the Amazonian rivers and the alteration in the landscape of their “várzeas”, can be 

disastrous for the survival of the species. 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

Entre os diferentes ambientes da bacia Amazônica, as áreas alagadas dos 

rios de água branca, as várzeas, são as mais produtivas (Bayley & Petrere, 1989). Mais 

de 90% da captura total de peixes (Junk, 1984) provêm dessas áreas, que atingem cerca 

de 105.000 km2 (Bayley & Moreira, 1980; Petrere, 1982). A grande importância das 

várzeas está relacionada à variação sazonal do nível da água, 10 m a 15 m na Amazônia 

Central, com períodos bem definidos de cheia e de seca . Esse ciclo anual de inundação 

é de fundamental importância para os organismos, o balanço de nutrientes, a cadeia 

alimentar e o ciclo de energia (Junk, 1984).  

A crescente ocupação humana tem provocado o desmatamento das 

florestas alagáveis, alterando as condições ecológicas e comprometendo a 

biodiversidade de plantas e animais, da qual destacamos a ictiofauna dos lagos de 

várzea. Grande complexidade pode ser encontrada entre as espécies que habitam as 

áreas alagadas, onde variáveis importantes para a coexistência das espécies são 

desconhecidas. A sazonalidade do nível da água provoca variações qualitativa e 

quantitativa na dieta, influenciando diretamente na condição nutricional dos indivíduos. 

Tais áreas são consideradas criatórios naturais de peixes de importância 

econômica para a região amazônica, como o tambaqui (Colossoma macropomum). Um 

considerável decréscimo nos registros de desembarques pesqueiros dessa espécie e, 

por outro lado, um significativo aumento de sua produção em confinamento nas últimas 

décadas (Batista, 1998; IBAMA, 2000) exigem esforços para gerar mais informações 

que subsidiem tanto o manejo ecológico como o de cultivo em tempo cada vez menor. 

Embora vários estudos, abordando aspectos de sua auto-ecologia, tenham 

definido seu hábito alimentar onívoro (Honda, 1974, Goulding & Carvalho, 1982, Silva 

et al., 2000), muito pouco se pôde conhecer sobre a nutrição do tambaqui. Os 

resultados obtidos com o método de análise de conteúdo estomacal refletem apenas a 
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dieta aparente, ingerida pelo animal, e não a que foi efetivamente incorporada aos 

tecidos. Portanto, por meio unicamente deste método, é difícil inferir com exatidão 

quais e quanto das fontes alimentares disponíveis no seu habitat são importantes para 

a manutenção dos estoques da espécie.  

A razão entre os isótopos estáveis de alguns elementos possibilita traçar os 

fluxos desses elementos na cadeia alimentar, até a sua deposição no tecido animal. 

Este método vem sendo empregado extensivamente em estudos de ecologia alimentar 

(Ben-David et al., 1997; Fry et al., 1999; Guiguer et al., 2001; Harvey & Kitchell, 2000; 

Kline et al., 1993; Post, 2002; Smit, 2001).  

As fontes autotróficas de energia para o tambaqui adulto foram investigadas 

através de técnicas isotópicas (Forsberg et al., 1993; Araújo-Lima et al., 1998; 

Benedito-Cecilio et al., 2000). Resultados baseados na composição isotópica de 

carbono de um número relativamente pequeno de indivíduos, coletados numa grande 

área, com uma alta variabilidade, permitiram inferir que frutos e sementes da floresta 

inundada e zooplâncton dos lagos de várzeas são importantes fontes alimentares 

(Araújo-Lima et al., 1998; Forsberg et al., 1993), mas a contribuição relativa de cada 

item alimentar, bem como sua importância sazonal, ainda não foram claramente 

estabelecidas (Benedito-Cecilio et al., 2000).  

Resultados obtidos para a espécie apenas com o carbono e um pequeno 

número de amostragem podem conduzir a interpretações equivocadas da contribuição 

das diferentes fontes alimentares. Em adição, os peixes onívoros mudam 

constantemente sua dieta, o que implica grande faixa de variação nos valores 

isotópicos. A utilização simultânea dos isótopos de C e N amplia a aplicação da técnica 

isotópica e reduz consideravelmente a complexidade que as variações sazonais e 

individuais poderiam sugerir. Enquanto os valores de carbono refletem mais 

claramente as variações espaciais, os valores isotópicos do nitrogênio refletem um 

padrão sazonal (Harvey & Kitchell, 2000; Johannsson et al., 2001; Overman & Parrish, 

2001).  

A consistência e a confiabilidade dos resultados isotópicos, quando da 

indicação da dieta dos peixes,  no curto e no longo prazos, pode ser alcançada com a 

combinação do método isotópico com a análise de conteúdo estomacal. Tal 

combinação de métodos pode elucidar melhor complexas relações, para as quais o 

uso de um ou de outro método sozinho não seria suficiente, removendo parte da 
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subjetividade normalmente encontrada, quando se avalia o papel das fontes potenciais 

(Ben-David et al., 1997; Guiguer et al., 2002; Johannsson et al., 2001; Persson & 

Hansson, 1998).  

Várias lacunas persistem e dificultam a explicação dos atuais resultados de 

fontes de energia do tambaqui. É preciso muito mais que identificar as principais fontes 

na natureza e as implicações decorrentes do ciclo anual de inundação. É necessário 

conhecer melhor alguns aspectos nutricionais relacionados ao regime alimentar da 

espécie, como diferenças na utilização das fontes e qualidade e quantidade dos 

nutrientes incorporados aos tecidos.  

Dentro dessa perspectiva, a hipótese de que a importância das fontes de 

energia do tambaqui varia, acarretando diferenças na incorporação de carbono e de 

nitrogênio, decorrentes da disponibilidade e do valor nutritivo das fontes, com o ciclo 

hidrológico, foi investigada. Para tanto, este trabalho teve como objetivo determinar 

quantitativa e qualitativamente a importância das principais fontes de energia do 

tambaqui do lago Camaleão, num ciclo hidrológico, por meio de ambos os métodos, 

análise de conteúdo estomacal e composição isotópica de carbono e de nitrogênio, 

bem como a dinâmica de incorporação desses elementos aos diferentes tecidos. 

 

 

 



2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Tambaqui e sua alimentação 
Dentre as espécies nativas da região amazônica, o tambaqui (Colossoma 

macropomum) é uma das mais apreciadas e de alto valor econômico. É o segundo 

maior peixe de escama nas águas sul-americanas, podendo alcançar mais de 1m de 

comprimento total e 30 kg. Habita os rios, lagos de várzeas e a floresta periodicamente 

inundada (Araujo-Lima & Goulding, 1998). 

Até os anos 80, representava cerca de 42% do total dos peixes 

desembarcados no mercado de Manaus (Merona & Bittencourt, 1988), tendo reduzido 

a sua participação em 1998 para 5,4% (Batista, 1998). O decréscimo nos 

desembarques de tambaqui nos últimos anos indica provável sobrepesca (Isaac & 

Rufino, 1996). 

Apresenta excelentes qualidades zootécnicas e facilidade de manejo (Graef, 

1995), sendo considerada uma espécie nativa de grande potencial para produção, na 

América Latina (Saint-Paul, 1991; Araujo-Lima & Goulding, 1998). Atualmente, já 

apresenta uma significativa produção em confinamento. É responsável por 73,5% do 

pescado cultivado no Estado do Amazonas, por 30% na região Norte e por 11,5% na 

produção nacional (IBAMA, 2000).  

A maioria dos estudos de ecologia alimentar realizados com essa espécie 

identifica os principais itens alimentares consumidos na natureza através de análise de 

conteúdo estomacal (Ayres, 1993; Carvalho, 1981; Gosttsberger, 1978; Goulding & 

Carvalho, 1982; Graef, 1995; Honda, 1974; Roubach, 1991; Smith, 1979; Saint-Paul, 

1986; Soares et al., 1986; Saldaña & Lopez, 1988; Silva, 1997; Silva et al., 2000; Tello 

et al., 1992; Ziburski, 1990). É uma espécie de hábito alimentar onívoro, com trato 

digestivo característico de uma alimentação diversificada. Apresenta dentição 

modificada para o aproveitamento de frutos e sementes e um eficiente aparelho 
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filtrador para a captura de zooplâncton. Nos períodos de enchente-cheia, os frutos e as 

sementes são os itens alimentares mais consumidos, predominando uma alimentação 

rica em carboidratos e lipídios, com elevado teor energético. No período de vazante-

seca, apesar de corresponder também ao período de menor consumo, o zooplâncton 

funciona como principal alimento, o que caracteriza uma dieta rica em proteínas (Silva 

et al., 2000).  

Vários experimentos de nutrição com tambaqui foram realizados na 

tentativa de se determinar uma dieta eficiente e que atenda a suas exigências 

nutricionais (Andrade & Oliveira, 1998; Arbeláez-Rojas et al., 2002; Eckmann, 1987; 

Graef, 1995; Macedo, 1979; Mori, 1993; Oliveira et al., 1998; Pérez, 1995; Roubach, 

1991; Roubach & Saint-Paul, 1993; Saint-Paul, 1986, 1990, 1991; Silva, 1997; Van der 

Meer et al., 1996). No entanto pouco pôde ser concluído sobre sua nutrição e seu 

metabolismo. Os resultados até aqui gerados não são suficientes para o entendimento 

de sua nutrição, e muito poucos têm aplicação direta na produção em cativeiro que 

satisfaça aos critérios de quantidade e de qualidade.  

 
2.2 Isótopos estáveis e sua aplicação em estudos alimentares  

 
2.2.1 Metodologia isotópica  

Nos últimos 30 anos, esta metodologia vem sendo utilizada em estudos 

ecológicos, com bastante sucesso. Além da determinação das fontes alimentares, a 

técnica de isótopos estáveis pode prover uma contínua mensuração da posição trófica 

que integra a assimilação de energia ou o fluxo de massa através de todas as 

diferentes vias tróficas de um organismo (Post, 2002).  

A utilização deste método baseia-se na premissa de que a razão isotópica, 

a proporção entre o isótopo mais pesado e o mais leve, varia de uma forma previsível, 

conforme o elemento cicla na natureza. A cada transformação física, química e 

biológica por que passa a matéria orgânica, ocorre uma discriminação entre os seus 

isótopos, possibilitando sua utilização como traçadores naturais (Boutton, 1991). Dessa 

forma, o animal, ao ingerir e assimilar um determinado alimento, reflete-o no sinal 

isotópico de seus tecidos. A determinação da composição isotópica do tecido animal e 

suas prováveis fontes fornece informações quantitativas sobre as contribuições 

relativas de cada uma dessas fontes (DeNiro & Epstein, 1978).    



 

 

6 

Os isótopos dos elementos leves, como o carbono e o nitrogênio, são os 

mais usados em estudos ambientais. A razão isotópica da matéria orgânica é 

mensurada através de espectrômetro de massa, que mede a razão entre o isótopo 

pesado e o leve de uma amostra, em comparação a um padrão. O padrão para o 

carbono é o PDB, um fóssil de Belemnitella americana da formação Peedee da 

Carolina do Sul (EUA) e, para o nitrogênio, o N2 atmosférico (Lajtha & Marshall, 1994). 

As razões isotópicas são expressas pela notação delta (δ), com unidade por mil (‰), 

que mede a diferença entre a razão na amostra e no produto, podendo ser positiva ou 

negativa. 

Uma das condições básicas para o uso dos isótopos estáveis, como 

metodologia em estudos alimentares, é que as fontes que compõem a dieta do animal 

em questão tenham sinais isotópicos distintos. Nos ecossistemas aquáticos, as plantas 

aquáticas e, direta ou indiretamente, as terrestres são as fontes primárias de energia 

utilizadas pelos animais (Boutton, 1991; Forsberg et al., 1993).  

As plantas são bem caracterizadas isotopicamente, de acordo com a via 

fotossintética de assimilação do carbono (C3, C4 e CAM), devido às diferenças no 

fracionamento durante a difusão, a dissolução e a carboxilação do CO2 atmosférico 

(Lajtha & Marshall, 1994). As plantas C3 reduzem o CO2 para fosfoglicerato, um 

composto de três carbonos, através da enzima RuBP carboxilase. Tal enzima 

discrimina o 13CO2, resultando em valores de δ13C relativamente mais leves (mais 

negativos), entre –32 e  –20‰, com média de –27‰. As plantas C4 reduzem o CO2 a 

ácido aspártico ou ácido málico, ambos compostos com quatro carbonos, através da 

enzima PEP carboxilase. Tal enzima não discrimina o 13C como a RuBP carboxilase. 

Dessa forma, plantas C4 têm valores de δ13C relativamente mais pesados (mais 

positivos). Tais valores variam entre –17 e –9‰, com média de –12‰. As plantas 

CAM, por sua vez, apresentam valores intermediários entre as duas anteriores 

(Boutton, 1991).  

O fitoplâncton, embora de metabolismo semelhante as das plantas de via 

fotossintética C3, são produtores primários mais empobrecidos. Enquanto as outras 

plantas C3 utilizam o CO2 atmosférico (–8‰) como substrato, o fitoplâncton utiliza 

preferencialmente o CID (carbono inorgânico dissolvido). Em lagos e rios, o δ13C do 

CID varia consideravelmente (próximo de –15‰), sendo reflexo de ambas as fontes, 
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CO2 atmosférico e CO2 da respiração dissolvidos, além do bicarbonato e carbonato 

proveniente do intemperismo das rochas (Boutton, 1991; Hershey & Peterson, 1996). 

Valores isotópicos para fitoplâncton em água doce são principalmente dependentes da 

origem da forma inorgânica de carbono fixado. Cada ecossistema aquático tem sua 

própria característica físico-química, que determina a concentração relativa e absoluta 

das espécies inorgânicas carbonatadas (Martinelli et al., 1988). O fitoplâncton é a fonte 

de carbono mais negativa nos lagos de várzea da região amazônica, variando entre –

40 a –30, com média de –33‰. É responsável por até 60% do COP (Carbono Orgânico 

Particulado) e pela sua composição isotópica (Araújo-Lima et al., 1986; Forsberg et al., 

1993). Nas áreas alagadas do rio Orinoco, pode alcançar valores médios mais 

negativos, próximos a –38‰ (Hamilton et al.,1992).     

A consolidação do uso deste método nos estudos de dieta e de fluxo de 

energia nos ecossistemas foi efetuada a partir de estudos laboratoriais. Animais 

mantidos em laboratório, com dietas de sinal isotópico conhecido, apresentaram o δ13C 

do tecido mais pesado que a respectiva dieta, variando entre –0,6 e 2,7‰, com média 

de 0,8 ± 1,1‰. A diferença entre o sinal isotópico do tecido animal e o de sua dieta, 

designada como fracionamento isotópico, é resultante dos processos decorrentes 

durante a digestão, a absorção, a assimilação e a excreção dos nutrientes (DeNiro & 

Epstein, 1978). Contudo a complexidade na interpretação dos valores isotópicos de 

carbono nas investigações sobre possíveis fontes alimentares sugere a necessidade 

de complementação com outros isótopos, como hidrogênio, nitrogênio ou enxofre (Fry 

& Sherr, 1984). 

A investigação da influência da dieta na distribuição de isótopos de 

nitrogênio em animais evidenciou que o valor de δ15N do animal, como de seus tecidos 

e frações bioquímicas, também varia com o δ15N da dieta. Estudos realizados por 

Minagawa & Wada (1984) mostram o enriquecimento de 15N na cadeia alimentar, com 

δ15N dos consumidores sendo isotopicamente mais pesado que a respectiva dieta de 

1,3 a 5,3‰ e o valor médio para cada transferência trófica de 3,4 ± 1,1‰.  

As fontes autóctones e alóctones dos ambientes aquáticos podem 

freqüentemente diferir seus valores de δ15N. A utilização simultânea dos dois isótopos 

de C e N amplia a aplicação do método isotópico nos estudos de ecologia alimentar em 
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ambientes aquáticos, nos quais os peixes ocupam os níveis mais elevados da cadeia 

alimentar (DeNiro & Epstein, 1981; Fry & Sherr, 1984; Fry, 1991; France, 1995). 

 

2.2.2 Determinação da dieta através de δ13C e δ15N 
Os resultados da determinação das dietas, através dos isótopos estáveis, 

comparados com os do método tradicional de análise de conteúdo estomacal, 

demonstram que a análise isotópica na determinação da dieta animal é mais exata que 

a análise estomacal, pois pode ocorrer uma digestão diferenciada dos diversos tipos de 

alimentos que, porventura, o animal tenha ingerido, e que o método tradicional não 

pode evidenciar (Fry et al., 1978). Diferentemente do método tradicional, os isótopos 

estáveis de um animal refletem a sua história alimentar porque o carbono em um 

animal é acumulado via dieta, durante sua vida (Fry et al., 1999). 

Contudo os peixes, grupo animal muito diversificado, apresenta espécies 

com hábitos alimentares e metabolismo energéticos distintos. Essa grande 

complexidade e diversidade exigem geralmente uma interpretação mais precisa das 

relações tróficas estabelecidas em cada sistema. A aplicabilidade da análise de 

isótopos estáveis do tecido de peixes, para determinar a dieta, tem sido avaliada e as 

conclusões apontam para o fato de que, devido à grande variação encontrada nos 

valores isotópicos, a análise isotópica dos tecidos do consumidor e de sua presa não 

pode substituir os métodos tradicionais de determinação de dieta, mas pode fornecer 

informações complementares, removendo parte da subjetividade normalmente 

encontrada, quando se avalia o papel das fontes potencias (Ben-David et al., 1997; 

Persson & Hansson, 1999; Smit, 2001).  

Muitos são os modelos empregados para estimar a contribuição das fontes 

consumidas pelo animal em seu ambiente natural. De modelos simples, usando 

apenas um isótopo (Fry & Sherr, 1984), a modelos onde se admitem tantos isótopos 

quantos forem necessários para determinar as diferentes fontes (Ben-David et al., 

1997; Kline et al., 1993; Phillips, 2001; Phillips & Koch, 2002).  

A possível diferença na qualidade nutricional entre as fontes pode gerar 

erros na interpretação de modelos que consideram igual a assimilação entre as 

diversas fontes. A diferença na concentração elementar, entre fontes de origem vegetal e 

animal, na dieta de consumidor onívoro pode reduzir a proporção da fonte animal e 

aumentar o componente vegetal, quando as fontes são consideradas iguais em suas 



 

 

9 

concentrações elementares. Phillips & Koch (2002) ampliaram o linear mixing model, 

incluindo como fonte de variação, além das diferenças no sinal isotópico entre as 

fontes, a concentração dos elementos dos isótopos empregados. Embora não 

contemple a maioria dos fatores de variação possíveis para a estimativa das 

proporções das diferentes fontes alimentares no tecido animal, pelo menos esse 

método é mais completo, ao incorporar o desvio-padrão das médias das fontes e dos 

consumidores e a propoção de C e de N das respectivas fontes. Ou seja, avança no 

sentido de que um parâmetro de comparação da qualidade entre as fontes seja 

contemplado. O modelo denominado de concentration-weighted linear mixing model 

assume implicitamente que, para cada elemento, a contribuição de uma fonte de alimento 

para o consumidor é proporcional ao produto da biomassa assimilada pela concentração 

elementar nessa fonte. A importância deste modelo é sua aplicabilidade para  determinar,  

mais precisamente, a contribuição das fontes alimentares, principalmente em espécies 

onívoras, que consomem tanto fontes de origem animal como vegetal, com considerável 

diferença nas concentrações elementares de C e de N. Para a utilização e o cálculo deste 

modelo, os autores disponibilizam planilhas no site  

http://www.epa.gov/wed/pages/models.htm.  

Na verdade, segundo Ben-David & Schell (2001), os resultados obtidos 

pelos diversos modelos têm sua importância nas investigações no ambiente natural, 

quando interpretados mais como um índice, do que uma correta estimativa das 

proporções da dieta. Já para Robbins et al. (2002), há, ainda, a necessidade de mais 

estudos para que os modelos possam contemplar as relações entre composição da 

dieta, vias metabólicas dos consumidores e dados isotópicos associados. 

 

2.2.3 Utilização do método isotópico em estudos alimentares na América do Sul 
 
2.2.3.1 Ecologia alimentar 

As razões isotópicas de carbono e de nitrogênio em autótrofos, 

invertebrados e peixes da várzea do rio Orinoco revelaram que microalgas, incluindo 

fitoplâncton e formas epifíticas, são as fontes predominantes de energia para muitos 

animais aquáticos. As algas apresentaram importância trófica, em contraposição à 

tradicional interpretação de que as cadeias alimentares de sistemas de áreas alagadas 
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eram baseadas em detritos originários das plantas vasculares principalmente C4 

(Hamilton et al., 1992).  

O regime alimentar de peixes detritívoros do rio Jacaré Pepira (bacia do rio 

Paraná), investigado por ambos os métodos, conteúdo estomacal e isótopos estáveis, 

evidenciou a inexistência de variação sazonal, mas de variação espacial na 

alimentação dos peixes ao longo do rio. As plantas C4 não apresentaram importância 

ou influência na dieta desses peixes (Vaz et al., 1999). 

A influência da inundação anual na dieta e na composição isotópica dos 

peixes do lago Coqueiro no Pantanal foi também estudada, combinando-se análise 

isotópica e de conteúdo estomacal (Wantzen et al., 2002). Os valores de δ13C e δ15N 

indicaram uma cadeia alimentar com 3 a 4 níveis tróficos. A ampla sobreposição dos 

valores de nitrogênio sugeriu que os organismos funcionam mais num contínuo nível 

trófico do que em distintos níveis. A cadeia alimentar desse ambiente foi baseada 

principalmente em carbono de origem C3. Entretanto peixes capazes de alimentar-se 

de invertebrados terrestres, como o Brycon microlepis, apresentaram 13 a 30% do 

carbono de plantas C4, durante o período de cheia. Os valores de δ13C e δ15N 

apresentaram mudanças sazonais altamente significativas para alguns grupos 

alimentares. As mudanças isotópicas dos peixes entre os períodos hidrológicos foram 

mais acentuadas nas espécies menos especializadas, os onívoros. As espécies mais 

especializadas, herbívoras e detritívoras, foram mais influenciadas pelas mudanças na 

razão isotópica de carbono da dieta, afetada pelos processos biogeoquímicos, assim 

como respiração e metanogênese. Mudanças isotópicas dos peixes, neste estudo, 

representam um gradiente sazonal, associado com mudanças de habitat, devido à 

inundação periódica. Isso indicou que mudanças tróficas e background ocorrem em 

lagos de várzeas tropicais, de acordo com a variação sazonal do nível da água 

(Wantzen et al., 2002).  

Com base na determinação isotópica de δ13C, foram realizados estudos 

sobre a ecologia trófica da ictiofauna da região amazônica, apontando como fonte 

primária de energia, para espécies detritívoras, o fitoplâncton/COP, enquanto os 

métodos tradicionais sugeriam as gramíneas C4, de grande abundância. Nesse mesmo 

trabalho, os autores não puderam precisar a fonte primária de energia dos peixes 

siluriformes, em razão da grande faixa de variação apresentada por esses peixes. 
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Provavelmente mais de duas fontes estavam envolvidas, contudo, nem fitoplâncton, 

nem macrófitas C4 mostraram-se como as fontes de energia para essas espécies 

(Araújo-Lima et al., 1986). 

A fonte primária de carbono para 34 espécies de peixes da região 

amazônica foi estimada por Forsberg et al. (1993). A principal fonte para essas 

espécies foi proveniente das plantas C3, como um grupo (árvores da floresta alagada, 

macrófitas C3, perifiton e fitoplâncton), responsáveis em média, por 82% a 98%, do 

carbono dos adultos. Por outro lado, as plantas C4 foram consideradas importantes 

fontes de carbono para as larvas de peixes (acima de 42%), o que em parte decorre da 

cadeia alimentar microbiana, com substrato no detrito das gramíneas C4 (Forsberg et 

al., 1995). Os autores sugerem que, para se obter um completo entendimento da 

produtividade dos peixes, é necessário investigar as mudanças na estrutura e na 

dinâmica da cadeia alimentar que ocorrem durante o completo ciclo de vida de cada 

espécie.  

As fontes autotróficas de energia para juvenis de jaraqui, Semaprochilodus 

insignis, e curimatã, Prochilodus nigricans, da Amazônia Central, também foram as 

algas fitoplanctônicas e perifíticas. Embora as plantas C4 não sejam a maior fonte de 

energia para os alevinos, contribuem significativamente na fase inicial do crescimento 

(Fernandez, 1993). A curimatã, P. nigricans, mostrou variação espacial na sua 

composição isotópica de –36,6 a –26,6‰ (Araújo-Lima et al., 1997). 

As fontes primárias de energia em artrópodos semi-aquáticos e terrestres, 

das várzeas da região amazônica, foram também determinadas pela técnica isotópica. 

Duas espécies de insetos semi-aquáticos obtiveram seu carbono de fontes C4 e duas 

espécies de fontes C3. Os artrópodos terrestres utilizam distintamente fontes C3 e C4, 

porém indivíduos imaturos usaram ambas as fontes e diferiram das fontes dos adultos 

(Adis & Victoria, 2001). 

Para camarões em lagos de várzea, a principal fonte de carbono foram as 

plantas C3, com no mínimo de 85,3%, embora tenha havido variação significativa nos 

valores isotópicos das três espécies de camarões estudadas, em decorrência dos 

fatores local, época de coleta e tamanho (Padovani, 1992). 

Os resultados da estimativa das fontes de energia, de larvas de oito 

espécies de peixes da várzea amazônica, indicaram que muitas larvas em alguns 

estágios são herbívoras ou carnívoras primárias, e que a cadeia trófica que suporta a 
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produção larval é pequena. A energia fixada pelas plantas é passada quase 

diretamente para as larvas dos peixes, sem completar o ciclo alimentar microbial da 

cadeia. A principal fonte de energia das larvas foram as plantas C3, embora a 

contribuição das gramíneas C4 seja importante para algumas espécies. Algas 

microscópicas, planctônicas ou epífitas são provavelmente as principais plantas C3 que 

suportam a produção larval dos peixes (Leite et al., 2002). 

A variação na composição isotópica de jaraqui (S. insignis) indicou que o 

carbono produzido no sistema de águas pretas contribui para o estoque dessa espécie, 

capturada nos sistemas de rios de águas brancas, demonstrando que as populações 

de jaraqui da Amazônia Central são mais integradas do que se previa anteriormente 

(Benedito-Cecilio & Araújo-Lima, 2002). 

 

2.2.3.2 Fontes de carbono do tambaqui  
Com base na composição isotópica, exemplares de tambaqui adultos, 

provenientes de várias localidades da Amazônia, apresentaram, como principal fonte 

autotrófica de energia, os frutos e as sementes das plantas C3, que compõem a floresta 

alagada (Forsberg et al., 1993). Também foi estimada a contribuição média dos 

principais itens alimentares na composição isotópica do carbono de exemplares 

adultos. Cerca de 60% da alimentação foi constituída de frutos e sementes, 30% de 

zooplâncton e 10% de gramíneas C4 (Araujo-Lima et al., 1998). 

Benedito-Cecilio et al. (2000) evidenciaram variação na contribuição relativa 

das fontes do tambaqui, de acordo com os períodos de cheia e de seca e com sua 

distribuição espacial ao longo dos rio Solimões e Amazonas. Para indivíduos 

capturados na região do baixo rio Solimões (Amazonas), durante o período de cheia, 

esses autores obtiveram o valor médio de δ13C de –30‰. Os mesmos autores 

estimaram, baseando-se na composição isotópica do carbono, que as principais fontes 

de carbono para essa espécie seriam: plantas do tipo fotossintético C3 (38%), plantas 

do tipo fotossintético C4 (10%) e do fitoplâncton (52%), este calculado indiretamente 

através da ingestão de zooplâncton. No período de seca, os autores identificaram uma 

variação ao longo do canal principal dos rios, com os peixes tornando-se 

isotopicamente mais pesados rio abaixo. Nesse período, as contribuições das diversas 

fontes foram estimadas como de 34% a 24% para C3; 58% a 87% para fitoplâncton e 

38% a 9% para C4. 
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No entanto cuidados na interpretação da ecologia alimentar do tambaqui, 

por meio de análise isotópica, devem ser tomados, pois esses estudos foram 

realizados com base em um único traçador isotópico, o carbono, apenas com 

indivíduos adultos, representantes de uma ampla distribuição geográfica (do alto ao 

baixo Amazonas) e com uma amostragem relativamente pequena (menos que 20 

indivíduos). Por conseguinte os resultados apresentam uma grande variação nos 

valores de δ13C, além de apontarem diferentes percentuais de contribuição das fontes 

primárias de energia. Segundo Harvey et al. (2002), a grande variabilidade encontrada 

para razões isotópicas entre os animais e suas fontes sugere que o tamanho da 

amostragem é importante para detectar pequenas alterações de dieta, ou sazonalidade 

alimentar. 

 

2.3 Causas de variação da razão isotópica 
Para a melhor interpretação dos resultados obtidos pela técnica de isótopos 

estáveis, em estudos alimentares, devem ser consideradas as possíveis causas de 

variação na razão isotópica do animal. São apontadas como as principais causas: a 

variação individual, o tamanho dos indivíduos, o fracionamento isotópico, os tipos de 

tecido analisados, qualidade da dieta e o turnover isotópico ou taxa de reposição (Fry 

et al., 1999; Johannsson et al., 2001; Overman & Parrish, 2001; Post, 2002; Smit, 

2001).  

Independentemente do padrão individual, a composição isotópica animal 

varia consistentemente de acordo com a sazonalidade e os locais onde os animais 

exploram suas fontes (Fry & Arnold, 1982; Hesslein et al., 1993; Smith et al., 1996). Os 

valores de δ15N refletem mais claramente um padrão sazonal, enquanto os valores de 

δ13C, as variações espaciais, o padrão migratório e o monitoramento do uso de habitats 

(Harvey & Kitchell, 2000; Johannsson et al., 2001; Overman & Parrish, 2001).  

 
2.3.1 Variação individual 

Há uma variação significativa na razão isotópica de cada individuo, seja 

planta, seja animal, que pode ser maior que aquelas exibidas entre diferentes 

organismos. Essa grande variabilidade intraespecífica pode reduzir a precisão do 

método isotópico na determinação de fontes alimentares (Post, 2002; Smit, 2001). O 
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padrão observado da razão de isótopos estáveis, em nível de individuo, pode ser 

resultado da interação entre processos ecológicos, fisiológicos e bioquímicos (Gannes 

et al., 1997). 

A amplitude de variação de fracionamento de C, para indivíduos de uma 

mesma espécie, alimentada com a mesma dieta em laboratório, pode oscilar entre 0,2 

a 1,8‰. Tal variação pode ser atribuída a uma perda mais rápida de 12CO2, em relação 

ao 13CO2, durante a respiração (DeNiro & Epstein, 1978). Fry et al. (1999) estudaram a 

posição trófica e a história alimentar dos peixes do lago Okeechobee, com isótopos 

estáveis. Nos 500 indivíduos de 29 espécies analisadas, o nível trófico variou de 2 

(herbívoros) para 4,3 (carnívoros de segundo nível). Houve uma grande diferença 

isotópica (1 - 5‰) entre indivíduos em quase todas as espécies de peixes examinadas. 

Valores isotópicos entre indivíduos, acima dessa faixa de variação, foram atribuídos às 

diferenças na dieta para indivíduos de uma mesma espécie.  

A especificidade metabólica e nutricional entre os indivíduos pode contribuir 

também para aumentar a variação das razões isotópicas nos animais. Indivíduos com 

dieta similar podem exibir diferentes razões isotópicas, devido à intrínseca variabilidade 

na eficiência de assimilação, na incorporação de nutrientes e em outros processos 

internos do metabolismo dos nutrientes. O estatus nutricional do animal, junto com a 

composição da dieta, podem influenciar o destino dos diferentes componentes 

dietéticos nos tecidos (Ben-David & Schell, 2001). 

 

2.3.2 Variação com o tamanho dos indivíduos 
As diferenças nas composições isotópicas entre organismos são também 

resultantes de diferenças ontogenéticas, durante a vida do organismo, sendo o 

tamanho um importante fator de variação nos animais. Uma relação positiva entre 

enriquecimento isotópico e tamanho dos peixes foi observada para os valores de δ13C 

e δ15N (Beaudoin et al., 1999; Gu et al., 1996; Kwak & Zedler, 1997; Minagawa & 

Wada, 1984).  

A relação entre valor isotópico e idade pode ser obscurecida para aquelas 

espécies que mudam a dieta durante o seu ciclo de desenvolvimento. Guiguer et al. 

(2002) observaram um contínuo enriquecimento em δ13C com a idade dos peixes. Tal 

enriquecimento foi típico de uma mudança ontogênica dietética. Os indivíduos menores 
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apresentaram tendências para valores mais empobrecidos em δ13C, em relação aos 

maiores, provavelmente por terem mais acesso a diferentes fontes que a análise de 

conteúdo estomacal não indicou. Um enriquecimento médio em δ13C de 3,4‰, entre 

indivíduos pequenos e grandes, é muito elevado para ser considerado como resultante 

de uma relação predador e presa entre as duas classes de tamanho. O efeito do 

tamanho parece ter sido mais determinante para a variação dos valores de δ13C entre 

os indivíduos. 

Os resultados de isótopos de nitrogênio são particularmente importantes 

para a análise trófica de espécies de vida longa; ignorar a idade resultaria numa 

interpretação equivocada. Em Stizostedion vitreum, foi observada uma contribuição da 

idade de 81% para a variação dos valores de δ15N. A variação na dieta não foi 

suficiente para explicar o aumento de 3,9‰ nos valores de δ15N dos adultos. Os 

resultados mostraram que um aumento de, pelo menos um nível trófico de diferença na 

dieta deveria existir entre os indivíduos jovens e os mais velhos. Um fator de 

correlação específico é necessário para calcular a taxa de acumulação de δ15N com a 

idade, ou então a interpretação da dieta baseada em isótopos deveria ser limitada para 

indivíduos de mesma idade (Kurle & Worthy, 2001; Overman & Parrish, 2001). 

 

2.3.3 Variação no fracionamento isotópico 

Os estudos de ecologia alimentar que utilizam o método isotópico 

assumem, como constante, o fracionamento isotópico ou trófico, a diferença entre a 

fonte alimentar e seu consumidor. Os valores apontados por DeNiro & Epstein (1978) e 

Minagawa & Wada (1984) são amplamente aceitos e confirmados para um grande 

número de animais de diferentes espécies (Fry & Sherr, 1984; Hesslein et al., 1993; 

Hobson, 1995; Johannsson et al., 2001; Schroeder, 1983). A grande diversidade de 

hábito e de comportamento alimentar entre os peixes exerce significante efeito no valor 

do fracionamento trófico, ou na amplitude de sua variação. Vários fatores podem ser 

apontados: sazonalidade, hábito alimentar, estado nutricional do consumidor, tamanho 

e idade, ontogenia da dieta, intrínseca variabilidade da resposta fisiológica do animal, 

eficiência alimentar, tipo de tecido amostrado, qualidade da dieta e taxa metabólica de 

turnover (Ben-David & Schell, 2001; Hobson & Clark, 1992; Hobson & Welch 1995; 

Hobson et al., 1996; Harvey et al., 2002; Kline et al., 1993; Kurle & Worthy, 2001; 
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Minagawa & Wada, 1984; Overman & Parrish, 2001; Post, 2002; Smit, 2001; Tieszen et 

al., 1983). 

Focken & Becker (1998) determinaram o fracionamento “metabólico” de 

isótopos estáveis de carbono de duas espécies de peixes (carpa e tilápia) em cativeiro.  

Encontraram uma grande variação, interespecífica e intraespecífica, nos valores de 

δ13C e o fracionamento de δ13C foi maior do que aqueles apontados por DeNiro & 

Epstein (1978).  

As razões isotópicas de δ15N e δ13C em juvenis de “striped bass” (Morone 

saxatilis) apresentaram uma diferença significativa com a taxa de crescimento entre 

indivíduos, que pode estar associada à mudança na posição trófica (Wainright et al., 

1996). Entre os peixes, foi evidenciado que, quanto maior o tamanho dos indivíduos, 

maior sua posição trófica (Fry et al., 1999; Vander Zanden et al., 1997). 

Adams & Sterner (2000) estudaram o efeito do conteúdo de nitrogênio da 

dieta no nível de enriquecimento trófico, em condições controladas em laboratório, de 

Daphnia magna, alimentadas com Scenedesmus acutus, e que apresentaram 

diferentes valores na razão C:N. Demonstraram que há um alto grau de variabilidade 

nos valores de δ15N do animal, sendo seu fator de fracionamento inversamente 

relacionado com o conteúdo de nitrogênio do alimento, indo ao encontro dos resultados 

obtidos por Post (2002), que apontou que a qualidade do alimento influencia o 

fracionamento de δ13C em peixes.  

Vander-Zanden & Rasmussen (2001), conduzindo análise de grande escala 

de fracionamento trófico (diferença entre a presa e o predador) em sistemas aquáticos, 

encontraram que os carnívoros, além de terem significativamente maiores valores no 

fracionamento trófico de δ15N e δ13C que os herbívoros, mostraram também menor 

variação. O fracionamento pode ser resultante da discriminação isotópica durante a 

assimilação do nitrogênio ou das diferenças isotópicas entre o nitrogênio do pool 

assimilado e não assimilado. O fator metabólico pode ser mais importante nos 

carnívoros, porque o nitrogênio animal é mais homogêneo bioquimicamente e 

dominante nas proteínas (principal componente de sua dieta carnívora). Para os 

herbívoros, ambos, assimilação e fatores metabólicos, podem afetar o fracionamento 

trófico. Plantas aquáticas podem conter compostos nitrogenados de defesa que não 

são rapidamente assimilados, como também diferenças isotópicas entre frações 
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bioquímicas do pool de nitrogênio da planta. Tudo isso, associado com a alta 

variabilidade no conteúdo de nitrogênio e na eficiência na assimilação, cria potencial 

para que o fracionamento trófico do nitrogênio seja maior. Outros fatores podem 

também contribuir, como baixos valores de conteúdo de nitrogênio das plantas e a 

dinâmica individual dos aminoácidos. Enquanto o sinal isotópico do aminoácido 

essencial pode diferir pouco do da dieta, a síntese de não essenciais pode envolver um 

maior fracionamento isotópico (Vander-Zanden & Rasmussen, 2001). 

A razão isotópica de δ15N e δ13C é uma importante ferramenta para 

estimativas de posição trófica e de fluxo de carbono para consumidores em cadeias 

alimentares. Entretanto o sinal isotópico do consumidor apenas não é suficiente para 

inferir a posição trófica ou a fonte de carbono, sem um apropriado isotopic baseline 

(linha de base). Essa linha de base isotópica é a adoção de um valor de fracionamento 

de um consumidor primário, que apresente menos variação e que represente o valor 

de fracionamento básico para os demais níveis tróficos componentes da cadeia 

alimentar em estudo. Com base nesse conceito, uma linha de base foi definida por 

Post (2002) que utilizou dados de literatura proveniente de vários ambientes aquáticos. 

Os resultados mostraram que um valor para o fracionamento médio de 3,4 ± 1‰ para 

δ15N e 0,4 ± 1,3‰ para δ13C, em sistemas com múltiplas vias tróficas e em um grande 

número de espécies, é amplamente aplicável. As características apontadas para a 

escolha do organismo mais adequado a considerar como isotopic baseline são: 1) 

integrar mudanças isotópicas no tempo, numa escala de tempo próxima à do 

consumidor secundário de interesse; 2) poder coletar no mesmo período de tempo do 

consumidor secundário de interesse e 3) captar a variabilidade espacial que contribui 

para o sinal isotópico do consumidor secundário de interesse (Post, 2002).                                            

 

2.3.4 Variação nos tecidos 

A variação na composição isotópica é geralmente observada entre tecidos 

corporais de uma mesma espécie. O músculo e outros tecidos ricos em proteína, de 

um modo geral, exibem um valor mais enriquecido de δ13C relativo àquele do 

organismo inteiro, e particularmente àquele de tecidos rico em lipídios (DeNiro & 

Epstein, 1978; Fry & Arnold, 1982; Hobson & Clark, 1992; Hobson et al. 1993; Kline et 

al., 1993; Schroeder, 1983; Schmith et al., 1999; Smit, 2001; Tieszen et al., 1983).  
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Schroeder (1983) determinou o δ13C do músculo, da escama e da nadadeira 

de titápia e carpa e observou que os valores de δ13C tornaram-se mais negativos da 

escama para a nadadeira e para o músculo. Porém a grande variabilidade dos valores 

de δ13C, entre os tecidos das espécies estudadas, inviabilizou a generalização de uma 

faixa de variação, ou uma tendência entre os tecidos dos peixes.  

Os efeitos do jejum ou do estresse nutricional causam mudanças 

fisiológicas no animal, que podem influenciar os valores isotópicos dos tecidos. Um 

enriquecimento isotópico de nitrogênio em tecidos de aves, durante período de jejum e 

de estresse nutricional, foi verificado. Sob essas condições, a maior proporção de 

compostos nitrogenados disponíveis para a síntese de proteína são derivados do 

catabolismo e, assim, esta fonte de nitrogênio já enriquecida em 15N, relativamente à 

dieta, sofre um adicional enriquecimento no pool de nitrogênio metabólico disponível 

para a síntese. A conseqüência de tal processo é um eventual enriquecimento em 15N 

em todos os tecidos relativos ao período sem estresse nutricional. Não foi encontrada 

evidência de que o mesmo ocorra em relação ao carbono (Hobson et al., 1993). 

Diferentemente das aves, Doucett et al. (1999) mostraram não haver 

mudança nos valores de δ15N do músculo branco de salmão Salmo salar, submetido ao 

jejum durante o período de migração reprodutiva. Os autores atribuíram o 

enriquecimento em δ13C antes à depleção de lipídios extracelular que ao 

enriquecimento no músculo, resultado que vai ao encontro dos obtidos por Focken & 

Becker (1998).  

Diferentes tecidos podem refletir a composição isotópica de diferentes 

constituintes da dieta. A suposição de que a composição isotópica do tecido do 

consumidor é uma média aritmética da composição isotópica de seus constituintes 

dietéticos nem sempre é verdadeira. Os diferentes componentes da dieta (carboidrato, 

lipídios e proteínas) são usualmente direcionados para diferentes tecidos, sem ser 

homogeneizados e reparticionados, como uma média aritmética da composição 

isotópica de seus constituintes dietéticos (Ben-David & Schell, 2001). Há diferentes 

alocações de nutrientes para diferentes tecidos (Focken & Becker, 1998; Gannes et al., 

1998). Se o animal cataboliza carboidratos e lipídios completamente e usa 

aminoácidos para a síntese de proteína, a composição isotópica de carbono de seu 

corpo deveria refletir o valor isotópico da proteína da dieta. Por outro lado, se o 
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carbono das fontes de energia dietética (lipídios e carboidratos) e das fontes de 

proteína são misturados na síntese protéica, o valor de δ13C da proteína animal deveria 

refletir o total da dieta. O valor isotópico da proteína do animal alimentado com dieta 

rica em proteína parece refletir o valor isotópico da proteína da dieta, e não do total da 

dieta. A composição isotópica do colágeno e do músculo reflete a proteína da dieta. 

Em contraste, a composição isotópica dos ossos reflete melhor a composição do total 

da dieta. Mesmo a composição isotópica do animal com aparente dieta homogênea, 

assim como herbívoros, pode grandemente refletir a proteína dietética, se o animal 

mistura duas dietas com diferentes conteúdos de proteína (Gannes et al., 1998). 

Os valores mais empobrecidos dos lipídios em relação às outras frações 

bioquímicas constituintes dos tecidos, podem gerar interpretações equivocadas, pois é 

atribuído à presença dos lipídios no tecido amostrado um provável empobrecimento 

nos valores isotópicos do tecido animal (Focken & Becker, 1998; Hesslein et al., 1993; 

Hobson, 1995; Kline et al., 1993; Rau et al.; 1992). 

A influência dos lipídios pode ser um fator de maior interferência nos valores 

isotópicos quando sua deposição no tecido animal for proveniente de um fator 

fisiológico, isto é, quando um maior acúmulo de lipídios ocorre independentemente de 

uma mudança da dieta (Hobson et al. 1993; Doucett et al. 1999), como pode ser o caso 

do animal que se prepara para realizar movimentos migratórios reprodutivos, ou a 

produção de gônadas (Kline et al., 1993). Mas, se o teor de lipídios for alterado pela 

mudança da dieta, a análise com os lipídios é importante para refletir a dieta ingerida 

naquele período (Ben-David & Schell, 2001). Por outro lado, a extração dos lipídios do 

tecido original pode levar também a uma maior variação na composição isotópica e 

dificilmente representaria a dieta ingerida pelo animal (Pinnegar & Polunin, 1999). 

 

2.3.5 Qualidade da dieta 

Diferenças na assimilação do alimento natural e do artificial por Notemignus 

crysoleucas em tanques evidenciaram a influência da qualidade da dieta na 

composição isotópica em peixes. Entre as três dietas testadas, aquela que menos foi 

assimilada pelo peixe foi a dieta baseada em milho, uma planta C4. Apenas 17% do 

tecido corporal foi derivado dessa fonte, embora tenha sido administrada diariamente, 

sob as mesmas condições das demais. Os peixes alimentados com milho 
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preferencialmente assimilaram o alimento natural disponível no tanque (Lochmann & 

Phillips, 1996).  

O emprego do método isotópico na determinação da contribuição relativa 

dos diferentes itens alimentares, muitas vezes, assume, como verdadeiro, que a 

composição isotópica do tecido animal é igual à média ponderada da composição 

isotópica dos constituintes de sua dieta (Gannes et al., 1997). Estes autores apontam 

três razões para que essa condição de validade não seja totalmente satisfeita: 1) os 

animais assimilam os componentes da dieta com eficiência variada; 2) os tecidos 

animais fracionam os isótopos de sua dieta (mudam a razão isotópica) e 3) os animais 

alocam os nutrientes da dieta diferencialmente para específicos tecidos.  

A interpretação da composição isotópica do tecido animal é também 

complicada pelo fenômeno isotopic routing. Os isótopos contidos nos diferentes 

componentes da dieta são conduzidos diferencialmente para específicos tecidos e 

compartimentos do corpo. Como decorrência, o tecido freqüentemente não reflete a 

composição isotópica da dieta como um todo, mas a composição isotópica do nutriente 

que compõe a dieta, do qual o tecido foi sintetizado. Mesmo que alguns animais 

tenham recebido uma dieta homogênea, o fracionamento resultante do metabolismo 

pode ser diferente entre os seus tecidos, por haver diferentes vias bioquímicas 

(Gannes et al., 1997). 

O efeito do balanço de energia e de proteína no destino do esqueleto 

carbônico de animais onívoros, carnívoros e talvez alguns herbívoros, pode ser muito 

mais bem entendido depois de uma completa interpretação da construção dietética, 

usando-se isótopos estáveis. Em alguns estudos, a maior ingestão de uma dieta de 

plantas C3 pode ser atribuída à maior digestibilidade delas, mas pode ser também 

atribuída ao fato de ter havido uma assimilação preferencial do carbono ingerido de 

plantas C3, do que à sua maior digestibilidade (Gannes et al., 1998). 

Dessa forma, indivíduos com dieta similar podem exibir diferentes razões 

isotópicas, devido à variabilidade intrínseca na eficiência de assimilação, de deposição 

de nutrientes e de outros processos internos, como o metabolismo de nutrientes. A 

condição nutricional do animal (que pode, em parte, depender de prévia dieta, de 

balanço de energia e proteína e de estádio reprodutivo), junto com a composição da 

dieta (carboidrato, lipídios e proteínas, como também composição de aminoácidos e 

ácidos graxos), podem influenciar o destino dos diferentes componentes dietéticos. 
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Enquanto um consumidor pode assimilar lipídios e proteínas de uma fonte, mas sua 

energia deriva de uma outra fonte, o valor isotópico dos seus tecidos pode ser 

subestimado em relação à última. Por outro lado, outros indivíduos com diferentes 

estados fisiológicos podem assimilar lipídios e proteína de ambas as fontes. Assim, 

diferentes componentes da dieta (i.e. carboidrato, lipídios e proteínas) são usualmente 

direcionados para diferentes tecidos, sem ser homogeneizados e repartidos 

eqüitativamente. Os resultados isotópicos do tecido adiposo de marta Mustela vison 

exemplificam essa afirmação. Eles indicaram que os lipídios de apenas um dos itens 

da dieta foram assimilados e depositados no tecido adiposo, representando um caso 

específico de rota isotópica de fontes (Ben-David & Schell, 2001). 

Como visto, tanto os estudos laboratoriais como os em ambiente natural 

têm indicado que o fracionamento isotópico do carbono não é constante, mas depende 

da qualidade nutricional da dieta (Post, 2002; Smit, 2001). Um modelo conceitual foi 

desenvolvido, para explicar a possível relação entre o fracionamento isotópico e a 

qualidade do alimento, por Fantle et al. (1999). De acordo com o modelo, caranguejos 

com rápido crescimento se alimentam com fonte de alimento nutricionalmente provida 

de ambos, energia e metabólicos ativos, e de aminoácidos para a biossíntese de novos 

tecidos. Como a maior quantidade de C da dieta é incorporada no tecido, o δ13C do 

novo tecido sintetizado foi similar ao do alimento ingerido. Em contraste, um lento 

crescimento individual, sustentado por uma dieta pobre em proteína, levaria a um 

maior fracionamento de C e a um valor de δ13C mais pesado que de sua dieta. Isso 

porque a baixa qualidade da fonte de alimento não proveria energia suficiente para 

sustentar as necessidades metabólicas básicas, e as proteínas e os lipídios do estoque 

do caranguejo seriam catabolizados, para prover o seu requerimento energético. 

A importância e a necessidade de mais investigações laboratoriais acerca 

da dinâmica de incorporação de C e de N nos peixes, a partir do método isotópico é 

inquestionável. Elas possibilitarão determinar contribuições relativas de determinada 

fonte na composição dos peixes, e até mesmo dos seus diferentes tecidos, 

relacionando fontes, suas qualidades e suas quantidades. 
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2.3.6 Turnover isotópico  
Os isótopos estáveis em animais adultos, submetidos a mudanças da fonte 

alimentar, tendem a refletir a nova dieta; entretanto, com a considerável variabilidade, é 

improvável que mudanças na dieta, num período de curto tempo, sejam refletidas no 

tecido animal (Jackson & Harkness, 1987; Smit, 2001). Os valores isotópicos dos 

tecidos são próximos, ou refletem, o valor da dieta, quando decorrido um tempo 

mínimo para sua integralização. Valores isotópicos mensurados dentro desse período 

estão sujeitos aos efeitos da isotopic memory (Hesslein et al., 1993).  

O período de tempo para a mensuração do valor isotópico, sem o efeito da 

isotopic memory, dependerá, em parte, da taxa de movimentação do tecido animal. A 

taxa é dependente do metabolismo específico e este, por sua vez, do aporte dos 

nutrientes assimilados durante o processo alimentar (Hobson & Clark, 1992).  

A taxa de movimentação ou reposição é conhecida como turnover. O 

turnover isotópico é definido como a mudança isotópica, devida ao crescimento e ao 

repasse metabólico aos tecidos, associados com a mudança na dieta. Sua 

determinação é importante para o entendimento da relação temporal entre o sinal 

isotópico do predador e aquele da sua presa. Alguns períodos de tempo podem ser 

requeridos para o predador refletir o valor isotópico de uma nova presa. O turnover 

isotópico máximo é definido como a mudança em 100% nos valores isotópicos do 

animal, em resposta à mudança de uma dieta original para uma nova (MacAvoy et al., 

2001).   

Fry & Arnold (1982) estudaram a taxa de turnover de 13C em camarões. O 

turnover do carbono estrutural dessa espécie foi rigorosamente devido ao aumento em 

peso durante o crescimento, e não à decorrência do tempo. A maior taxa de reposição 

foi obtida depois de aumentado em quatro vezes o peso inicial, quando o valor de δ13C 

do camarão foi mais enriquecido, aproximadamente em 1‰, com a nova dieta. Para os 

animais adultos, com baixa taxa de crescimento, o turnover foi relacionado mais com o 

metabolismo de mantença que com o crescimento. Um rápido ou lento turnover pode 

ser característico do crescimento animal (interespecífico), ou dos tecidos individuais 

(intraespecífico), como é o caso da gordura de inverno de alguns animais, que são 

rapidamente reutilizados na manutenção de outros tecidos. 

Seguindo essa linha de pesquisa aplicada, Tieszen et al. (1983) estudaram 

o fracionamento e o turnover de isótopos de carbono em tecidos de aves. Os 
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resultados mostraram que os tecidos com maior atividade metabólica, como o fígado e 

a gordura, tiveram um turnover mais rápido que os tecidos de menor atividade 

metabólica, como a pena. A meia vida do carbono (tempo estimado para o repasse de 

50 % do carbono original para o novo no tecido) variou de 6,4 dias, no fígado, para 

47,5 dias, na pena. Portanto diferentes tecidos repassam carbono em diferentes taxas, 

sendo o turnover dos tecidos decrescente na seguinte ordem: fígado > gordura > 

músculo > cérebro > pena. Baseados nesses resultados, os autores sugerem que, 

quando possível, as análises de dieta, por meio de valores de δ13C, não devem basear-

se na análise de um único tecido. O fracionamento apresenta diferentes valores, em 

função do repasse do carbono da dieta para os tecidos, e o relativamente rápido 

turnover de alguns tecidos pode obscurecer a relativa importância de dois 

componentes da dieta isotopicamente distintos, se a dieta animal variar através do 

tempo. Os estudos de dieta animal deveriam ser realizados por uma análise múltipla, 

envolvendo mais de uma origem de amostra, como amostra do tecido ósseo, do 

colágeno (indicador de dieta mais antiga, lento turnover), das fezes ou do conteúdo 

estomacal (indicador de dieta recente).  

Peixes da espécie Coregounus nasus foram confinados, pelo período de um 

ano, com dietas de distintas fontes isotópicas. A mudança nos valores isotópicos do 

músculo e do fígado foi atribuída à acumulação de tecidos com o crescimento. O 

repasse metabólico expresso como turnover foi apenas de 0,1 – 0,2% d-1, e semelhante 

para os dois tecidos analisados (Hesslein et al., 1993). Esses autores concluíram que 

uma completa mudança na composição isotópica dos tecidos dos peixes, em resposta 

à mudança da dieta, deve refletir diretamente a taxa de crescimento. Se o peixe tem 

crescimento rápido, a mudança na composição isotópica dos tecidos, em resposta à 

nova dieta, será mais rápida e determinada pela adição de novos tecidos. O tempo 

para que a composição isotópica dos peixes de lento crescimento entre em equilíbrio 

com a nova dieta pode ser de alguns anos.  

O turnover isotópico do bagre azul, Ictalurus furcatus, foi determinado em 

laboratório por um período de 84 dias.  Os valores de δ13C e δ15N do sangue e do 

músculo foram enriquecidos em relação à dieta 1,5‰ e 1,3‰, respectivamente. O valor 

isotópico da nova dieta seria repassado 100%, após um período de 400 e 450 dias, 

para o sangue e o músculo, respectivamente. Fatores que contribuíram para um lento 
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turnover isotópico do bagre azul foram, primeiro, o lento metabolismo de 

poiquilotermos e, segundo, a sua lenta taxa de crescimento (MacAvoy et al., 2001). 

A mudança de δ15N no tecido muscular de Rhinogobius sp em crescimento 

foi monitorada por um período de um ano, no ambiente natural. O nitrogênio foi 

repassado numa taxa de reposição metabólico de 5 a 20% ao mês. Aproximadamente 

80% da mudança no δ15N foram atribuídos ao crescimento, e não à mudança da dieta. 

Os resultados confirmaram que o crescimento é o fator dominante e responsável pela 

mudança isotópica no músculo de peixe em crescimento (Maruyama et al., 2001).  

A investigação das mudanças alimentares de uma espécie de mexilhão, 

Mysis relicta, sugeriu que as mudanças na dieta são mais rapidamente refletidas no 

δ15N, que no δ13C. O turnover do C parece ser muito mais lento, se comparado ao de N 

(Johannsson et al., 2001). 



3 SAZONALIDADE ALIMENTAR E FONTES DE ENERGIA DO TAMBAQUI 
(Colossoma macropomum) DETERMINADAS POR ISÓTOPOS ESTÁVEIS E POR 
CONTEÚDO ESTOMACAL 
 

RESUMO 
 

O ciclo anual de inundações da Bacia Amazônica condiciona sazonalidade 

alimentar da ictiofauna da região. As técnicas de análise de conteúdo estomacal e de 

isótopos estáveis foram combinadas para investigar a sazonalidade alimentar e as 

fontes de energia do tambaqui (Colossoma macropomum), capturados no lago do 

Camaleão, Amazônia Central. O tamanho dos indivíduos, o teor de lipídios, o fator de 

fracionamento e a memória isotópica foram discutidos para interpretar as variações na 

composição isotópica dos peixes. O grau de repleção estomacal e a importância 

relativa dos itens alimentares variaram significativamente com o nível de água. As 

plantas C3 foram responsáveis por 55 a 95% da fração biomassa do tambaqui, 

enquanto o zooplâncton contribuiu com um mínimo de 26% da fração de nitrogênio, na 

cheia e com um máximo de 67%, na seca. Gramíneas C4 foram responsáveis pela 

menor contribuição, com o máximo de 26% na fração biomassa e de 13% na fração N, 

durante o período de enchente. O hábito alimentar do tambaqui é complexo e depende 

do pulso de cheias e vazantes. Desse modo, tanto a intervenção no ciclo hidrológico 

dos rios da Amazônia como a alteração na paisagem de suas várzeas, terão 

conseqüências negativas para a manutenção dos estoques dessa espécie.  
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DEFINITION OF ALIMENTARY SEASONAL VARIATION AND SOURCES OF 
ENERGY OF TAMBAQUI (Colossoma macropomum) BY THE USE OF STABLE 
ISOTOPES AND STOMACH CONTENT ANALISIS TECHNIQUES 

 

SUMMARY 
 

The annual flooding cycles of the Amazon Basin conditions alimentary 

seasonality of its ichthyic fauna. Stomach content analysis and stable isotopes 

techniques were combined to investigate the alimentary seasonal variation of energy 

sources of the fish tambaqui (Colossoma macropomum) from lake Camaleão, Central 

Amazon. Individual size, lipid contents, fractionation factor and isotopic memory were 

discussed to interpret the variations in the fish isotopic composition. The degree of 

stomach repletion and the relative importance of the alimentary items varied 

significantly with the water level. The C3 plants were responsible for 55 to 95% of the 

biomass fraction of the tambaqui, while zooplankton contributed with a minimum of 26% 

of the nitrogen fraction during floodings, and a maximum of 67% in the dry seasons. C4 

grasses were responsible for the smallest contribution, with the maximum of 26% of the 

biomass and 13% of the N during flooding. Feeding habit and alimentary behavior of 

tambaqui are complex and depend on the flooding pulse. Therefore, not only 

interventions in the hydrological cycle of the rivers of the Amazon Basin, but also 

alterations in the landscape of their meadows, can be disastrous for the survival of the 

species.   
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3.1 INTRODUÇÃO 
 

As várzeas do rio Amazonas provêem hábitat e abrigo para algumas 

espécies de peixes (Araújo-Lima & Goulding 1998; Goulding & Carvalho, 1982; Lowe-

McConnel, 1987; Soares et al., 1986; Zuanon, 1990). Durante o período de inundação, 

os peixes têm acesso a várias fontes de alimento da floresta alagada – frutas, 

sementes, folhas e a macro e a microfaunas associadas. Durante a estação seca, os 

lagos de várzea ficam isolados da floresta e o fitoplâncton, perifiton, zooplâncton, 

macrófitas aquáticas e os macroinvertebrados tornam-se fontes importantes de 

carbono e de nitrogênio (Junk et al., 1997; Saint-Paul et al., 2000). Essa elevada inter-

relação entre os ambientes aquático e terrestre disponibiliza uma grande variedade de 

itens alimentares e promove um alto nível de onivoria (Santos & Ferreira, 1999).   

Entre os vários grupos favorecidos pela riqueza das áreas de várzea, o 

tambaqui (Colossoma macropomum) é uma das espécies de peixe comercial mais 

importante na região. Estudos baseados em análise de conteúdo estomacal 

demonstram, que durante o período de inundação, frutas e sementes de florestas 

inundadas são a principal fonte de alimento do tambaqui. Por outro lado, zooplâncton é 

especialmente importante durante o período de secas (Carvalho, 1981; Gottsberger, 

1978; Goulding & Carvalho, 1982; Honda, 1974; Saint-Paul, 1984; Silva et al., 2000).  

O método de isótopos estáveis, utilizando o carbono, foi usado por Araújo-

Lima et al. (1998) e Forsberg et al. (1993), para complementar os estudos sobre dieta 

de tambaqui. Obtiveram-se resultados similares aos dos estudos baseados em 

conteúdo estomacal, em que frutos e sementes de plantas C3 (60 – 65 %) e 

zooplâncton (30 – 35 %) foram as principais fontes de carbono. Porém não foi 

detectada qualquer diferença sazonal significativa na composição de isótopos estáveis 

de carbono desses peixes. Por outro lado, Benedito-Cecílio et al. (2000) analisaram a 

composição isotópica de carbono de 10 indivíduos coletados na estação seca e de 7 

indivíduos coletados durante inundação ao longo dos rios Solimões e Amazonas, e 

concluíram que as fontes de carbono do tambaqui diferem sazonalmente. As algas, a 

partir do zooplâncton, e não as plantas C3, foram a principal fonte de carbono para o 

tambaqui, especialmente durante o período de seca, contribuindo com o máximo de  

87 %, seguidos das macrófitas C4 (22 %). As plantas C3 só foram importantes durante 

o período de cheia (38 %).  
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Estes resultados foram baseados em um número relativamente pequeno de 

indivíduos, coletados numa grande área. A grande variabilidade encontrada para as 

razões isotópicas dos animais e de suas fontes sugere que o tamanho da amostra e as 

variações individual, temporal e espacial são fatores importantes a considerar, para 

detectar pequenas alterações de dieta ou a sazonalidade alimentar (Fry et al., 1999; 

Harvey et al., 2002; Johannsson et al., 2001; Overman & Parrish, 2001; Post, 2002; 

Smit, 2001). Devido à grande importância ecológica e comercial do tambaqui, a 

estimativa mais precisa da contribuição relativa de cada fonte alimentar potencial e de 

sua importância sazonal torna-se essencial para o efetivo e responsável manejo 

ambiental.  

Nos últimos anos, o uso do método isotópico em investigações da dieta 

animal tem avançado e modelos matemáticos, envolvendo mais de um isótopo, podem 

estimar os valores percentuais da contribuição das principais fontes na dieta animal 

(Ben-David et al., 1997; Kline et al., 1993; Phillips, 2001; Phillips & Gregg, 2001; 

Phillips & Koch, 2002). Contudo a complexidade que envolve a ecologia alimentar de 

uma espécie exige o uso, em conjunto, da metodologia isotópica e de outros métodos 

tradicionais para melhor esclarecer as interações tróficas. A análise do conteúdo 

estomacal, em conjunto com a análise de composição isotópica, possibilitam uma 

investigação mais completa do que é ingerido e realmente assimilado nos tecidos 

(Post, 2002). 

Este estudo teve como objetivo investigar a sazonalidade alimentar do 

tambaqui, numa área de várzea do rio Amazonas, combinando o método de análise do 

conteúdo estomacal e de isótopos estáveis de carbono e de nitrogênio. Foram 

determinadas as composições isotópicas desses elementos em amostras de tecido e 

de material encontrado no conteúdo estomacal de tambaquis jovens, coletados no lago 

de Camaleão, durante um ciclo anual, além de em amostras de itens alimentares 

representativos. Também foi examinado como e se a importância relativa das 

principais fontes de alimento da espécie variam sazonalmente com o nível das águas, 

usando-se o concentration-weighted linear mixing model, que, além das proporções de 

biomassas, fornece informações sobre contribuições elementares de cada fonte 

dietética. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS   
   

3.2.1 Área de estudo e coletas 
Os peixes foram coletados no lago de Camaleão (Figura 1), Ilha de 

Marchantaria, rio Solimões (3°15 ' 12 '' S e 59°57'37 '' W), um lago de várzea com 7 km 

de comprimento, 11 m de profundidade e 500 m de largura, quando inundado; 2,5 m 

de profundidade e 100 m de largura quando isolado do rio (Darwich, 1995). É um lago 

característico da Amazônia Central. A variação anual do nível das águas do rio 

Solimões é aproximadamente 10 m. A água começa a subir em janeiro, e alcança o 

máximo do final de junho ao começo de julho. O nível mais baixo da água acontece 

entre o final de novembro e o começo de dezembro. Do final de outubro ao começo de 

janeiro, o lago Camaleão permanece hidrologicamente isolado do rio Solimões.    

Um total de 201 peixes jovens, com comprimento padrão variando de 8 a 38 

cm, média de 23,2 ± 6,6 cm, foram capturados entre maio de 1999 e julho de 2001. As 

pescarias foram mensais e efetuadas com redes de emalhar de 25 m de comprimento 

por 2 m de altura, malhas com 30 a 200 mm entre nós e expostas durante um período 

de 24 horas, com despescas em intervalos de 6 horas. Os peixes foram agrupados de 

acordo com o nível da água nas quais foram capturados. Foram capturados 31 peixes 

durante a enchente (março a maio); 32 peixes na cheia (junho e julho); 96 peixes na 

vazante (outubro e novembro), e 42 na seca (dezembro a fevereiro). Após a coleta, os 

peixes foram refrigerados, transportados para o laboratório, pesados e medidos com 

precisão de 0,1 g e 0,1 cm, respectivamente. Foram removidos os estômagos dos 

peixes, para posterior análise de conteúdo estomacal, e retiradas 160 amostras para a 

composição isotópica do material ingerido. O peixe inteiro, exceto o intestino, foi moído 

cuidadosamente. Assim, cada amostra de peixe foi composta de músculo, pele, osso e 

escama. Cinqüenta e uma amostras de itens alimentares do tambaqui foram também 

coletadas nos mesmos locais onde foram capturados os peixes, por meio de diferentes 

equipamentos. Dezesseis amostras de plantas C3 (frutos e sementes), duas plantas C4 

(folhas e raiz), quatro amostras de zooplâncton, três de fitoplâncton na forma de COP, 

11 insetos associados a macrófitas e, na floresta inundada, seis moluscos, quatro 

camarões e cinco amostras de sedimentos superficiais. Cada amostra foi composta de 

vários indivíduos. Depois de secas a 60°C, todas as amostras foram moídas em 

almofariz e pistilo até a forma de pó fino.  
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Figura 1. Localização do lago Camaleão, Ilha da Marchantaria, Amazônia Central. 

Falsa composição colorida (5, 4, 3). Landsat 7, sensor ETM+, janeiro de 

2002. 

 

3.2.2 Análise da dieta   
Dos 201 espécimes de peixes capturados, 162 apresentaram estômagos 

parcialmente ou totalmente cheios. A análise da dieta foi determinada pela freqüência 

de ocorrência (Fo = percentual em que cada item alimentar ocorreu, em relação ao 

número total de estômagos com alimento), e o volume relativo de cada item alimentar 

foi calculado de acordo com o grau de repleção dos estômagos (Hyslop, 1980). O 

índice alimentar (IAi), que avalia o grau de importância relativa que cada item alimentar 

possui na dieta, considerando a Fo e o volume de cada item, foi calculado de acordo 

com o método descrito por Kawakami & Vazzoller (1980), e expresso em 

percentagem, por meio da expressão:  
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onde i é o item alimentar; Foi é a freqüência de ocorrência (%) do item i e Vi é o volume 

(%) do item i.  

A atividade alimentar também foi avaliada de acordo com o grau de 

repleção dos estômagos (Yabe & Bennemann, 1994). O percentual atribuído para os 

estômagos seguiu a escala: 100% (estômago cheio), 75%, 50%, 25% e 0% (estômago 

vazio).  

As fontes alimentares potenciais do tambaqui foram agrupadas nas 

seguintes categorias: (i) insetos – insetos imaturos, larvas, ninfas, insetos adultos e 

restos de insetos; (ii) crustáceos – camarões inteiros e restos de camarões;  (iii)  

peixes – restos de peixes, escamas e larvas de peixes; (iv) zooplâncton – cladóceros, 

copépodos, ostrácodos, e rotíferos; (v) moluscos – animais inteiros ou fragmentos de 

concha; (vi) frutos e sementes – frutos inteiros e sementes, pedaços de frutos e 

infrutescências; (vii) material vegetal – fragmentos de galhos, casca, folhas, flores, e 

raízes; (viii) algas – unicelulares, filamentosas e coloniais; (ix) sedimento.   

   

3.2.3 Análise isotópica 
As composições isotópicas em carbono e em nitrogênio das amostras foram 

determinadas a partir da tomada de uma alíquota de aproximadamente um miligrama 

de amostra, para posterior análise no Laboratório de Ecologia Isotópica do CENA 

(USP), através da combustão das amostras sob fluxo contínuo de hélio, em um 

analisador elementar (Carlo Erba, CHN – 1110) acoplado ao espectrômetro de massa 

Thermo Finnigan Delta Plus. Os gases CO2 e N2, resultantes da combustão das 

amostras, foram analisados em duplicata, com erro analítico de 0,3‰ e 0,5‰, 

respectivamente. As razões isotópicas são expressas pela notação delta (δ), em partes 

por mil (‰), dos padrões internacionais, PDB para carbono e ar atmosférico para 

nitrogêio e calculadas por meio da fórmula:  
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3.2.4 Determinação da contribuição das fontes alimentares  

A contribuição relativa das fontes alimentares do tambaqui foi estimada 

pelo concentration-weighted linear mixing model, de acordo com Phillips & Koch 

(2002). Esse modelo assume implicitamente que, para cada elemento, a contribuição 

de uma fonte alimentar para um consumidor é proporcional à biomassa assimilada 

vezes a concentração elementar daquela fonte, o que permite estimar os resultados 

em fração de biomassa total, carbono e nitrogênio. O modelo resulta de um amplo 

debate em que a obtenção de diferentes resultados para uma mesma espécie, por 

diferentes métodos, é atribuída a fatores de interferência na incorporação das fontes 

no tecido animal, como qualidade das fontes, estado nutricional e fisiológico do animal 

entre outros (Ben-David & Schell, 2001; Harvey et al., 2002; Phillips, 2001; Phillips & 

Gregg, 2001; Phillips & Koch, 2002, Robbins et al., 2002). Embora esse modelo não 

contemple todas os potenciais fatores de interferênia, permite maior acurácia em 

relação aos demais modelos até então utilizados, por contemplar a diferença 

elementar de C e de N como indicação da qualidade da fonte de alimento (Thorp et al., 

1998). A importância da aplicação desse modelo para o tambaqui é que, sendo 

onívora, essa espécie consome tanto fontes de origem animal como vegetal, com 

diferentes concentrações elementares de C e de N, e isso pode influenciar diretamente 

a proporção de incorporação das fontes.  

Foram selecionadas três fontes alimentares de importância na dieta do 

tambaqui e seus valores de composição isotópica foram ajustados pelo fator de 

fracionamento trófico de 1‰ para δ13C e 3,4‰ para δ15N, como proposto por DeNiro & 

Epstein (1978) e Minagawa & Wada (1984), respectivamente, e adotado por Phillips & 

Koch (2002). Esses fatores de fracionamento são empregados amplamente para um 

grande número de diferentes consumidores e foram recentemente confirmados por 

Post (2002) para ecossistemas aquáticos, por meio de isotopic baseline. Com as 

fontes ajustadas, o cálculo das estimativas pelo modelo citado foi efetuado, usando-se 

a planilha eletrônica disponibilizada por Phillips & Koch (2002) no endereço eletrônico 

http://www.epa.gov/wed/pages/models.htm. 
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3.2.5 Análise estatística 
Os resultados das composições isotópicas do tecido do peixe inteiro e do 

material do conteúdo estomacal nos períodos hidrológicos foram analisados pela 

ANOVA e a comparação entre médias, realizada pelo teste de múltiplo alcance de 

Tukey (P<0,05). A análise dos dados foi realizada pelo aplicativo estatístico SAS, 

versão 2.16 (SAS Institute, Cary, NC, USA). 

 

3.3 RESULTADOS   
   

3.3.1 Atividade alimentar   

O grau de repleção dos estômagos aumentou do período de enchente para 

o de cheia, quando o grau máximo de repleção foi observado (Figura 2). Houve uma 

redução significativa do grau de repleção no período de vazante, alcançando seu 

mínimo na seca, quando 65% dos estômagos apresentaram grau de repleção menor 

que 25% (Figura 2). Nove itens alimentares foram identificados na dieta do tambaqui, 

ao longo do ano. Material vegetal e zooplâncton foram os únicos itens consumidos pelo 

tambaqui durante todo o ano (Tabela 1). Os frutos e as sementes também foram 

importantes, exceto durante o período da seca, quando estiveram ausentes (Tabela 1). 

Outros itens como insetos, sedimento, moluscos e peixes foram consumidos 

principalmente na seca, considerado um período de restrição alimentar pronunciada. 

O índice alimentar variou entre os períodos hidrológicos (Figura 3). Durante 

o período de enchente, os principais itens alimentares foram material vegetal, frutos e 

sementes, e o terceiro item mais importante foi o zooplâncton. Durante o período de 

cheia, houve domínio quase total de frutos e sementes, enquanto, durante a vazante e 

a seca, houve predominância de zooplâncton (Figura 3). A somatória dos outros itens 

alimentares, como sedimento, moluscos, insetos, camarões, peixes e algas, 

representou um índice alimentar menor que os três itens principais discutidos acima. 

Adequadamente, eles foram agrupados em uma só categoria – outros (Figura 3).       
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Figura 2. Número relativo do estômagos do tambaqui (Colossoma macropomum) agrupados em quatro categorias de grau de 

repleção. 
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Tabela 1. Freqüência de ocorrência relativa (Fo) dos itens alimentares identificados 

nos estômagos do tambaquis (Colossoma macropomum) 

Item alimentar Enchente Cheia Vazante Seca 

                               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  %  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frutos/sementes 32 86 43 - 

Material vegetal 36 14 36 50 

Zooplâncton 24 24 63 72 

Sedimento 16 - - 33 

Moluscos 8 - - 22 

Insetos - 3 14 50 

Camarões - - 2 6 

Peixes 4 - 4 22 

Algas - - 4 6 
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Figura 3. Índice Alimentar (IAi) para os principais itens alimentares identificados no 

estômago do tambaqui (Colossoma macropomum) nos períodos de 

enchente, cheia, vazante e seca. 
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3.3.2 Valores de δ13C e δ15N das fontes de energia      
Os frutos e as sementes ingeridos pelo tambaqui foram provenientes de 

espécies de plantas com via fotossintética C3. Os valores médios para δ13C e δ15N de 

16 frutos e sementes originários da várzea da Amazônica foi –29,3‰ e 4,5‰, 

respectivamente (Figura 4). O valor médio δ13C de duas espécies de gramíneas C4, 

tipicas da várzea Amazônica – Echinocloa polystachya  e Paspalum repens  –,  foi  de 

–12,9‰, e o seu valor médio, de δ15N foi, mais enriquecido do que os das plantas C3, 

6,6‰. Outra fonte importante de energia para o tambaqui foi o zooplâncton, que 

apresentou um valor menor de δ13C (–37,7‰) e também um valor médio maior de δ15N 

de 7,3‰ (Figura 4).  

Além desses itens alimentares potenciais, foram determinadas também as 

composições isotópicas de outras fontes secundárias (Figura 4). Amostras de 

sedimento e de insetos que vivem em plantas C3 apresentaram valores de δ13C, 

semelhantes a frutos e sementes. A diferença principal é que, para ambos, os valores 

δ15N foram maiores que os dos frutos e sementes (Figura 4). Os insetos que vivem em 

plantas C4 também apresentaram uma composição isotópica semelhante à das plantas 

C4 (Figura 4). Finalmente, moluscos e camarões apresentaram valores de δ13C 

semelhantes, aproximadamente –24‰, mas com valores de δ15N totalmente distintos. 

O valor médio de δ15N dos camarões foi quase 5‰ maior que o dos moluscos. A 

grande diferença nos valores de δ15N entre esses dois itens indica uma maior 

proximidade entre camarões e tambaqui, em termos de composição isotópica (Figura 

4).    
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Figura 4. Relação entre os valores de δ13C e δ15N (µ ± E.P.) dos tecidos de tambaqui 

(Colossoma macropomum) na enchente (EM); cheia (CH); vazante (VZ) e 

seca (SC), e as fontes alimentares do lago Camaleão.  

 

3.3.3 Valores de δ13C e δ15N do tambaqui   

Os valores de δ13C de tecidos de tambaqui variaram durante o ciclo 

hidrológico, mas não houve diferença estatística entre o período de cheia e de seca, 

apresentando médias de δ13C semelhantes (Tabela 2). O δ13C do tecido diminuiu do 

período da enchente para o da vazante, aumentando em seguida durante o período da 

seca. O maior valor de δ13C do material encontrado no estômago foi também 

observado durante a enchente (Tabela 2). O valor isotópico do material encontrado no 

estômago decresceu do período da enchente para o da seca. Porém os valores de 

δ13C não foram estatisticamente diferentes entre os períodos de cheia e de seca. Os 

valores de δ15N dos tecidos do peixe também variaram durante o ciclo hidrológico 

(Tabela 2). Os períodos de cheia e de seca diferiram (P<0,05) e os valores de δ15N 

decresceram do período de enchente para o da cheia, aumentando deste para o 

período da seca. Os valores de δ15N do material encontrado no estômago seguiram a 

mesma tendência observada para os δ15N dos tecidos de tambaqui. Os valores de 

δ15N foram diferentes (P<0,05) entre os períodos de cheia e de seca (Tabela 2).   
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O fracionamento isotópico, diferença entre o valor da composição isotópica  

do tecido do peixe inteiro e o valor do material encontrado no seu respectivo estômago 

(∆tecido-estômago), variou de 0,9 a 2,7‰ para carbono, e de 1,6 a 2,8‰ para nitrogênio, 

mas não houve diferença estatística entre esses valores.    

   

Tabela 2. Valores médios de δ13C e δ15N (µ ± E.P.) de tecido e material encontrado no 

estômago do tambaqui (Colossoma macropomum) e fracionamento isotópico 

(∆tecido- estômago). 

 Enchente Cheia Vazante Seca 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‰ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

δ13C-tecido  –25,9±0,5c –28,6±0,2ab –28,8±0,2a –27,9±0,2b 

δ13C-estômago  –28,4±0,5a –29,5±0,2ab –31,2±0,3b –31,7±0,5b 

∆13Ctecido-estômago 2,5a 0,9a 2,5a 2,7a 

δ15N-tecido 9,8±0,3ab 8,9±0,2b 9,9±0,1a 10,5±0,3a 

δ15N-estômago 7,3±0,2ab 6,7±0,3b 7,0±0,2b 8,3±0,5a 

∆15Ntecido-estômago 2,5a 2,2a 2,8a 1,6a 

Médias seguidas de mesma letra na limha não diferem pelo teste deTukey  

 

3.3.4 Fontes de energia do tambaqui estimadas pelos isótopos   
Frutos e sementes, material vegetal e zooplâncton foram responsáveis por 

quase 95% de todo o alimento ingerido pelo tambaqui do lago Camaleão (Figura 3). 

Portanto é razoável assumir que sejam as principais fontes a usar no modelo proposto por 

Phillips & Koch (2002). Os frutos e as sementes consumidos pelo tambaqui são 

originários de plantas C3 de várzea (Silva et al., 2000). Por outro lado, na categoria 

material vegetal, pode estar presente material de plantas C3 ou C4. Dessa forma, foi 

usada, no referido modelo, a média do valor isotópico do carbono e de nitrogênio dos 

frutos e das sementes das plantas de vázea como o valor end-member para as plantas 

C3, macrófitas C4 como valor end-member para as plantas C4, e zooplâncton como 

terceiro end-member (Tabela 3). As plantas C3 (incluindo frutos e sementes) foram o 

principal contribuinte da fração biomassa do tambaqui. A contribuição das plantas C3 foi 

especialmente maior durante os períodos de cheia e de vazante e menor durante a seca 

(Figura 5A). Durante a cheia, a contribuição da fonte C3 foi superior a 90%, e, na seca, foi 



 

 

39 

responsável por aproximadamente 60% da fração biomassa (Figura 5A). A contribuição 

do zooplâncton na fração biomassa aumentou com a descida do nível das águas, 

alcançando seu valor máximo no período de seca (20%). As plantas C4 apresentaram 

uma contribuição na fração biomassa considerável, durante os períodos de enchente e de 

seca (Figura 5A). A contribuição na fração carbono, de cada fonte alimentar, foi 

semelhante à contribuição na fração biomassa (Figura 5B). Por outro lado, contribuíram 

diferentemente na fração nitrogênio (Figura 5C). A contribuição do zooplâncton na fração 

nitrogênio aumentou em todos os períodos, se comparada à sua contribuição na fração 

biomassa, especialmente durante os períodos de enchente e de vazante, quando sua 

contribuição foi semelhante à da fonte C3. No período de seca, sua contribuição foi a 

maior entre as fontes. Nele, o zooplâncton contribuiu com mais que 60% do nitrogênio do 

tambaqui (Figura 5C). O nitrogênio da fonte C4 foi perceptível apenas durante o período 

de enchente, quando contribuiu com 14%. Entretanto, no período de cheia, não foi 

registrada qualquer contribuição dessa fonte na fração nitrogênio (Figura 5C).  

 

Tabela 3. Valores médios de δ13C e δ15N  de end-member (µ ± E.P.) e carbono e 

nitrogênio elementar do tambaqui (Colossoma macropomum). 

 C3-material C4-material Zooplâncton 

δ13C (‰) –29,1±0,3 –12,9±0,5 –37,7±0,1 

δ15N (‰) 4,5±0,5 6,7±0,1 7,3±0,1 

C (%) 45,9 32,1 49,7 

N (%) 1,7 1,4 11,0 

 

 



 

 

40 

A 

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

B 

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

C

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

Plantas C3 Zooplâncton Plantas C4

A 

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

B 

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

C

0

20

40

60

80

100

Enchente Cheia Vazante Seca

C
on

tri
bu

iç
ão

 fr
ac

io
na

l (
%

)

Plantas C3 Zooplâncton Plantas C4
 

Figura 5. Contribuição fracional de biomassa (A), carbono (B) e nitrogênio (C) para 

tambaqui (Colossoma macropomum) nos períodos de enchente, cheia, 

vazante e seca.  
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3.4 DISCUSSÃO   
   

3.4.1 Possíveis interferências na interpretação das razôes isotópicas 
Significativa variação sazonal na dieta foi constatada, tanto pela análise de 

conteúdo estomacal como pelas razões isotópicas de C e de N dos tecidos e do 

material encontrado no estômago do tambaqui. É importante considerar fatores que 

podem confundir a interpretação da aparente sazonalidade das fontes alimentares 

com: a ingestão de alimento de outros locais não amostrados, a variação em conteúdo 

de lipídios dos indivíduos, o tamanho dos indivíduos, o fracionamento e o turnover 

isotópico dos tecidos. 

O consumo de alimento fora do local de coleta dos peixes, como outros 

lagos ou rios, que poderia alterar as fontes alimentares e potencialmente causar uma 

maior variação nas razões isotópicas, foi descartado. Foram capturados apenas peixes 

sexualmente imaturos (8 – 38 cm), com comprimentos inferiores àqueles 

correspondentes aos de maturidade sexual (~ 60 cm) e inabilitados à migração e à 

reprodução (Araújo-Lima & Goulding, 1998). Portanto os indivíduos amostrados 

tiveram acesso exclusivo às fontes alimentares do lago Camaleão. 

Variações no tamanho individual e a quantidade de lipídios dos tecidos dos 

peixes podem alterar a razão isotópica, independentemente de mudanças na dieta. 

Assim, indivíduos maiores podem ser isotopicamente mais pesados que os menores, 

enquanto indivíduos com maior teor de lipídios seriam mais leves, porque os lipídios 

geralmente apresentam valores de δ13C mais negativos que outras frações químicas 

(Gu et al., 1996; Hesslein et al.,1993; Kline et al., 1993; Kwak & Zedler, 1997). 

Considerando o comprimento de um tambaqui adulto, a variabilidade de comprimento 

dos peixes coletados foi pequena. Não obstante, foi correlacionado o comprimento do 

peixe com a sua razão isotópica de tecido, mas nenhuma correlação significante foi 

encontrada. Como a razão C:N é inversamente proporcional ao conteúdo de lipídios 

em tecidos animais (Rau et al., 1992; Gu et al., 1996), uma correlação entre a razão 

C:N e os valores δ13C pode evidenciar o efeito do conteúdo dos lipídios na composição  

isotópica dos tecidos. Embora o conteúdo de lipídios do tambaqui varie durante o ciclo  

hidrológico (Junk, 1985; Saint-Paul, 1984), nenhuma correlação entre os valores de 
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δ13C e razão C:N foi encontrada. Portanto o conteúdo de lipídios não influenciou o 

valor isotópico dos tecidos dos peixes (France, 1996).   

Outro fator que poderia dificultar, ou produzir interpretação errônea, quando 

o método de isótopos estáveis é utilizado para inferir mudanças de dieta dos peixes, é 

o turnover isotópico dos tecidos (taxa de reposição). Para que o sinal isotópico de um 

item alimentar seja refletido no tecido do peixe, é necessário ter decorrido um período 

de tempo de sua ingestão. A meia-vida isotópica é função da taxa de crescimento do 

consumidor. Então, para consumidores de grande comprimento e com baixa taxa de 

crescimento, e.g. peixes adultos, a assinatura isotópica é integrada durante um tempo 

relativamente longo, de um ou alguns anos (Hesslein et al., 1993). Por outro lado, para 

os consumidores de pequeno comprimento e indivíduos jovens com alta taxa de 

crescimento, a assinatura isotópica da dieta é integrada aos tecidos dentro de um 

período menor de tempo.  

Como só foram coletados peixes jovens, dentro de uma faixa de tamanho 

correspondente a uma alta taxa de crescimento relativo, em torno de 0,47% d-1; 

conforme Isaac & Rufino (1996), é razoável assumir que o sinal isotópico das fontes 

alimentares seja refletido rapidamente nos tecidos. Em adição, comparou-se a razão 

isotópica do material encontrado no estômago com a razão isotópica do tecido do 

respectivo peixe. O primeiro representa um valor médio dos itens alimentares 

encontrados no estômago do peixe, na ocasião em que este foi capturado, enquanto o 

segundo representa a integração da dieta aos tecidos durante um período de tempo. 

Neste trabalho, os  indivíduos foram coletados mensalmente e agrupados em períodos 

com duração de três meses. Uma regressão entre as médias mensais da razão 

isotópica do material encontrado no estômago e a razão isotópica dos tecidos dos 

peixes mostrou que aproximadamente 80% da variação observada na composição 

isotópica do tecido foram explicados pela composição isotópica do material encontrado 

no estômago dos peixes (Figura 6).  
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Figura 6. Relação entre os valores de δ13C do tecido e material encontrado no 

estômago do tambaqui (Colossoma macropomum) do lago Camaleão. Cada 

ponto representa a média mensal. 

 

Essa é uma evidência direta de que o turnover do tambaqui jovem é rápido 

o bastante para permitir uma interpretação acurada das diferenças sazonais e de que 

o período de três meses foi suficiente para não permitir a influência da “memória 

isotópica” (Hesslein et al., 1993). Finalmente, um pequeno fracionamento isotópico 

(∆tecido-dieta) também é evidência indireta de um rápido turnover isotópico (Harrigan et 

al., 1989). Neste estudo, em vez de usar a diferença entre o tecido do peixe e a dieta 

(impossível de ser prevista com exatidão no ambiente natural) para calcular o fator de 

fracionamento, este foi estimado pela diferença entre as razões isotópicas do tecido e 

o material encontrado no estômago dos peixes (∆tecido-estômago). Os ∆13Ctecido-estômago 

foram 2,5; 2,5 e 2,7‰ respectivamente, para os períodos de enchente, de vazante e 

de seca, e diminuiu para 0,9‰ na cheia (Tabela 2). Tais valores estão na faixa de 

variação dos valores de fracionamento  encontrado  em  experimentos  laboratoriais   

(–0,6 a 2,7‰), conduzidos por DeNiro & Epstein (1978), e próximos aos 2,2‰ 

reportados por Pinnegar & Polunin (1999) para peixes juvenis em laboratório. O menor 

∆13Ctecido-estômago (0,9‰), encontrado durante o período de cheia provavelmente foi 

consequência de uma dieta mais uniforme disponível para os peixes. Durante esse 

período, frutos e sementes foram responsáveis por mais que 90% da dieta dos peixes 



 

 

44 

(Figura 3). O ∆15Ntecido-estômago variou sazonalmente de 1,6 a 2,8‰ (Tabela 2). Esses 

valores estão na faixa de variação para fator de fracionamento de nitrogênio, indicado 

em experimentos laboratoriais, de 1,3 a 5,3‰ (Minagawa & Wada, 1984). Os ∆15Ntecido-

estômago encontrados neste estudo também são semelhantes a fatores de fracionamento 

encontrados em estudos no ambiente, para regiões temperadas e tropicais (Hansson 

et al., 1997; Johannsson et al., 2001; Jepsen & Winemiller, 2002; Pinnegar & Polunin, 

1999; Post , 2002). Um ∆15Ntecido-estômago menor que 3‰ sugere um significante nível de 

onivoria (Marguillier et al., 1997), característica típica do peixe tambaqui.   

Portanto, na discussão acima, pôde-se assumir que a variação na 

composição isotópica do tecido do tambaqui refletiu diretamente as mudanças 

sazonais, observadas na dieta do tambaqui, ao longo do ciclo hidrológico.  

 
3.4.2 A importância do ciclo hidrológico na dieta do tambaqui 

Este estudo corrobora a importância vital do regime de inundanção das 

várzeas do rio Amazonas para o tambaqui (Araújo-Lima et al., 1998; Araújo-Lima & 

Goulding, 1998; Benedito-Cecilio et al., 2000; Forsberg et al., 1993; Soares et al., 1986; 

Silva et al., 2000). Durante as fases de enchente e de cheia, a água de inundação 

invade a floresta, formando e permitindo o acesso às florestas inundadas, onde uma 

miríade de frutos e de sementes está disponível (Araújo-Lima & Goulding, 1998). 

Nesse período, o grau de repleção dos estômagos do tambaqui foi máximo, quando 

apenas 26% dos estômagos apresentaram o grau de repleção menor que 25%, 

enquanto 37% dos estômagos apresentaram um grau de repleção maior que 75% 

(Figura 2). Embora a freqüência de ocorrência relativa tenha mostrado que frutos e 

sementes, material vegetal, zooplâncton, sedimentos, moluscos, insetos, camarões, 

peixes e algas foram itens ingeridos pelo tambaqui, o índice alimentar mostrou que 

frutos e sementes, material vegetal e zooplâncton foram os itens alimentares mais 

importantes, responsáveis por mais de 90% do alimento ingerido (Figura 3). Na 

contribuição fracionária de biomassa e de carbono desses três itens, os frutos e as 

sementes participaram com, no mínimo, 55 % nos tecidos do tambaqui (Figura 5A e B).    

Durante o período de seca, os lagos são desconectados dos rios e os 

peixes não têm mais acesso aos recursos da floresta; por isso o grau de repleção dos 

estômagos passa a ser mínimo. Aproximadamente 65% dos estômagos apresentaram 
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grau de repleção menor que 25%, e apenas 4% dos estômagos apresentaram grau de 

repleção maior que 75% (Figura 2). Nesse período, foram identificados oito itens 

alimentares de origem tanto animal como vegetal nos estômagos do tambaqui (Tabela 

1), caracterizando a espécie como verdadeiramente onívora (Goulding & Carvalho, 

1982; Honda, 1974; Soares et al., 1986; Silva et al., 2000). Embora todos esses itens 

alimentares tenham sido encontrados no período de seca, o índice alimentar revelou 

que o zooplâncton foi o mais importante (Figura 3), e foi apontado, pelos isótopos 

estáveis, como um item que desempenha papel muito importante no suprimento de 

nitrogênio para o tambaqui (Figura 5C). De um modo geral, as fontes de proteína de 

origem animal apresentam melhor valor nutricional em comparação às fontes vegetais 

(Tacon & Jackson, 1985). Comparando o valor nutricional das duas principais fontes 

alimentares, com base apenas no percentual de proteína bruta, o zooplâncton contém 

61% (Araújo-Lima & Goulding, 1998) e os frutos e as sementes, 7,7 e 11,2%, 

respectivamente (Silva, 1997). O alto valor protéico do zooplâncton justifica o 

considerável aumento na fração N, em todos os períodos. Como o nitrogênio faz parte 

da composição apenas das proteínas, sua incorporação ao tecido animal é 

diretamente relacionada com a composição em aminoácidos (Wilson, 1989). Dessa 

forma, a fonte absorvida com melhor perfil de aminoácidos comporá a fração N numa 

maior proporção, em relação àquela de valor inferior, compensando, de certo modo, 

uma menor quantidade ingerida.  

Durante o período de cheia, a maior parte do nitrogênio alimentar é provido 

pelas plantas C3 (Figura 5C). Nesse período, a ingestão de zooplâncton foi mínima 

(Figura 3). A diferença na ingestão entre as fontes foi tal, que a melhor qualidade da 

proteína do zooplâncton não foi bastante para compensar a quantidade de proteína 

ingerida das fontes C3 (Figura 5C). Tais resultados também confirmam a grande 

habilidade, atribuída ao tambaqui, de assimilar proteína tanto de origem vegetal como 

animal, principalmente na sua fase jovem (Araújo-Lima & Goulding, 1998; Silva, 1997; 

Van der Meer et al., 1996). 

Por outro lado, a maior contribuição fracionária de biomassa e de carbono, 

estimada para a fonte C3 em comparação ao zooplâncton durante o período de seca, é  

intrigante (Figura 5A e 5B), especialmente porque frutos e sementes da floresta 

inundada não são disponíveis nesse período do ano, e o índice alimentar indicou que o 

zooplâncton foi o item mais importante, representando 95% do total do alimento 
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ingerido (Figura 3). Tal tendência difere dos resultados reportados por Benedito-Cecílio 

et al. (2000), que apresentaram o zooplâncton como a principal fonte de energia para o 

tambaqui, com contribuição de 52%, durante a cheia, e 74%, durante a seca.  

 A discrepância entre os resultados encontrados neste estudo e aqueles 

reportados por Benedito-Cecílio et al. (2000) pode conduzir à hipótese de que outras 

fontes alimentares, com composição isotópica semelhantes às plantas C3, são também 

importantes itens alimentares. Por exemplo, insetos que se alimentam de plantas C3 e 

matéria orgânica de sedimentos apresentaram composição isotópica semelhantes à 

das plantas C3 (Figura 4). Insetos (geralmente pequenas partes) e restos de 

sedimentos foram frequentemente encontrados no estômago dos peixes, durante o 

período de seca. Dessa forma, tais itens podem representar importantes fontes 

secundárias de energia, durante o período da seca, embora seus valores de índice 

alimentar tenham sido baixos, por causa do pequeno volume ocupado pelos seus 

restos no estômago. Os valores mais altos de δ15N nos tecidos dos peixes suportam 

essa hipótese, indicando um consumo de alimento mais enriquecido em 15N, o que 

provocou um deslocamento para um nivel trófico mais alto do tambaqui, no período da 

seca (Tabela 2). Os aportes terrestres disponíveis, assim como insetos ou pólen, foram 

considerados especialmente importantes na dieta de peixes em pequenos lagos, ou 

para pequenos períodos de tempo, também por Post (2002).   

 As macrófitas C4 respondem por mais de 50% da produtividade primária nas 

várzeas da Amazônia (Junk, 1985). A interpretação dos resultados isotópicos mostrou 

que, apesar de sua abundância nas várzeas, a contribuição máxima das gramíneas C4 

na biomassa do tambaqui foi de apenas 26% durante a enchente – maior que os 5% 

reportados por Araújo-Lima et al. (1998), e próximo aos 22% calculados por Benedito-

Cecilio et al. (2000). A proporção de plantas C4 na biomassa de tambaqui é baixa, se 

comparada à sua disponibilidade, provavelmente devido ao seu baixo valor nutricional 

(Forsberg et al.,1993). É importante notar que o sinal isotópico das plantas C4 pode ser 

incorporado no peixe não apenas pela ingestão direta de plantas C4, mas também pela 

ingestão de insetos, moluscos e camarões que apresentaram o sinal isotópico ou parte 

dele, originado das plantas C4. Os δ13C dos insetos que vivem nas macrófitas C4 foram 

muito mais pesados que os dos insetos que se mantêm junto às plantas C3 (Figura 4). 

Resultados semelhantes para δ13C de insetos foram reportados por Adis & Victoria 
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(2001), analisando espécies de gafanhotos que obtiveram suas fontes de energia 

tando das macrófitas C4, como das plantas C3.     

 

3.5 CONCLUSÕES   
 

A várzea amazônica é um sistema complexo e o tambaqui, por explorar 

seus vários recursos, apresenta um hábito alimentar também envolvido por complexas 

relações tróficas. Pelos resultados deste trabalho, ficou evidente a importância da 

combinação do método clássico de análise de conteúdo estomacal e o método de 

isótopos estáveis com C e N, já que a ausência dessa consideração nas investigações 

anteriores resultou em subestimativas das plantas C3 e superestimativas do 

zooplâncton, como fontes de energia para o tambaqui. A análise de conteúdo 

estomacal mostrou que o grau de repleção e a importância dos itens alimentares 

variaram significativamente com o nível das águas. Por outro lado, o uso de isótopos 

estáveis tornou possível mostrar a contribuição relativa, em nível de biomassa total, de 

carbono e de nitrogênio das plantas C3 e C4 e a importância da sua fauna associada na 

alimentação desta espécie, além de explicitar a importância do zooplâncton como fonte 

de N. O tambaqui é um importante peixe da bacia amazônica, como fonte de proteína e 

de renda para a população local. Qualquer intervenção no ciclo hidrológico dos rios da 

Amazônia ou alteração na paisagem das várzeas pode ser desastrosa para a 

manutenção e a sustentabilidade desse importante recurso pesqueiro.  



4 DINÂMICA DE INCORPORAÇÃO DE CARBONO E DE NITROGÊNIO EM 
ALEVINOS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum), COM BASE NA 
COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA 
 
 RESUMO 
 O tambaqui (Colossoma macropomum), um peixe de importância 

econômica para a região amazônica, demanda esforços para a geração de 

informações que subsidiem tanto o manejo ecológico como o de produção da espécie. 

Este trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica de incorporação de C e de N 

em alevinos de tambaqui, utilizando-se a variação natural de δ13C e δ15N. Quatrocentos 

e noventa alevinos foram alimentados por 60 dias, com dietas à base de soja (C3) e de 

milho (C4). Os valores de δ13C e δ15N, o fracionamento (∆) e o turnover isotópico foram 

determinados para músculo, fígado, escama e gordura visceral. O padrão de 

incorporação de C e de N em tambaqui foi diferente para as dietas C3 e C4. A dieta C3 

proporcionou valores de ∆13C diferentes entre os tecidos, e em relação à dieta C4; 

contudo os valores de ∆15N foram semelhantes entre as dietas e entre os tecidos. Os 

valores médios de ∆13C e ∆15N no músculo dos peixes alimentados com dieta C3 e C4 

foram, respectivamente, 1,6 e 2,7‰; –5,1 e 2,0‰. Os valores de δ13C e δ15N dos 

alevinos alimentados com dieta C3 permitiram a estimativa da taxa de turnover nos 

tecidos. Diferenças no valor nutricional entre as dietas e a taxa de crescimento 

influenciaram a dinâmica de incorporação de C e de N em alevinos de tambaqui. O 

tempo mínimo para a substituição de 99% do sinal isotópico da dieta C3, no músculo 

dos alevinos, foi 85 dias. Para C4, com exceção do fígado, foi possível apenas 

comparar entre os tecidos o valor do incremento na substituição de C e de N, no tempo 

experimental. 
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ISOTOPIC COMPOSITION AND INCORPORATION DYNAMICS CARBON AND 
NITROGEN IN FINGERLINGS OF THE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) 
 
SUMMARY 
 

 The tambaqui (Colossoma macropomum), a fish of economical importance 

for the Amazonian area, demands efforts for generation of information that subsidize 

both the ecological and the farming management of the species. This work investigates 

the incorporation dynamics of C and N in tambaqui fingerlings through δ13C and δ15N. 

Four hundred and ninety fingerlings were fed for 60 d with diets based on soybean (C3) 

and corn (C4). The values of δ13C and δ15N, the fractionation factor (∆) and the isotopic 

turnover were then determined in muscle and liver tissues, scales and visceral fat. 

Incorporation of C and N in tambaqui followed different patterns for the C3 and C4 diets. 

The C3 diet yielded different values of ∆13C among the tissues and relatively to the diet 

C4; however the values of ∆15N were similar among both diets and tissues. Values of 

∆13C and ∆15N in the muscle of fish fed on C3 and C4 diets averaged, respectively, 1.6 

and 2.7‰; -5.1 and 2.0‰. Values of δ13C and δ15N for fingerlings fed with C3 diet 

allowed to estimate the turnover ratio in the tissues. Differences in the nutritional value 

between the diets and the growth rate influenced the incorporation dynamics of C and N 

in tambaqui fingerlings. The minimum time for 99% replacement of the isotope signal of 

the C3 diet in the muscle of the fingerlings was 85 days. In regard to C4 diet except for 

the liver, it was only possible to compare the replacement rate of C and N during the 

experiment. 
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4.1 INTRODUÇÃO 
 

O tambaqui (Colossoma macropomum), é uma espécie de grande 

importância econômica para a região amazônica. Até os anos 80, representava cerca 

de 42% do total dos peixes desembarcados no mercado de Manaus (Merona e 

Bittencourt, 1988), tendo reduzido a sua participação, em 1998, para 5,4% (Batista, 

1998). O decréscimo nos desembarques de tambaqui nos últimos anos indica provável 

sobrepesca (Isaac & Rufino, 1996).  

Por outro lado, o tambaqui é considerado como uma das espécies nativas de 

grande potencial para cultivo na América Latina (Saint-Paul, 1991), por apresentar 

excelentes qualidades zootécnicas e fácil manejo (Graef, 1995). Sua produção em 

cativeiro vem aumentando nos últimos anos em todo o país, sendo responsável por 

11,5% de toda a produção nacional (IBAMA, 2000). 

Além de alguns aspectos de sua auto-ecologia, como o hábito alimentar 

onívoro já bem definido, muito pouco se pode concluir sobre sua nutrição. Ainda se faz 

necessário conhecer melhor a nutrição, quanto à determinação de quantidade e de 

qualidade das fontes assimiladas nos tecidos por esta espécie.   

As fontes autotróficas de energia assimiladas pelo tambaqui no ambiente 

natural foram investigadas pelo método isotópico, abrindo novas perspectivas nos 

estudos de sua ecologia trófica. Contudo, até onde se sabe, nenhum estudo laboratorial 

foi realizado com esta espécie, para avaliar possíveis diferenças nos valores isotópicos 

que podem apresentar o animal e seus tecidos, devido a efeitos fisiológicos, 

preferencialmente àqueles causados por sua dieta, como proposto por Hobson et al. 

(1993).   

O emprego desse método isotópico para determinar a contribuição relativa 

dos diferentes itens alimentares, muitas vezes, assume como verdadeiro que a 

composição isotópica do tecido animal é igual à média ponderada da composição 

isotópica dos constituintes de sua dieta. Entretanto os diferentes isótopos componentes 

da dieta são conduzidos diferencialmente para específicos tecidos e compartimentos do 

corpo. Como decorrência, o tecido freqüentemente não reflete a composição isotópica 

da dieta como um todo, mas a composição isotópica do nutriente componente da dieta, 

do qual o tecido foi sintetizado (Gannes et al., 1997). 
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As variações de δ13C e δ15N nos tecidos de peixes foram pouco investigadas. 

Para peixes como tilápia e carpa, o valor de δ13C nos tecidos tornou-se mais negativo 

na seguinte ordem: escama > nadadeira > músculo (Schroeder, 1983). Essas espécies 

apresentaram variações interespecífica e intraespecífica nos valores de δ13C. O 

fracionamento de δ13C foi maior que 1‰, indicando que a composição isotópica do 

tecido dos peixes não está relacionada com a composição da dieta, mas apenas com 

aquelas frações químicas que foram usadas na constituição dos tecidos (Focken & 

Becker, 1998).  

Além das variações nos valores isotópicos causadas pela mudança de 

fontes, o carbono do tecido animal é permanentemente renovado. O período no qual a 

razão do 13C/12C e de 15N/14N do tecido refletirá o valor isotópico de uma dieta 

dependerá, em parte, de sua taxa de movimentação (Hobson & Clark, 1992). A 

mudança isotópica, devida ao crescimento e ao repasse metabólico aos tecidos, 

associados com a mudança na dieta, é definida como turnover isotópico. A taxa 

máxima de reposição isotópica é definida como o resultado de uma mudança em 100% 

no tecido da dieta anterior para uma nova (MacAvoy et al., 2001). Um rápido ou lento 

turnover pode ser característico do crescimento animal, ou dos tecidos individuais (Fry 

& Arnold, 1982; Hesslein et al., 1993).  

Para o tambaqui, espécie nativa da região amazônica, o tempo necessário 

para a incorporação de diferentes fontes nos tecidos não é conhecido, e nem como as 

fontes são alocadas. Contribuindo para a elucidação dessas questões, o presente 

trabalho teve como objetivo investigar a dinâmica de incorporação de C e de N em 

alevinos de tambaqui, utilizando-se a variação da composição isotópica do carbono e 

do nitrogênio nos tecidos. Foram determinados os valores de δ13C e δ15N, o fator de 

fracionamento e o turnover isotópico em diferentes tecidos (músculo, fígado, escama e 

gordura visceral) de alevinos, alimentados com dieta com fontes  exclusivamente  C3  

ou C4. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.2.1 Ensaios experimentais 

Quatrocentos e noventa alevinos de tambaqui (2,7 ± 1,2 g; 3,8 ± 0,6 cm) 

foram estocados em 8 aquários de cimento amianto, com capacidade de 500 L, com 

renovação contínua de água e aeração forçada por soprador de fluxo contínuo, e 

pedras difusoras. A temperatura da água foi controlada e mantida em 26 ± 1,5oC e os 

parâmetros de qualidade da água (oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH, 

alcalinidade e níveis de amônia não ionizada) foram monitorados diariamente. Dez 

indivíduos aleatoriamente amostrados da população foram sacrificados para 

determinação do δ13C e δ15N inicial dos peixes, após as primeiras 24 horas de jejum. Os 

restantes foram distribuídos na densidade de 60 peixes por aquário. Em quatro 

aquários, sorteados ao acaso, os peixes foram alimentados com dieta à base de 

ingredientes de plantas de via fotossintética C3 e os outros quatro, com dietas à base de 

ingredientes de plantas C4. Os ingredientes utilizados nas rações experimentais foram: 

arroz (quirera) e farelo de soja, representativos de plantas C3; milho e glúten de milho 

para a dieta representativa do sinal isotópico de plantas do ciclo C4. As dietas 

continham 25% de proteína bruta (Pb), 3000 kcal kg-1 de energia digestível e foram 

acrescidas de suplemento vitamínico e mineral e confeccionadas conforme 

recomendações do NRC (1993) e de Vidal Júnior, (1995). As dietas foram pelletizadas 

em grânulos de 2 mm de diâmetro e administradas duas vezes ao dia ad libitum às 8:00 

e às 16:00 (Tabela 4). 

Foi considerado um período inicial de alimentação com as dietas 

experimentais, para possibilitar o repasse do sinal isotópico C3 e C4 aos tecidos dos 

peixes, apagando, assim, nos tecidos, a memória do sinal isotópico de uma dieta 

anterior ao experimento. A memória isotópica foi considerada apagada ao final de 22 

dias, quando os grupos alimentados com C3 e C4 apresentaram valores para δ13C e 

δ15N –25,2‰ e 4,2‰; –15,3‰ e 6,4‰, respectivamente. No tempo zero do período 

experimental, os indivíduos que inicialmente receberam a dieta C3 passaram a receber 

a dieta C4 e vice-versa. Em decorrência da diferença na qualidade nutricional entre os 

ingredientes das dietas C3 e C4, os dois grupos iniciaram o período experimental com 

diferentes comprimentos e pesos médios. 
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Tabela 4. Composição percentual nutricional, centesimal e isotópica das dietas 

experimentais 

Ingredientes Dieta C3 Dieta C4 

   - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - 

Arroz, quirera 48,50 - 

Soja, farelo 42,50 - 

Óleo vegetal de soja 8,50 - 

Milho moído - 60,10 

Glútem de milho - 32,80 

Óleo de milho - 6,50 

Suplemento Vit. + Mineral 0,50 0,50 

Composição centesimal1   

Umidade (%) 7,31 7,14 

PB (%) 22,66 25,91 

Lipídeo (%) 9,18 10,67 

Cinza (%) 2,87 1,57 

Carboidrato (%) 57,98 54,71 

Fibra Bruta (%) 1,80 1,42 

ED, kcal kg-1 (NRC, 1993) 3053 3023 

Composição isotópica   

δ13C (‰) -27,49 -12,34 

δ15N (‰) 1,93 3,26 
1Laboratório de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, Setor de Processamento de 

Alimentos ESALQ/USP. 

 

O grupo que passou a receber dieta C3 iniciou o período experimental com 

peso médio de 3,2 ± 0,4 g e comprimento padrão médio de 4,4 ± 0,2 cm. O grupo que 

passou a receber dieta C4 iniciou o período experimental com peso médio de 9,7 ± 2,8 g 

e comprimento padrão médio de 6,0 ± 0,6 cm. A cada dez dias, três peixes de cada 

aquário foram sacrificados, pesados, dissecados e imediatamente separadas amostras 

compostas de fígado, músculo, escama e gordura visceral. O período experimental foi 

encerrado decorridos 60 dias, tendo em vista que os alevinos alimentados com dieta C4 
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diminuíram o consumo de ração e a resistência aos agentes patogênicos, como fungos 

e bactérias. Tal período foi suficiente para que se observasse a constância nos valores 

isotópicos no músculo, tecido assumido como referência para a determinação do 

turnover isotópico. 
 

4.2.2 Análise isotópica 
Todas as amostras provenientes dos ensaios experimentais foram secas em 

estufa a 55°C e trituradas em almofariz, até a obtenção de pó fino. As composições 

isotópicas das amostras para carbono e nitrogênio foram determinadas a partir de uma 

alíquota de cerca de um miligrama e analisadas no Laboratório de Ecologia Isotópica do 

CENA (USP), através da combustão das amostras sob fluxo contínuo de hélio, em um 

analisador elementar (Carlo Erba, CH – 1110), acoplado ao espectrômetro de massas 

Thermo Finnigan Delta Plus. Os gases CO2 e N2, resultantes da combustão das 

amostras, foram analisados em duplicata, com erro analítico de 0,3‰ e 0,5‰, 

respectivamente. As razões isotópicas são expressas pela notação delta (δ), em partes 

por mil (‰), dos padrões internacionais, PDB para carbono e ar atmosférico para 

nitrogênio, e calculadas por meio da fórmula:  

              

                      1000x
R

RR
(‰)δ

padrão

padrãoamostra
amostra

−
=                              (2) 

 

4.2.3 Determinação do turnover isotópico 
Entende-se como turnover isotópico a taxa de reposição de um isótopo por 

outro de um mesmo elemento, num determinado tecido. Essa taxa reflete a dinâmica de 

incorporação do elemento em questão aos diferentes tecidos do animal. O turnover 

isotópico foi calculado de acordo com MacAvoy et al. (2001), baseado em Hesslein et 

al. (1993). O modelo considera separadamente os efeitos do crescimento e do 

metabolismo de repasse aos tecidos. Para a determinação do turnover isotópico, 

considerando apenas o efeito do crescimento, em um determinado intervalo de tempo 

após a troca da dieta original para uma nova, o valor de δ‰ do peixe foi expresso 

como: 
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=                                                  (3) 

 

onde δo é o valor de δ do peixe em equilíbrio com a dieta original; δ n é o valor de δ  em 

equilíbrio com a nova dieta; Wo é o peso inicial do peixe (g), quando o alimento foi 

mudado, e W é o peso do peixe (g)  no tempo mensurado. 

Para o cálculo da constante metabólica de turnover “m”, onde apenas o 

repasse nos tecidos é considerado, foi adotada a equação: 

 

                        δ  = δ n + (δ o – δ n) e–(k+m)t                                                    (4) 

 

onde k é a taxa de crescimento por dia, calculada a partir da expressão K = ln(w/wo)/t e  

t é o tempo em dias. O valor do turnover metabólico (m) foi determinado pelo ajuste 

(mínimos quadrados) dos valores, calculados com os dados observados. 

O turnover total (c) consiste na soma do efeito do crescimento (k) com o 

turnover metabólico constante (m) (Hesslein et al., 1993). Quando c é igual a k, m é 

igual a zero, e o turnover isotópico é reflexo apenas do crescimento, ou seja, não há um 

turnover metabólico estrutural; a dieta original é apenas diluída pela adição da nova 

dieta durante o crescimento (Fry & Arnold 1982). Os valores de turnover isotópico dos 

alevinos de tambaqui foram calculados para as duas condições no intuito de averiguar o 

possível efeito da diferença na qualidade das dietas sobre a deposição de novos 

tecidos.  

O padrão observado de turnover de carbono e de nitrogênio nos tecidos do 

tambaqui alimentado com dieta C3 seguiu um modelo exponencial e, assim, valores 

gerados para cada tecido foram ajustados, com análise de regressão não linear para 

equação da forma Y = a + bect, usando PROQ NLIN do aplicativo estatístico SAS 

(versão 2.16): Y representa o δ13C ou δ15N em questão; a e b são parâmetros 

determinados pela condição inicial e assintóptica; c é o valor de turnover de carbono ou 

de nitrogênio do tecido, e t é o tempo (dias) a partir do início da mudança da dieta 

(Hobson & Clark, 1992).  
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A meia-vida e o tempo estimado para que 99% do carbono e do nitrogênio 

da nova dieta sejam repassados aos tecidos foram calculados de acordo com Tieszen 

et al. (1983) pela equação: 

 

                                ( )
c
α)/100ln(100T −

=α                                                       (5) 

 

onde α é a porcentagem de mudança isotópica no tecido e c é o valor de turnover  

isotópico.  

Para os peixes alimentados com dieta C4, o repasse do carbono e do 

nitrogênio aos tecidos não seguiu um modelo exponencial, pois os valores assintóticos 

de δ13C e δ15N não foram atingidos, mesmo após 60 dias experimentais, com exceção do 

carbono do fígado.  

Os valores de δ13C do músculo, da escama e da gordura visceral e os valores 

de δ15N do fígado, do músculo e da escama dos peixes alimentados com dieta C4 foram 

ajustados com análise de regressão linear para equação da forma Y = a + bx, usando 

PROQ NLIN do aplicativo estatístico SAS (versão 2.16): Y é o δ13C ou δ15N em questão; 

a é o parâmetro determinado pela condição inicial e final; b representa a taxa de 

substituição do carbono ou do nitrogênio da dieta original pelos da nova dieta, em função 

do tempo.  

 
4.2.4 Estatística dos dados 

Para a avaliação dos efeitos das dietas C3 e C4 sobre os valores isotópicos 

dos tecidos foi utilizado um delineamento estatístico inteiramente casualizado, com 

dois tratamentos (dieta C3 e dieta C4) e 4 repetições. As médias de δ13C e δ15N e 

respectivos fracionamentos dos tecidos foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e ao teste de comparação de médias Tukey (P<0,05). A taxa de crescimento 

dos alevinos foi calculada pela regressão exponencial do peso em gramas, em função 

do tempo em dias. Todos os dados foram analisados pelo aplicativo estatístico SAS, 

versão 2.16 (SAS Institute, Cary, NC, USA). 
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4.3 RESULTADOS  
 
4.3.1 Taxa de crescimento 

A taxa de crescimento dos alevinos de tambaqui, durante o período 

experimental, foi distinta para as dietas C3 e C4. Os peixes alimentados com dieta C3 

apresentaram uma taxa de crescimento de 0,06 g d-1, enquanto os peixes 

alimentados com dieta C4 apresentaram uma taxa de 0,02 g d-1 (Figura 7). 
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Figura 7. Curvas de crescimento de alevinos de tambaqui (Colossoma macropomum) 

alimentados com dietas C3 e C4 por 60 dias (médias de 4 repetições). 

 

4.3.2 Variação de δ13C e δ15N nos tecidos 
Após 60 dias, os alevinos de tambaqui refletiram a mudança de carbono de 

uma dieta C4 para C3 e vice-versa (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5. Valores de δ13C e fracionamento isotópico (∆13C) nos tecidos do tambaqui 

(C. macropomum) após 60 dias experimentais  

Tecido Dieta C3 (-27,5) Dieta C4 (-12,3) 

 δ13C ∆13C δ13C ∆13C 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‰ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Músculo (inicial) –15,3  –25,2  

Músculo (final) –25,9 b 1,6 b –17,4 b –5,1 ed 

Fígado (inicial) –11,5  –25,7  

Fígado (final) –26,0 b 1,5 b –12,7 a –0,4 bc 

Escama (inicial) –14,1  –22,4  

Escama (final) –22,8 a 4,7 a –15,6 b –3,3 b 

Gordura (inicial) –14,5  –26,5  

Gordura (final) –28,3 c –0,8 c –17,1 b –4,8 ed 

Médias de δ13C na mesma coluna com mesma letra não diferem pelo teste deTukey  
Médias de ∆13C com mesma letra não diferem pelo teste deTukey 
CV% da dieta C3, para δ13C = 2%  
CV% da dieta C4, para δ13C = 7%   

 

Tabela 6. Valores de δ15N e fracionamento isotópico (∆15N) nos tecidos do tambaqui 

(C. macropomum) após 60 dias experimentais  

Tecido Dieta C3 (1,9) Dieta C4 (3,3) 

 δ15N ∆15N δ15N ∆15N 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ‰ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Músculo (inicial) 6,4  4,2  

Músculo (final) 4,6 ab 2,7 ab 5,3 a 2,0ad 

Fígado (inicial) 8,1  4,3  

Fígado (final) 5,1 a 3,2 ab 6,6 a 3,3 a 

Escama (inicial) 5,8  3,9  

Escama (final) 4,0 bc 2,1 ab 5,8 a 2,5 ab 

Médias de δ15N na mesma coluna com mesma letra não diferem pelo teste deTukey 
Médias de ∆15N com mesma letra não diferem pelo teste deTukey  
CV% da dieta C3, para δ15N = 6%  
CV% da dieta C4, para δ15N = 14%   
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4.3.2.1 Dieta C3 

Foi alcançado o equilíbrio do sinal isotópico da dieta nos tecidos dos 

alevinos alimentados com C3. A gordura visceral apresentou o valor mais empobrecido 

de δ13C (–28,3‰) e a escama foi o mais enriquecido (–22,8‰). O músculo e o fígado 

apresentaram médias de –25,9‰ e –26,0‰, respectivamente, não diferindo 

estatisticamente. O maior  fracionamento isotópico, expresso pela diferença entre o 

valor do tecido e o alimento ingerido (∆13C), foi de 4,7‰ na escama, o qual diferiu 

(P<0,05) dos demais tecidos. Esse valor correspondeu a aproximadamente 3 vezes o 

valor do músculo (1,6‰). Os valores de fracionamento do músculo e do fígado não 

diferiram. A gordura apresentou fracionamento negativo de –0,8‰, e diferiu (P<0,05) 

dos demais tecidos (Tabela 5).  

Para o δ15N, o fígado foi o tecido mais enriquecido, sendo semelhante ao 

músculo e diferente (P<0,05) da escama, com médias de 5,1‰; 4,6‰ e 4,0‰, 

respectivamente. O fracionamento para 15N (∆15N) da dieta C3 não diferiu entre os 

tecidos músculo, fígado e escama, apresentando valores de 2,7‰; 3,2‰ e 2,1‰, 

respectivamente (Tabela 6).  

 

4.3.2.2 Dieta C4 

Para os peixes alimentados com dieta C4, a incorporação do carbono aos 

tecidos, ao final de 60 dias, alcançou equilíbrio isotópico, com a dieta, apenas no 

fígado. O valor de δ13C, em todos os tecidos analisados, foi menor que a dieta ingerida 

(Tabela 5). O δ13C do fígado foi diferente (P<0,05) do músculo, da escama e da gordura 

visceral com valores, respectivamente, de –12,7; –17,4; –15,6 e –17,1‰.  O ∆13C no 

músculo foi semelhante à gordura e diferente (P<0,05) do fígado e da escama, com 

valores de –5,1; –4,8; –0,4 e –3,3‰, respectivamente (Tabela 5).  

O δ15N do músculo, do fígado e da escama não diferiram, apresentando 

valores médios de 6,7; 5,3; 6,6 e 5,8‰, respectivamente (Tabela 6). O valor máximo de 

∆15N (3,3‰) foi observado no fígado e o mínimo (2,0‰), no músculo, mas não diferiram 

entre si (Tabela 6).  

Foram comparados os valores de ∆13C e  ∆15N entre as dietas C3 e C4, e 

entre os tecidos. Os ∆13C da dieta C3 foram diferentes (P<0,05) da dieta C4 no músculo, 
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na escama e na gordura, enquanto os ∆15N entre as duas dietas não diferiram em 

nenhum tecido. 

   

4.3.3 Turvoner isotópico 
A taxa de reposição de carbono e de nitrogênio (turnover isotópico) nos 

tecidos de tambaqui foi diferente para os peixes alimentados com dieta C3 e C4. Ao final 

do experimento, os tecidos alcançaram o equilíbrio isotópico com a dieta C3, mas não 

com a dieta C4, à exceção do fígado (Figuras 8 e 9; Figuras 10 e 11).  

 
4.3.3.1 Dieta C3 

O turnover isotópico, para o carbono dos peixes alimentados com dieta C3, 

decresceu na seguinte ordem: fígado > músculo > escama > gordura visceral, com os 

valores, respectivamente, de 0,108; 0,059; 0,044 e 0,025‰ d-1 (Figura 8). O menor 

tempo estimado para a substituição de 99% do carbono da dieta foi 42,7 dias, para o 

fígado, e o maior foi de 184,7 dias, para a gordura visceral.  

O turnover do nitrogênio apresentou diferenças entre os tecidos semelhantes 

à do carbono, sendo fígado > músculo > escama, respectivamente 0,159; 0,054 e 

0,037‰ d-1 (Figura 9). O menor tempo estimado para a substituição de 99% do 

nitrogênio da dieta C3 foi de 28,9 dias, para o fígado, e o maior foi de 125,7 dias, para a 

escama. Comparando os turnover entre os isótopos de carbono e de nitrogênio, em 

cada tecido analisado, o turnover do carbono foi mais rápido que o do nitrogênio no 

músculo e na escama, e mais lento no fígado. 

 

4.3.3.2 Dieta C4 

Para os peixes alimentados com dieta C4, apenas no fígado o δ13C  alcançou 

o equilíbrio com a dieta, apresentando um turnover de 0,054‰ d-1(Figura 10). A 

regressão linear entre valores de δ13C dos outros tecidos e o tempo experimental 

resultou uma taxa de substituição de carbono decrescendo na ordem de gordura 

visceral > músculo > escama, com os valores respectivamente de  0,147; 0,128; e 

0,100‰ d-1. O equilíbrio com a dieta não foi observado em nenhum tecido para os 

valores de δ15N. A taxa de substituição decresceu fígado > escama > músculo, com 

valores de 0,038; 0,027 e 0,019‰ d-1, respectivamente (Figura 11). Comparando os 
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valores da taxa de substituição entre os isótopos de carbono e de nitrogênio da dieta 

C4, em cada tecido analisado, o carbono apresentou substituição mais rápida que o 

nitrogênio, em todos os tecidos (Figuras 10 e 11). 
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Figura 8. Variabilidade temporal de valores de δ13C do músculo, fígado, escama e 

gordura visceral de alevinos de tambaqui alimentados com dieta C3 (médias 

entre 4 repetições). Dados ajustados com equação exponencial negativa 

(P<0,05). A linha pontilhada representa o turnover isotópico calculado em 

função do crescimento, sendo coincidentes com o turnover metabólisco no 

caso do músculo e escama. 
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Figura 9. Variabilidade temporal de valores de δ15N do músculo, fígado e escama de 

alevinos de tambaqui alimentados com dieta C3 (médias entre 4 repetições). 

Dados ajustados com equação exponencial negativa (P<0,05). A linha 

pontilhada representa o turnover isotópico calculado em função do 

crescimento, sendo coincidentes com o turnover metabólisco no caso do 

músculo e escama. 
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Figura 10. Variabilidade temporal de valores de δ13C do músculo, fígado, escama e 

gordura visceral de alevinos de tambaqui alimentados com dieta C4 (médias 

entre 4 repetições). Dados ajustados com equação linear (P<0,05) para o 

músculo, escama e gordura. Dados do fígado ajustados com equação 

exponencial negativa (P<0,05). A linha pontilhada representa o turnover 

isotópico calculado em função do crescimento 

 



 

 

64 

Músculo
δ15N =0,019x + 4,25

R2 = 0,97

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N 

(‰
) 

Fígado
δ15N = 0.038x + 5,24

R2 = 0,59

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N

 (‰
) 

Escama
δ15N = 0.027x + 3,93

R2 = 0,92

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N 

(‰
) 

Músculo
δ15N =0,019x + 4,25

R2 = 0,97

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N 

(‰
) 

Fígado
δ15N = 0.038x + 5,24

R2 = 0,59

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N

 (‰
) 

Escama
δ15N = 0.027x + 3,93

R2 = 0,92

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60
Tempo (dias)

δ15
N 

(‰
) 

 

Figura 11. Variabilidade temporal de valores de δ15N do músculo, fígado e escama de 

alevinos de tambaqui alimentados com dieta C4 (médias entre 4 repetições). 

Dados ajustados com equação linear (P<0,05). A linha pontilhada 

representa o turnover isotópico calculado em função do crescimento. 
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4.4 DISCUSSÃO 
 

4.4.1 Dieta C3 vs C4 e variação de δ13 C e δ15N  
A incorporação dos nutrientes aos tecidos está relacionada com a taxa de 

crescimento. O crescimento é o fator dominante e responsável pela mudança isotópica no 

peixe em crescimento (Maruyama et al., 2001). Os alevinos de tambaqui, mantidos sob 

as mesmas condições, alimentados com dietas C3 e C4, isoprotéicas e isoenergéticas, 

apresentaram diferentes taxas de crescimento. A dieta C3, à base de soja, proporcionou 

uma taxa de crescimento aproximadamente três vezes maior que a dieta C4, à base de 

milho, confirmando, assim, o efeito do seu melhor perfil de aminoácidos em relação à 

proteína de milho (NRC, 1993). As diferentes taxas de crescimento entre os indivíduos 

alimentados com dieta C3 e C4 tiveram implicação direta na incorporação de carbono e 

de nitrogênio. Há uma nítida diferenciação nos processos envolvidos na incorporação 

dos isótopos aos tecidos dos peixes alimentados com diferentes dietas (Schroeder, 

1983). A melhor qualidade nutricional da fonte C3 contribuiu para uma incorporação 

mais eficiente de carbono e de nitrogênio nos tecidos. Uma eficiência menor na 

assimilação de dieta à base de milho, planta C4, também foi observada em “golden 

shiners”, Notemignus crysoleucas cultivados em tanques, comparando-se três 

diferentes fontes dietéticas (Lochmann & Phillips, 1996), e em aves de postura, 

alimentadas com ração à base de plantas C3 e C4 (Carrijo, 2000).  

Nos peixes alimentados com dieta C3, o δ13C do músculo e do fígado foram 

semelhantes, mas os valores da escama e da gordura difereiram. A variação no sinal 

isotópico entre os tecidos corporais numa mesma espécie foi observado em vários 

animais (DeNiro & Epstein, 1978; Fry & Arnold, 1982; Schroeder, 1983; Tieszen et al., 

1983; Hobson & Clark, 1992; Hobson et al., 1993; Kline et al., 1993, Schmith et al., 

1999).  

Os valores de ∆13C do músculo e do fígado foram próximos à média de 1‰ 

encontrada por DeNiro & Epstein (1978); entretanto a escama ficou bem acima (4,7‰). 

Este maior fracionamento na escama pode ser atribuído ao fato de ser ela um tecido 

onde a incorporação dos nutrientes se dá por acréscimo, e não por reposição. O 

carbono fornecido pela nova dieta é adicionado, no tecido, ao carbono da dieta original, 

fato que corrobora a hipótese de que o sinal isotópico da escama é função da diluição 



 

 

66 

do sinal do carbono inicial, com o crescimento do animal. Um valor mais pesado para a 

escama, em relação a outros tecidos, também foi observado em carpas e tilápias 

(Schroeder, 1983). 

O ∆13C da gordura visceral foi negativo (–0,8‰), ou seja, o valor de δ13C 

desse tecido foi menor que o valor da dieta. Aos lipídios corporais são geralmente 

atribuídos valores mais empobrecidos que a outros tecidos e frações químicas (DeNiro 

& Epstein, 1978; Rau et al., 1992; Hobson, 1995; Focken & Becker, 1998). Valores 

negativos de ∆13C foram  também encontrados em lipídios de ovos de aves (Hobson, 

1995). Diferenças no valor de fracionamento isotópico entre os diferentes tecidos é 

esperada, tendo em vista que o fracionamento resultante do metabolismo pode ser 

diferente entre os seus tecidos, por haver diferentes vias bioquímicas (Gannes et al., 

1997). Diferentemente dos outros tecidos, o metabolismo de síntese da gordura visceral 

tem uma dinâmica de incorporação dos isótopos de carbono que foge aos padrões de 

fracionamento entre tecido e dieta. A síntese de gordura pode acontecer a partir dos 

lipídios, das proteínas ou dos carboidratos. Os lipídios da dieta normalmente geram 

depósitos de qualidade equivalente; contudo a síntese de lipídios, a partir da 

transformação dos carboidratos e proteínas, pode priorizar o carbono mais leve e gerar 

um tecido mais empobrecido que a dieta.  

O valor de δ15N do músculo foi semelhante ao do fígado e diferente daquele 

da escama, o que pode estar relacionado com a capacidade de síntese protéica. O 

músculo é um tecido característico para depósito de proteínas, com o crescimento, e o 

fígado é o tecido que centraliza o metabolismo animal. Ambos apresentam, como  

característica, maior mobilidade de nutrientes que a escama. Apesar dessa diferença 

nos valores de δ15N, todos os valores de ∆15N dos tecidos apresentaram-se abaixo dos 

3,4‰ apontados como o valor médio entre os animais e sua dieta, mas dentro da faixa 

de variação (Minagawa & Wada, 1984).  

Para os peixes alimentados com dieta C4, os valores de δ13C dos tecidos 

foram menores do que os da dieta. Apenas o fígado apresentou δ13C próximo à dieta, 

indicando que, nesse tecido houve um maior repasse do sinal isotópico da dieta, em 

decorrência da função metabólica desempenhada por esse tecido. A semelhança entre 

os valores de δ13C do músculo, da escama e da gordura pode indicar que o efeito da 

qualidade nutricional inferior desta dieta foi de igual intensidade para tais tecidos. 
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Embora o valor de ∆13C tenha variado entre os tecidos, todos apresentaram valores 

negativos e fora da faixa de valores (–0,6 a 2,7‰) encontrada por DeNiro & Epstein 

(1978) para vários animais. Nos peixes alimentados com dieta C4, a mobilização dos 

nutrientes sintetizados, provenientes da dieta original, foi mais lenta, como também foi 

mais lenta a incorporação da nova dieta, como evidenciado pelo menor crescimento 

dos alevinos e pelos valores de ∆13C. Um lento crescimento individual, decorrente de 

uma dieta pobre em proteína, também ocasionou um maior fracionamento de δ13C em 

caranguejos (Fantle et al., 1999). 

Os valores de δ15N e ∆15N não variaram entre os tecidos. Diferentemente do 

∆13C, os valores de ∆15N foram muito próximos do valor médio (3,4‰), considerado 

como referência (Minagawa & Wada, 1984). Tal semelhança com o valor médio de 

referência pode ser explicada pela pequena diferença existente entre os valores de δ15N 

das dietas C3 e C4 (~ 1,4‰), e não necessariamente pela substituição da dieta C3 por 

C4. Comparando-se os valores de ∆13C e ∆15N entre as dietas C3 e C4, para cada tecido 

analisado, verificam-se ∆15N semelhantes para todos os tecidos, enquanto o ∆13C foi 

semelhante apenas no fígado.  

A semelhança encontrada entre os valores de ∆15N dos tecidos dos peixes 

alimentados com C3 e C4 pode ser um reflexo direto da quantidade de nitrogênio do 

alimento (Adams & Sterner, 2000), já que as dietas foram isoprotéicas. Segundo 

Gannes et al. (1998), a proteína é incorporada ao tecido com uma menor transformação 

em relação a sua forma original contida na dieta. Já a diferença nos valores de ∆13C 

entre os tecidos dos alevinos alimentados com C3 e C4 pode ser atribuída às diferenças 

na qualidade do alimento (Post, 2002), sendo um fator de importância para a 

incorporação diferenciada dos nutrientes. Todavia a semelhança do ∆13C no fígado, 

para as duas dietas, pode ser justificada pela função metabólica desempenhada por 

esse tecido. Mesmo que haja diferença na qualidade nutricional entre as dietas C3 e C4, 

o fígado tende a refletir o sinal isotópico da dieta, pois tem como função transformar os 

nutrientes e direcioná-los aos outros tecidos.  
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4.4.2 Turnover isotópico de C3 e C4 
 
4.4.2.1 Dieta C3 

A dieta C3 apresentou um padrão semelhante de incorporação de carbono e 

de nitrogênio aos tecidos, mas com valores de turnover isotópico diferentes para cada 

tecido analisado (Figura 8 e 9). Para os tecidos músculo e escama, o turnover isotópico, 

nos peixes alimentados com dieta C3, variou apenas em função da diluição do sinal 

isotópico da dieta original (C4) pela nova dieta (C3), à medida que esta foi incorporada 

aos tecidos com o crescimento (acréscimo de novos tecidos), ou seja, a taxa de 

turnover metabólico constante (m) foi igual ou próximo de zero (Fry & Arnold, 1982). 

Tais resultados convergem com as estimativas de turnover isotópico em músculo e 

fígado de aves (Hesslein et al., 1993) e para músculo do bagre azul Ictalurus furcatus e 

“goby” Rhinogobius sp (MacAvoy et al., 2001; Maruyama et al., 2001). Os autores 

atribuíram também ao crescimento o maior efeito sobre o turnover isotópico. 

Para os tecidos fígado e gordura, m foi diferente de zero, ou seja, além da 

diluição do valor isotópico da dieta original pela nova, houve a contribuição também do 

metabolismo no turnover isotópico. Esse efeito do metabolismo no turnover isotópico 

desses tecidos é esperado, tendo em vista sua natureza funcional. Como visto, o tecido 

hepático centraliza o metabolismo dos nutrientes absorvidos pelo animal e os distribui 

para a incorporação aos demais tecidos (Doucett et al., 1999). A gordura, por sua vez, é 

um tecido de reserva energética. Os lipídios da dieta não utilizados de imediato para 

atender à demanda energética do animal, são depositados principalmente no tecido 

adiposo, praticamente na mesma forma molecular como se encontram na dieta. Além 

dos lipídios dietéticos, parte considerável do tecido adiposo é proveniente de gorduras 

originadas da transformação de carboidratos e proteínas (lipogênese), que excederam 

as necessidades metabólicas do animal (Hendersons & Tocher, 1987). 

Num mesmo tecido, os valores de turnover dos isótopos de carbono e de 

nitrogênio foram muito próximos, similaridade também observada em músculo de “blue 

catfish” I. furcatus (MacAvoy et al., 2001). Comparando o turnover isotópico entre os 

tecidos, apenas no fígado o nitrogênio apresentou turnover mais rápido que o carbono, 

o que pode estar relacionado com o efeito adicional do metabolismo dos aminoácidos, 

que ocorre no fígado. Em um animal em fase inicial de crescimento, o esforço 

metabólico é direcionado para processar compostos envolvidos no crescimento ou 
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responsáveis diretamente por ele, como os aminoácidos, que são os constituintes 

protéicos responsáveis pelo sinal isotópico de nitrogênio. Um turnover mais lento do 

nitrogênio nos demais tecidos foi também observado no mexilhão Mysis relicta 

(Johannsson et al., 2001). 

Para o carbono em particular, o fígado apresentou o mais rápido turnover, 

similar ao observado nos tecidos de aves (Tieszen et al., 1983; Hobson & Clark, 1992), 

mas não no peixe “broad whitefish” Coregounus nasus, que apresentou turnover igual 

para fígado e músculo (Hesslein et al., 1993). No caso do tambaqui, o turnover do 

carbono no fígado foi aproximadamente duas vezes mais rápido que o do músculo, o 

que o caracteriza, mais uma vez, como tecido de grande mobilização de nutrientes 

(Doucett et al., 1999), de onde as proteínas e os ácidos graxos são repassados a uma 

taxa muito maior que nos outros tecidos corporais (Tieszen et al., 1983).  

A gordura visceral foi o tecido onde o tempo para a substituição pelo 

carbono da nova dieta foi o mais longo. Para este tecido, a estimativa do valor 

assintótico para o δ13C foi de –32,5‰, bem mais empobrecido que a dieta; e 99% deste 

valor seriam alcançados somente em 185 dias, o  que  implica  um  fracionamento  de  

–5‰. Considerado-se que um turnover completo seria o equilíbrio do sinal isotópico do 

tecido com o da dieta, mais o valor médio de fracionamento de 1‰, poder-se-ia estimar 

que este tecido alcançaria o equilíbrio em 44 dias, ou seja, muito próximo ao tempo 

observado para o repasse de 99% do sinal isotópico da dieta no fígado, 43 dias. Por 

este raciocínio, o fígado e a gordura visceral apresentariam um mesmo valor de 

turnover. Um rápido turnover e um valor negativo para o fracionamento do tecido 

adiposo também foram detectados em aves (Tieszen et al., 1983). A ocorrência de um 

contínuo empobrecimento da gordura visceral, em relação à dieta, com o tempo, após 

alcançado o equilíbrio com a dieta, sinaliza a existência de efeitos metabólicos distintos 

entre o turnover da gordura visceral e o do fígado. No fígado, parece que os nutrientes 

são transformados para o repasse aos tecidos, mantendo-se numa razão isotópica 

muito próxima à da dieta.  No tecido adiposo, os nutrientes são novamente 

transformados, gerando um fracionamento adicional por um processo metabólico que 

claramente demonstra uma preferência pelo carbono mais leve, na síntese dos lipídios. 

Dentre os tecidos analisados, a escama confirma sua condição de mais lento 

turnover. O modelo para a estimativa de turnover de carbono prevê, para esse tecido, 

um valor assintótico muito mais enriquecido que o da dieta. É um tecido onde os 
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nutrientes não são substituídos, mas acumulados com o tempo, mantendo parte do 

valor da dieta anterior que será diluído à medida que uma nova dieta é ingerida. 

Tecidos de mesma natureza, como as penas de aves, também apresentaram um 

turnover mais lento, em comparação aos outros tecidos (Tieszen et al., 1983). Pelas 

estimativas de turnover apontadas pela regressão não linear, o valor de δ13C 

assintótico, estimado para a escama, é de –23,8‰, sendo que 99% deste valor seriam 

repassados num tempo de 104,5 dias. Esta estimativa implica assumir que o repasse 

máximo do sinal isotópico da dieta conduziria a um fracionamento isotópico mínimo de 

δ13C de 3,7‰, neste tecido. 

 

4.4.2.2 Dieta C4 

Os alevinos alimentados com a dieta C4 apresentaram um padrão linear de 

incorporação da dieta aos tecidos, com exceção do fígado. Esse padrão linear indicou 

que o sinal isotópico do músculo, da escama e da gordura não alcançou o equilíbrio 

com o sinal isotópico da dieta. 

No fígado, único tecido que alcançou o equilíbrio com a dieta, o turnover do 

carbono foi igual à metade daquela estimada para os alevinos alimentados com C3. O 

menor turnover do fígado de peixes alimetados com C4, em relação a C3, pode ser 

atribuído à diferença nas taxas de crescimento, influenciadas diretamente pela 

qualidade nutricional inferior da dieta C4. Observação semelhante foi realizada por 

Carrijo, (2000) em fígado e ovos de aves de postura. 

Depois do fígado, a gordura foi novamente o tecido que apresentou a mais 

rápida substituição do sinal do carbono, em função do tempo experimental, o que 

confirma o já observado para as gorduras dos alevinos alimentados com dieta C3, por 

ser também um tecido de rápida mobilização. Por outro lado, a escama foi confirmada 

como o tecido de menor repasse do sinal do carbono, também para os peixes 

alimentados com dieta C4, porém houve um incremento adicional no repasse do 

carbono pelo efeito metabólico ocorrido também neste tecido. 

A substituição do nitrogênio da dieta C4 deu-se com o aumento de biomassa 

durante o crescimento. Apenas no fígado, ocorreu um efeito metabólico no início do 

período experimental, mas que não se manteve até o final dos 60 dias. Diferente e 

curiosamente, o músculo foi o tecido que apresentou o menor incremento na 
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substituição de N proveniente da dieta C4. Tal resultado é mais um indício de que a 

qualidade e o perfil de aminoácidos da dieta C4 não são adequados para promover o 

crescimento da espécie. Não havendo um aporte mínimo de nutrientes, em termos 

qualitativos (aminoácidos essenciais), para a síntese de novos tecidos, os nutrientes, 

quando absorvidos, são utilizados por outras vias metabólicas como gluconeogênese e 

lipogênese, que podem converter aminoácidos, respectivamente, em glicose e lipídios 

(NRC, 1993). Provavelmente, para os alevinos alimentados com C4, o metabolismo de 

síntese tissular ocorreu no seu limite de nutrientes disponíveis. Esta hipótese é 

reforçada pelo pequeno crescimento observado para os alevinos alimentados com essa 

dieta e também pela mais rápida substituição de nitrogênio na escama, tecido de menor 

atividade, que no músculo.  

 

4.5 CONCLUSÕES 

 

A dinâmica de incorporação e o turnover do carbono e do nitrogênio de 

fontes C3 e C4 em alevinos de tambaqui foi influenciada, primariamente pela taxa de 

crescimento, que reflete, por sua vez, a diferença nutricional entre as fontes. O valor de 

fracionamento isotópico para o carbono variou entre os tecidos e dependeu da 

qualidade da dieta, enquanto o do nitrogênio não. Os valores de fracionamento de 

nitrogênio no músculo em ambas as dietas (~ 2,5‰), estão dentro da faixa de variação 

observada em outras espécies; contudo, o valor para o carbono (~ 1,5‰) foi observado 

apenas nos peixes alimentados com a dieta C3. A dieta C3 substituiu tanto o carbono 

quanto o nitrogênio mais rapidamente que a dieta C4. O fígado confirmou-se como o 

tecido de mais rápido turnover isotópico, para ambas as dietas, e a escama, o mais 

lento. O carbono apresentou maior velocidade de substituição nos tecidos que o 

nitrogênio, com exceção para o fígado dos alevinos alimentados com dieta C3. Foi 

estimado o tempo mínimo de 85 dias para a substituição de 99% do carbono e do 

nitrogênio da dieta no músculo, sendo este um tecido adequado e representativo da 

composição isotópica do tambaqui, para estudos de ecologia alimentar, já que a dieta 

da espécie sofre variação entre períodos sazonais de aproximadamente 90 dias. 
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5 CONCLUSÕES FINAIS 
 

A combinação dos dois métodos, análise de conteúdo estomacal e isótopos 

estáveis, confirmou a complexidade das relações tróficas do tambaqui e sua 

dependência do pulso de inundação, que possibilita o acesso sazonal a diferentes 

fontes de alimento. O método dos isótopos estáveis mostrou-se eficiente para 

evidenciar as diferenças na qualidade nutricional das principais fontes alimentares do 

tambaqui. As plantas C3, na forma de frutos e sementes, representaram a fonte mais 

importante de energia do tambaqui, durante todo o ciclo hidrológico. Foram assimiladas 

diretamente, ou indiretamente, através de outros itens alimentares, em diferentes níveis 

tróficos. O zooplâncton, independente da quantidade ingerida, mostrou-se uma fonte 

importante de nitrogênio para o tambaqui. Em laboratório, a fonte C3 foi incorporada 

mais rapidamente que a C4, sendo a diferença na taxa de crescimento e a qualidade 

nutricional entre as fontes os fatores de maior importância na dinâmica tanto do 

carbono quanto do nitrogênio. O músculo mostrou-se como o tecido adequado e 

representativo da composição isotópica do tambaqui, para estudos de ecologia 

alimentar; contudo observou-se variação entre os tecidos que deve ser considerada, 

pois a taxa de reposição do carbono e do nitrogênio foi relacionada diretamente à 

qualidade da fonte e à funcionalidade do tecido.  

Os resultados obtidos neste trabalho confirmam a sazonalidade alimentar do 

tambaqui, já observada em trabalhos anteriores, e fornece informações mais acuradas 

da contribuição das fontes, tanto na biomassa total, quanto nos principais nutrientes 

desta espécie. As informações geradas também contribuem para uma interpretação 

mais precisa das fontes alimentares, em estudos ecológicos, a partir de valores de 

referência para uma espécie nativa. Assim, amplia-se as informações sobre a nutrição 

do tambaqui, envolvendo a assimilação dos nutrientes e apoiando futuros trabalhos que 
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objetivem investigar a incorporação de dietas quanto à qualidade e à quantidade nos 

tecidos. 
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