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Introdução e Objetivos

O Parque Nacional da Lagoa do Peixe (PNLP) é uma importante área de proteção de espécies
ameaçadas. Porém, até o momento não há informações sobre a ecologia trófica da ictiofauna
do PNLP (Loebmann & Vieira 2005). Visando contribuir no preenchimento dessa lacuna, o
presente trabalho investiga a ecologia trófica do barrigudinho Jenynsia multidentata ao longo
de regiões límnicas e estuarinas do parque.

Metodologia

Os espécimes foram coletados entre 10/2008 e 04/2009 em três pontos do PNLP: na sua
conexão com o mar (Barra), numa área estuarina (Talha-Mar) e numa área límnica (Banhado)
(Figura 1). Os espécimens coletados foram congelados e tiveram o seu conteúdo alimentar
analisado em laboratório. Para cada item foi calculado (em %): abundância numérica (N%),
área total (mm2) ocupada pelos itens (A%) e Freqüência de Ocorrência (FO%). Esses
parâmetros foram utiizados no cálculo do Índice de Importância Relativa (IRI = (N% + A%) *
FO%). A composição isotópica de carbono (12C-13C) e nitrogênio (14N-15N) do músculo dos
peixes foi analisado visando inferir possíveis fontes de carbono orgânico utilizadas pela espécie
e calcular a sua posição trófica, respectivamente.

FIGURA 1: Região sul do Brasil (A) e a localização do PNLP (linha pontilhada em vermelho).
Os pontos em vermelho indicam os locais de coleta.

Resultados e Discussão

Um total de 95 indivíduos teve o conteúdo estomacal analisado e 20 tiveram tecido
muscular retirado para análise isotópica. A espécie apresentou uma dieta onívora composta de
27 itens.  Houve uma preponderância de ‘algas’ nos indivíduos do Banhado, enquanto itens de
origem animal (crustáceos e poliquetas) foram mais importantes na dieta no Talha-Mar e Barra
(Figura 2). As razões isotópicas do carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N) também foram distintas
entre o Banhado e os locais com influência marinha. No Banhado, os valores médios de δ13C
e δ15N foram menores (-22,12 e 6,9, respectivamente) do que no Estuário (-12,3; 9,9) e Barra
(-12,4; 11,8) (Figura 3).
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Os menores valores de δ13C nos barrigudinhos do Banhado poderiam estar associados
com maior contribuição de carbono oriundo de macrófitas aquáticas (com fotossíntese do tipo
C3), enquanto os maiores valores na região sob influência marinha poderiam estar relacionados
com maior contribuição de carbono oriundo de gramíneas aquáticas (C4). Também ocorreram
diferenças na posição trófica de J. multidentata entre as regiões. No Banhado, onde as algas
filamentosas foram mais importantes na dieta, a posição trófica foi menor (1,8), enquanto que
no Talha-Mar e Barra, onde crustáceos e poliquetas tiveram maior importância na dieta (Figura
2), a posição trófica da espécie foi mais elevada (3,3 e 3,0, respectivamente).
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Figura 2. Composição percentual por grupo alimentar,
segundo o Índice de Importância Relativa (IRI) de
Pinkas, na dieta de Jenynsia multidentata, nos três
locais estudados.

Figura 3. Valores médios e desvio padrão dos valores
isotópicos de δ13C e  δ15N do músculo de Jenynsia
multidentata nos três locais estudados

Considerações Finais

Os dados de conteúdo estomacal ajudaram na interpretação de alguns dos resultados da
análise isótopica (e.g., em relação a posição trófica), o que demonstra a importância do uso
integrado dos métodos de isótopos estaveis e conteúdo estomacal na análise da ecologia
alimentar.
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