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RESUMO: No estado do Amapá, o extrativismo pesqueiro é uma atividade tradicional que tem 

grande importância socioeconômica e a pesca caracteriza-se pela influência da sazonalidade do ciclo 

das chuvas. A região dos lagos do município de Pracuúba, é um importante polo pesqueiro 

amapaense, possuindo grande diversidade de espécies aquáticas. No entanto, apesar do potencial da 

região dos lagos, poucos trabalhos foram realizados com intuito de descrever os hábitos alimentares 

da ictiofauna desta área. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi descrever a alimentação da 

traíra (Hoplias sp.), visando ampliar o conhecimento sobre este peixe e suas relações com o ambiente. 

Para realização deste estudo, 13 exemplares de Hoplias sp. foram coletados no mês de maio de 2019 

(período chuvoso na região amazônica), na Bacia do Rio Flechal, no município de Pracuúba-AP, com 

o auxílio de rede de emalhar de malhas 25, 30 e 40 mm entre nós. Os peixes foram transportados para 

o laboratório de Morfofisiologia e Sanidade Animal da Universidade do Estado do Amapá, onde 

foram pesados, medidos e analisados. Os estômagos foram analisados para verificar o índice de 

repleção estomacal através da escala: 1 - estômago vazio; 2 – estômago parcialmente vazio; 3 – 

estômago parcialmente cheio e 4 – estômago cheio. Os itens alimentares identificados por estômago 

foram analisados através do Grau de Preferência Alimentar, sendo classificados como preferencial 

absoluto (GPA = 4); alto grau de preferência (3 ≤GPA < 4); preferencial, mas outros itens também 

são ingeridos (2 ≤GPA < 3); secundário (1 ≤ GPA < 2); ocasional (0 < GPA < 1). Dos estômagos 

analisados, 76,92 % encontravam-se vazios e 23,08 % apresentaram índices 2 e 3, não sendo 

registrado indivíduos com estômago cheio (IRE=4). Com este estudo preliminar foi possível verificar 

que Hoplias sp. da Bacia do Rio Flechal, é carnívoro, com hábito alimentar piscívoro, neste estudo 

apresenta preferências alimentar por peixe, seguido de siri, insetos e sedimentos, dessa forma possui 

um estômago grande de fácil distensão, capturando presas de diferentes tamanhos. As frequências de 

estômagos vazios corroboram o que se conhece para peixes carnívoros, podendo indicar resistência a 

longos períodos de jejum, visto que as coletas foram realizadas na estação mais fria, o que se deve ao 

decréscimo de sua atividade alimentar nesse período. A traíra alimenta-se dos recursos disponíveis 

no ambiente, no entanto em sua fase de crescimento sua dieta alimentar é diferente, visto que os 

juvenis se alimentam de pequenos insetos, e os adultos se alimentam de peixes. A importância dos 

estudos da condição e da alimentação da Traíra pertencente a Bacia do Rio Flechal, permite entender 

o ecossistema em que essa espécie vive, e contribuir para a construção de bases teóricas com fins 

preservacionistas, visto o seu valor comercial e ecológico. 
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