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RESUMO 

 

 

 No presente trabalho buscaram-se elementos para avaliar o estabelecimento do 

bagre africano (Clarias gariepinus) no rio Caceribu, RJ, através de características da 

estrutura, reprodução e dieta da população. Foram realizadas doze coletas mensais 

padronizadas entre agosto de 2012 e julho de 2013, com redes de emalhar. Foram 

capturados 197 indivíduos de C. gariepinus sendo 116 machos, 79 fêmeas e dois não 

identificados. Não foram capturados juvenis. Os peixes coletados variaram entre 43 e 80 

cm de comprimento padrão e pesaram entre 1.000 g e 5.000 g. Os valores observados 

para o índice gonadossomático (IGS), para o índice de atividade reprodutiva (IAR) e 

para a variação temporal das frequências dos estádios de maturação sugerem que o 

período reprodutivo da espécie ocorra entre outubro e abril. Observou-se que a 

precipitação e a temperatura têm relação com a atividade reprodutiva. A fecundidade 

máxima absoluta observada foi de cerca de 119.000 ovócitos para uma fêmea de 1.500g. 

Cerca de 30% dos estômagos analisados possuíam entre 34 e 66% do volume ocupado. 

A análise macroscópica do conteúdo estomacal de 99 indivíduos revelou uma dieta 

composta por 17 itens, dos quais material vegetal e gastrópodes foram os mais 

frequentes, estando presentes em 47,5% e 33,3% dos estômagos, respectivamente. A 

dieta, onívora e pouco diversificada, incluiu poucos vertebrados quando comparada à 

descrita para populações de outros ambientes, mas isso não se refletiu em baixos valores 

de fator de condição da população, nem de sua fecundidade. Apesar da pressão atual de 

propágulos (introduções recorrentes) ser desconhecida, os atributos populacionais 

estudados indicam que o bagre africano, no trecho estudado do rio Caceribu, não 

depende de novos propágulos para se estabelecer. Medidas de controle da população 

local e sua expansão devem ser tomadas a fim de preservar a biodiversidade local e 

regional. 
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ABSTRACT 

 

 The study brings elements to evaluate the settlement of the African sharp-tooth 

catfish (Clarias gariepinus) in the Caceribu River, RJ, through characteristics of 

structure, reproduction and diet of the fish population. Twelve standardized monthly 

samplings were conducted between August 2012 and July 2013, using gillnets. We 

captured 197 specimens of C. gariepinus, including 116 males, 79 females and two 

unidentified. No one juvenil was caught. The standard length and weight ranges of fish 

collected varied from 43 cm to 80 cm and from 1,000 g to 5,000 g, respectively. The 

high values observed of the GSI, RAI and the temporal variation of the frequencies of 

maturity stages suggest that the peak of the reproductive period occurs between October 

and April. Rainfall and temperature are related to the reproductive activity. The 

maximum fecundity obtained was about 119.000 oocytes. Around 30% of analyzed 

stomach had between 34% and 66% of occupied volume. The stomach contents of 99 

individuals examined macroscopically revealed 17 items in the diet, of which vegetable 

and gastropods were the most common, present in 47.5% and 33.3% of stomachs, 

respectively. The omnivorous diet was less diversified and included few vertebrate 

when compared with data published on populations of other environments, but the 

condition factor and fecundity of the Caceribu River population were not affected. 

Despite of the current propagule pressure (i.e. the number of individuals introduced and 

the number of introduction attempts) is unknown, the population characteristics indicate 

that the African catfish does not depend on new propagules to establish itself in the 

Caceribu River. Local measures to control the growth and expansion of the population 

of Clarias gariepinus should be applied in order to preserve local and regional 

biodiversity.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A introdução de espécies exóticas é apontada como a segunda maior causa da 

destruição da diversidade biológica, precedida apenas pela degradação do habitat 

(Walker & Stefen, 1997) e é considerada uma das maiores ameaças à conservação da 

biodiversidade em escala planetária (Mack et al., 2000). Geralmente espécies 

introduzidas não possuem predadores naturais na área invadida e têm suas chances de 

sobrevivência no ambiente aumentadas (e.g. Fuller et al. 1999). No entanto, o sucesso 

das introduções é pequeno e a maioria das espécies que atinge ambientes naturais fora 

de sua área de ocorrência acaba não se estabelecendo; Williamson & Fitter (1996) 

estimam que apenas 10% das espécies introduzidas conseguem obter sucesso e se 

estabelecer com novas populações. 

 A maioria das invasões biológicas pode ser ilustrada por um modelo conceitual 

comum em que o processo de invasão é descrito como tendo três fases básicas: (I) 

chegada, que envolve o transporte do seu local de origem e liberação no novo hábitat, 

(II) estabelecimento, em que a espécie deverá superar os filtros ambientais locais (de 

natureza abiótica, biótica e demográfica) para que tenha sucesso como população auto-

sustentável e  (III) integração, na qual a população, interagindo com a comunidade 

local, promove mudanças no ecossistema assegurando sua própria existência a longo 

prazo (Moyle & Light, 1996, Vermeij, 1996). 

Segundo Valiela (2006), o maior transporte de espécies exóticas ocorre por meio 

da navegação, e em seguida, por meio da maricultura e piscicultura. No caso da 

piscicultura, acaba-se importando espécies que, em alguns casos, não são aceitas pelo 

mercado consumidor (Vitule et al. 2006). Essas espécies, então, são liberadas no 

ambiente natural, tanto de forma premeditada, quanto acidental (Valiela, 2006; Vitule et 

al., 2006).  

Para controle de peixes introduzidos, Pimentel et al. (2000) estimaram que nos 

Estados Unidos seja gasto mais de 1 bilhão de dólares anuais. Considerando os 

impactos gerados por invasões biológicas sobre a biodiversidade e a estrutura 

socioeconômica, este fenômeno situa-se entre algumas das principais preocupações 

ambientais do presente (Mooney, 1999).  

Em ecossistemas aquáticos, a introdução de peixes pode gerar problemas como: 

alterações de hábitat e na estrutura das comunidades, introdução de patógenos, 

hibridização, alterações tróficas e espaciais na comunidade (Taylor et al., 1984). Em 
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países como o Brasil, onde a piscicultura e a pesca esportiva e recreativa são baseadas 

quase que exclusivamente em espécies introduzidas, a introdução de espécies é um dos 

principais problemas para a conservação de peixes de água doce (Casal 2006; Agostinho 

et al. 2007). Estudos sobre a truta arco-íris (Onchorhynchus mykiss), o tucunaré (Cichla 

ocellaris) e o bagre africano (Clarias gariepinus) vêm demonstrando sucesso no 

estabelecimento dessas espécies em ambientes naturais do Brasil (Sosinski, 2004; Latini 

& Petrere 2004; Agostinho et al., 2006; Almeida, 2006; Winckler-Sosinski,et al., 2008; 

Lazzarotto & Caramaschi, 2009).  

Clarias gariepinus é nativo do continente africano e também ocorre em partes da 

Ásia, como Israel, Síria e sul da Turquia (Skelton, 1992), sendo uma das 60 espécies 

válidas para o gênero (Froese & Pauly, 2014). É um bagre com cabeça grande, olhos 

pequenos; boca grande e terminal, nadadeiras dorsal e anal longas, sem nadadeira 

adiposa. A nadadeira peitoral tem um espinho forte, serrilhado, usado para defesa e para 

“caminhar” em terra (Bruton et al., 1982). Possui, sob o opérculo, órgão arborescente 

para respiração acessória de ar atmosférico, corpo alongado e grande capacidade de 

produção de muco, que possibilitam que o bagre percorra longos trajetos fora d´água (de 

Moor & Bruton, 1988). Habita águas lênticas de lagos, rios, riachos e planícies alagadas 

que podem sofrer longos períodos de estiagem (De Graaf & Janssen, 1996); nesses 

casos, sobrevive respirando ar atmosférico e arrastando sua cauda no fundo para 

aprofundar o leito; não é capaz de estivação como o Dipnoi Lepidosiren paradoxa, a 

piramboia sul americana (Bruton et al., 1982). Durante interações intra-específicas 

agressivas e durante o forrageamento, esta espécie foi observada gerando descargas 

monofásicas e duradouras de 5-260 ms através de órgãos elétricos (Baron et. al., 1994); 

foi também registrada a detecção eletrosensorial de presas (e.g.Hanika & Kramer, 

2000). Apresenta plasticidade na dieta, ingerindo uma grande variedade de itens que 

engloba detritos (e.g. Umbria, 2008), plâncton (e.g. Yalçin et al., 2001a; Dadebo, 2009), 

crustáceos (e.g. Mili & Teixeira, 2006) insetos (e.g. Yalçin et al., 2001a), moluscos 

(e.g.Umbria,2008), vegetais (e.g.Yalçin et al., 2001a; ), anfíbios (e.g. Vitule et al., 2008; 

Umbria, 2008) e peixes (e.g. Bruton et al., 1982;Winemiller & Kelso-Winemiller, 1996; 

Hanika & Kramer, 2000).   

Em sua área nativa, a desova ocorre no verão, quando numerosos indivíduos 

migram rio acima ou para áreas rasas laterais ao rio, geralmente após fortes chuvas 

(Bruton et al., 1982). Essa espécie pode alcançar até 1,5 m de comprimento total (Herrel 

et al., 2005) e até 59 kg, mas o usual são valores inferiores a 20 kg (Bruton et al., 1982). 
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C. gariepinus apresenta grande importância comercial tanto para a pesca artesanal, na 

sua região de origem, quanto em criadouros nos diversos países onde foi introduzido, 

sendo considerado, dentre os bagres, como pertencente ao segundo grupo 

comercialmente mais importante no mundo (FAO, 1991). Na década de 90, C. 

gariepinus foi introduzido para cultivo em tanques na Europa, Ásia e América Latina 

incluindo o Brasil (Verreth et al., 1993). Em alguns estados do Brasil seu cultivo foi 

difundido, principalmente no Estado do Paraná que, em conjunto com o estado de Santa 

Catarina, chegou a produzir cerca de 1. 294 toneladas em um ano (IBAMA, Estatística 

da Pesca,  2002). No entanto, a carne do bagre africano não foi bem aceita devido a sua 

coloração escura e sabor acentuado (CEMIG- Peixe Vivo, 2014), levando os criadores a 

buscarem formas alternativas de obter lucro, como os pesque-pagues (Umbria, 2008). 

Com isso, ocorreu um aumento indiscriminado da construção de tanques sem aparato de 

contenção e próximos aos leitos de rios, levando à contaminação dos mesmos e 

colocando em risco a fauna nativa (Umbria, 2008). A piscicultura é considerada o 

principal meio de dispersão de espécies exóticas em novos ambientes, sendo C. 

gariepinus a espécie com maior número de escapes no setor piscicultor do Paraná (Orsi 

& Agostinho, 1999). Clarias gariepinus, tem sua criação, mesmo em cativeiro, proibida 

em vários países (Courternay & Williams 1992 apud Orsi & Agostinho, 1999) e em 

alguns estados brasileiros (Beerli & Logato, 2014) pelo impacto potencial sobre a fauna 

nativa e pela dificuldade no seu controle (Bolen & Robinson, 1995 apud Orsi & 

Agostinho, 1999).  

A ocorrência de C. gariepinus em ambientes naturais brasileiros foi registrada 

em Minas Gerais (Alves et. al., 1999); no Rio Grande do Sul (Braun et. al., 2003), 

Paraná (Vitule et al. 2006), Bahia (Rocha, 2008) e Espírito Santo (Milli & Teixeira, 

2006). No Estado do Rio de Janeiro, C. gariepinus foi registrado na bacia do Rio 

Paraíba do Sul (Bizerril & Primo, 2001; Dias et al., 2010) e no Rio Macaé (Brito, 2007; 

Catelani, 2013), mas sua presença é conhecida, também, na bacia do Rio São João e do 

Rio Imbé (Erica Caramaschi, com. pess.).  

Espécies de peixes resistentes a condições ambientais adversas (como baixas 

taxas de oxigênio), tolerantes a doenças, predadores de topo e/ou generalistas como é o 

caso de C. gariepinus, são fortes candidatas a se tornarem invasoras (Meffe & Carrol, 

1994).  
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A presença de Clarias gariepinus é conhecida da população ribeirinha do rio 

Caceribu desde a década de 1990 e sua introdução é imputada ao escape de uma 

piscicultura hoje inoperante. Não há notícias de introduções recorrentes. 

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de avaliar as características da 

população do bagre africano quanto a estrutura, reprodução e dieta no trecho inferior do 

rio Caceribu. Espera-se fornecer resultados, com base no ciclo reprodutivo, que 

indiquem maior vulnerabilidade da população, de forma a subsidiar a implantação de 

medidas coibitivas para sua expansão local e regional. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar as características da população de C. gariepinus quanto a estrutura, 

reprodução e dieta no trecho médio-inferior do rio Caceribu.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar a variação mensal na captura do bagre africano e sua relação com 

fatores ambientais;  

 Descrever a estrutura da população quanto ao comprimento total e padrão, peso 

e proporção entre os sexos;  

 Verificar se há dimorfismo sexual na relação peso x comprimento; 

  Avaliar a variação mensal do fator de condição de machos e de fêmeas e dos 

índices  gonadossomático e hepatossomático; 

 Caracterizar macroscópica e microscopicamente e definir a frequência mensal 

dos estádios de maturação gonadal; 

 Identificar o período reprodutivo pelo índice de atividade reprodutiva e sua   

relação com fatores ambientais (temperatura do ar, pluviosidade); 

 Mensurar a fecundidade absoluta e relativa e o tipo de desova;  

 Avaliar a variação mensal da atividade alimentar; 

 Determinar a composição qualitativa da dieta e sua variação com período seco e 

chuvoso   



5 
 

3. METODOLOGIA 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no rio Caceribu, que pertence à Bacia Hidrográfica da 

Baía de Guanabara, que, nessa região se caracteriza por baixa amplitude altimétrica (> 

20m) e domínio de planícies fluviais e flúvio-marinhas. Assim como todos os rios que 

drenam para a Baía de Guanabara, é um rio jovem, instalado após o soerguimento da 

Serra do Mar, e era originalmente muito meândrico. Percorre cerca de 60 km desde sua 

nascente, a 850m de altitude, na serra do Espraiado, até sua foz na Baía de Guanabara 

através da APA de Guapimirim. Sua bacia é uma das principais contribuintes para a 

APA de Guapimirim (Fig. 1). Seus principais afluentes são o rio dos Duques, rio 

Tanguá, rio Bonito, rio Cachoeira e rio Aldeia.  

 

 

Figura 1 -  Bacias que drenam  para a APA de Guapimirim, Baía de 

Guanabara, rio de Janeiro. Fonte: MMA/IBAMA 
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Até 1947 o rio Caceribu era um afluente do rio Macacu, até então o maior 

tributário de toda essa região, tendo sido, ambos os rios, os eixos estruturadores do 

território local por serem as principais vias de transporte de pessoas e mercadorias. A 

partir dessa data, foram iniciadas grandes obras de engenharia para saneamento e 

captação de águas para a Baixada Fluminense, e o rio Macacu foi desviado, através do 

canal do Imunana, para o rio Guapimirim, ficando a bacia do rio Caceribu isolada, 

desaguando pela mesma foz do antigo rio Macacu (Planidro, 1970). 

Concomitantemente a essas obras, o DNOS – Departamento Nacional de Obras 

de Saneamento - interferiu de forma a tornar brejos, pântanos, manguezais e os rios, 

naturalmente meândricos, em canais artificiais, alargados, retilinizados e aprofundados, 

o que reduziu bastante a área de ocorrência de manguezais nessa região. Apenas o 

trecho de baixo curso dos grandes rios da Baixada, como o Macacu, Guapi, e 

Guaxindiba/Alcântara, com seus amplos canais de maré associados aos manguezais, 

foram poupados (MMA/IBAMA). 

Os manguezais sofreram forte impacto com as transposições de bacias, visto que 

as espécies que ali ocorrem refletem o zoneamento de distribuição da salinidade e o 

alcance das marés. Os manguezais do Guapi passaram a ter um choque de água doce, 

pois o rio passou a responder pela vazão do conjunto Guapiaçu, Guapimirim e Macacu. 

O baixo curso do rio Macacu (atual Caceribu), que era responsável pelo maior aporte de 

água doce para a Baía de Guanabara, salinizou-se (MMA/IBAMA). 

Houve encurtamento dos canais em cerca de três vezes, em média, fazendo 

aumentar consideravelmente a velocidade do escoamento e, em consequência, a 

capacidade de transporte. Os rios, além de terem ficado desfigurados, perderam a 

planície de inundação e passaram a produzir uma erosão remontante, aumentando a 

carga de sedimentos transportados para a Baía de Guanabara (MMA/IBAMA). 

Complementando a caracterização da região, identificou-se como atividade 

significativa a indústria de cerâmica, que produz os tijolos para o crescimento da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, anteriormente responsável pela extração ilegal de 

madeira do manguezal de Guapimirim e pela poluição atmosférica causada. Hoje a 

lenha foi substituída pela eletricidade e pelo gás natural, no entanto, a mineração de 

argila a céu aberto continua trazendo a degradação do solo e assoreamento dos rios 

(MMA/IBAMA). 
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A bacia do rio Caceribu insere-se no domínio climático de Baixadas 

Fluminenses e se estende por parte dos municípios de Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí e 

São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, com área de drenagem de 822,4 Km². 

Segundo a classificação de Köppen, o clima predominante da região da bacia é do tipo 

subtropical, quente e úmido, com estação chuvosa na primavera-verão, com médias de 

precipitação anual entre 1150 e 1850 mm e temperatura média anual de 23ºC (Bastos & 

Napoleão, 2011). 

 

 

Figura 2 - Climograma para a região do estudo, de agosto de 2012 a julho de 2013. 

Fonte: Rede de Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - LAGEMAR/UFF 

 

 A precipitação variou entre 44,2mm (agosto/2012) e 293,75 (março/2013), 

sendo setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março os meses mais 

chuvosos, com precipitação mensal acumulada superior a 100mm e 1470,9mm o 

acumulado no ano de estudo. A temperatura variou entre 21,4ºC (julho/2013) e 29,2ºC 

(dezembro/2012), sendo 25,2ºC a média anual da temperatura na região do estudo (Fig. 

2). Pelo climograma do período (Fig. 2), observa-se que apenas o mês de agosto 

apresentou déficit hídrico.  
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Figura 3 - Precipitação média mensal acumulada para a região do estudo, de janeiro de 

2008 a julho de 2013 e precipitação mensal acumulada no período do estudo (agosto de 

2012 a julho de 2013). Fonte: Rede de Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - 

LAGEMAR/UFF 

 

 

 Pela figura 3, observa-se que o ano estudado apresentou valores de precipitação 

mais altos que a média histórica no período seco (maio a setembro) e inferiores à média 

(com exceção do mês de março) no período chuvoso. O mês de dezembro foi o que 

mais se afastou do padrão histórico de precipitação mensal acumulada. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DO TRECHO AMOSTRADO 

 

As coletas foram realizadas no trecho médio-inferior do rio Caceribu (Fig. 4), 

entre as coordenadas geográficas 22º42’46,83’’S e 42º57’07,67’’W e 22º41’08,85’’S e  

42º55’22,43’’W, num trecho de aproximadamente 7,7 km. O rio Aldeia (Fig. 4), 

afluente da margem esquerda, destaca-se no trecho inferior pelo aporte de esgotos 

domésticos provenientes da localidade Porto das Caixas e centro de Itaboraí. O uso do 

solo em torno do trecho amostrado é dominado por pastos e  estradas. Cortando o rio, 

no centro do trecho de amostragem, há uma ponte de linha ferroviária, desativada após 

acidente em que ocorreu grande derramamento de óleo no rio em 2005 (Fig. 5D). A 

cerca de 7 km a montante do trecho de coleta, vem sendo instalada a grande obra do 

novo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. 

 

Figura 4 - Localização da bacia do rio Caceribu mostrando o trecho do rio amostrado 

entre as setas em vermelho, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (RJ). Observa-se, no 

meio do trecho de amostragem, a entrada do rio Aldeia, afluente da margem esquerda. 

Em cinza, a delimitação da APA de Guapimirim (Adaptado de Costa, 2012). 
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Como mostra a figura 4, o trecho de coleta no rio Caceribu foi delimitado a 

jusante pela ponte da BR-493, que cruza o rio (Fig. 5B). A cada coleta as redes eram 

distribuídas de forma aleatória ao longo de todo o trecho, sem pontos fixos. A 

delimitação do trecho a montante variou, visto que, em algumas coletas, a embarcação 

foi barrada em seu percurso por grandes bancos de “gigoga” (Eichhornia crassipes 

Mart.), macrófita aquática comum ao longo de todo o trecho, deslocados por ação do 

vento ou da correnteza. Por tratar-se de um rio costeiro, sendo o trecho de estudo, 

próximo a foz, a maré é um fator bastante importante na dinâmica do rio, influenciando 

no processo de escolha dos locais e a forma de instalação das redes de coleta. A direção 

da correnteza era ditada, em algumas ocasiões, pela maré, invertendo o sentido da 

correnteza. Na tabela 1 são apresentadas as variações de maré nos dias de coleta. O mês 

com maior variação de maré foi outubro (1,2 - 0,2 - 1,3), com amplitude de 1,0m no 

primeiro pulso e de 1,1m no segundo pulso. 

 

Figura 5 - Imagens ilustrativas de momentos do trabalho de campo evidenciando algumas 

características do trecho estudado. A - Embarcação deslocando-se ao longo do trecho. B – Ponte da 

BR-193 ao fundo. C – Instalação de uma das redes de coleta. D – Ponte de linha férrea desativada 

após derramamento de óleo em 2005. 
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Tabela 1 - Variação de maré (m) e lua para a data e momento de exposição das 

redes de coleta no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013. Fonte: 

http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-previsao-mare/tabuas/ 

Mês Variação de maré Lua 

Ago/2012 0,3 1,2 0,4 1,1 
  

Crescente 

Set/2012 1,1 0,4 1,1 0,1 
  

Nova 

Out/2012 1,2 0,2 1,3 
   

Cheia 

Nov/2012 0,5 0,9 0,4 
   

Crescente 

Dez/2012 0,1 1,2 0,4 
   

Cheia 

Jan/2013 0,4 0,9 0,5 
   

Crescente 

Fev/2013 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 
 

Crescente 

Mar/2013 1,0 0,8 0,8 0,6 0,9 0,6 Minguante 

Abr/2013 1,1 0,5 1,0 
   

Minguante 

Mai/2013 1,1 0,5 1,0 
   

Minguante 

Jun/2013 1,0 0,5 1,1 
   

Minguante 

Jul/2013 0,9 0,5 0,6 0,5 0,9   Minguante 

 

 

Tabela 2 - Dados abióticos decorrentes da Rede de 

Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu disponibilizados 

pelo Laboratório de Geologia Marinha (LAGEMAR) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), coletados em ponto 

inserido no trecho da coleta de peixes, sempre em momento de 

maré vazante. 

Data 

Temp. 

Ambiente 

(ºC) 

OD 

Campo 

(mg/l) 

Salinidade 

Temp. 

Água 

(ºC) 

Vazão 

(m3/s) 

16-08-12 27,7 2,17 0,30 22,33 21,69 

20-09-12 26,9 2,60 4,43 26,57 25,32 

18-10-12 32,5 5,18 0,40 25,7 14,68 

16-11-12 24,2 1,15 0,78 25,03 26,79 

05-12-12 
 

1,43 0,11 28,21 1,41 

30-01-13 29,4 0,58 0,07 25,21 53,09 

27-02-13 28,5 
 

1,05 29,00 48,57 

13-03-13 31,0 
 

0,42 29,76 46,52 

11-04-13 
 

1,03 0,10 25,77 33,88 

15-05-13 25,4 1,15 0,21 23,04 33,62 

13-06-13 27,0 0,50 0,12 22,45 44,65 

11-07-13 21,5 1,38 0,14 20,08 45,05 
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 A tabela 2 apresenta dados abióticos decorrentes da Rede de Monitoramento 

Fluviométrico - rio Caceribu, que, devido ao seu caráter pontual e instantâneo, não 

representam o momento das coletas e não foram utilizados em nenhuma análise, mas 

que cumprem o papel de caracterização abiótica do local de coleta. 

No trecho inferior do rio Caceribu, adentrando a APA de Guapimirim, há forte 

presença de vegetação de mangue (Laguncularia racemosa (L.), Rhizofora mangle (L.) 

e taboa Tipha domingensis Pers). Essa vegetação não persiste, no entanto, no trecho 

inferior, onde foram realizadas as coletas. As margens do rio ao longo de todo o trecho 

são dominadas basicamente por gramíneas invasoras, denominadas localmente como 

“canarana”, que formam espessa camada vegetal, tanto na coluna d’água, dado seu 

enraizamento, como na superfície, distanciando o canal do rio do barranco marginal.   A 

coloração da água é escura, levemente amarronzada, com grande carga de matéria 

orgânica em decomposição no fundo do rio, que gera a liberação eventual de bolhas 

gasosas à superfície. Para as coletas foram instaladas redes paralelamente à margem de 

canarana (Fig. 6).  

 

Figura 6 - Instalação de rede para captura de Clarias 

gariepinus no rio Caceribu, RJ, evidenciando a margem 

formada por canarana. 
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Além da espécie-alvo, foram capturados indivíduos de Hoplosternum littorale 

(Hancock, 1828), Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) (liberados) e 

Oreochromis niloticus (L., 1758). Há registro, ainda, de Hoplias malabaricus (Bloch, 

1794).  

 

 

3.3. PROCEDIMENTOS DE COLETA E LABORATÓRIO: 

 

Foram realizadas doze coletas mensais padronizadas entre agosto de 2012 e 

julho de 2013 e uma coleta adicional em janeiro de 2014. A coleta adicional foi 

destinada apenas a complementar os dados de fecundidade e os indivíduos capturados 

não foram considerados na amostra para estudos populacionais. Cada coleta teve 

duração aproximada de 14 horas (variação de 11 horas e meia a 19 horas e meia). 

Colocar qual durou menos e qual durou mais), com instalação de redes ao final da tarde 

e despesca no início da manhã, com horários de instalação e despesca anotados para 

cada rede. Os peixes foram capturados com a utilização de redes de espera (malhas 35, 

40, 50, 60 e 70 milímetros entre nós consecutivos) de tamanhos variados (em anexo, 

tabela com a área das redes). As redes foram instaladas com o auxílio de um barco a 

motor pilotado por um pescador da região. 

Após a captura, os exemplares foram conduzidos a um laboratório cedido pela 

APA de Guapimirim para obtenção de dados biométricos: comprimento total, 

comprimento padrão (centímetro, com uma casa decimal de precisão) e peso corporal. 

Em seguida, os exemplares eram dissecados para obtenção de peso do estômago, 

conteúdo estomacal, peso do fígado, identificação do sexo e do estádio gonadal e peso 

das gônadas. Foi feito também pesagem da gordura celomática. Todas as pesagens 

foram feitas em gramas, com duas casas decimais de precisão. 

 Os estômagos foram classificados quanto ao grau de repleção, considerando as 

seguintes categorias: Vazio, 1-Quase vazio (1-33% do volume do estômago), 2-Quase 

cheio (34-66% do volume do estômago), 3- Cheio (67-100% do volume do estômago). 

Os estômagos foram retirados da cavidade abdominal e abertos com uma incisão ventral 

para exame macroscópico do conteúdo. O conteúdo estomacal foi triado visualmente, 

sendo registrados todos os organismos presentes visíveis a olho nu. Em caso de dúvidas 

ou complexidade da amostra, o conteúdo era fixado em formol a 10% e acondicionado 

para análise posterior. Para caracterização microscópica da dieta, os estômagos de 15 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hancock_%28ornithologist%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quoy
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gaimard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1824
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bloch
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indivíduos (coletados em abril de 2013) foram fixados em campo e analisados macro e 

microscopicamente (microscópio estereoscópico). Os itens foram identificados até o 

menor nível taxonômico possível, com uso de bibliografia específica (e.g. Mugnai, 

Nessimian & Baptista, 2010) e quantificados volumetricamente por deslocamento em 

proveta graduada ou em câmara volumétrica. Tanto para a análise macroscópica, quanto 

a microscópica, foram analisados machos e fêmeas separadamente.  

Para registro e identificação do estádio reprodutivo, as gônadas foram 

fotografadas com câmera digital e classificadas macroscopicamente levando em 

consideração ocupação percentual da cavidade abdominal, coloração, grau de turgidez, 

visibilidade de ovócitos a olho nu e vascularização. De maneira geral, foram seguidos 

os critérios apresentados em Vazzoler (1996) para qualquer espécie e os de Umbria 

(2008) especificamente para C. gariepinus no rio Guaraguaçu (Tab. 3). 

Porções das gônadas foram fixadas, após pesagem, em formol a 10%, para 

posterior processamento histológico, de forma a eliminar dúvidas no diagnóstico 

macroscópico e para caracterizar microscopicamente os ovários e testículos. 

Ovários maduros foram seccionados em duas porções. Cada porção foi pesada e 

fixada, respectivamente, em solução de Gilson (descrita em Vazzoler, 1996) para 

estimativa da fecundidade, e em formol a 10% para processamento histológico e 

confirmação do estádio gonadal.  
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Tabela 3 - Escala com as principais características dos estádios de maturação gonadal 

para machos e fêmeas de C. gariepinus. (Modificado de Umbria, 2008) 

 

ESTÁDIOS OVÁRIOS TESTÍCULOS 

IMATURO Ovários pequenos, 

saciformes, transparentes. 

 

Testículos pequenos, 

transparentes. 

MATURAÇÃO Ovários com coloração 

marrom com ovócitos 

visíveis (grânulos 

esbranquiçados). 

Testículos com coloração 

rosácea e maiores que a 

fase anterior. 

MATURAÇÃO AVANÇADA Ovários túrgidos com 

ovócitos visíveis, 

amarelados 

 

MADURO Ovários ocupando mais de 

1/3 da cavidade abdominal 

com ovócitos grandes 

esverdeados. Grande 

vascularização. Parede dos 

ovários transparentes. 

Testículos túrgidos, 

esbranquiçados, as vezes 

com coloração rosácea. 

SEMI/DESOVADA/ESGOTADO Parecido com a maturação, 

mas com um tamanho menor 

 

DESOVADA/ESGOTADO Ovários distendidos da 

cavidade do corpo, 

hemorrágicos, com o peso 

diminuído. Abertura genital 

avermelhada. 

Testículos pouco túrgidos, 

coloração esbranquiçada 

heterogênea.  

RECUPERAÇÃO Tamanho reduzido, forte 

coloração 

avermelhada/marrom. 

Testículos hemorrágicos, 

distendidos da parede do 

corpo, esvaziados com 

coloração cinza-

esbranquiçada. 

RECUPERADA Gônada translúcida, sem 

grânulos visíveis a olho nu. 

 

 

As porções de gônadas fixadas em formol a 10% destinadas à análise 

histológica, foram passadas para álcool 70º GL, seguindo-se rotina histológica até 

inclusão em parafina e coloração HE (descrição da rotina em Vazzoler, 1996). Para 

algumas lâminas foi feita inclusão em resina, que possibilita melhor documentação 

fotográfica. O exame histológico das lâminas visou validar ou corrigir a classificação 
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macroscópica realizada no laboratório de campo e caracterizar microscopicamente os 

ovários e testículos (Tabs. 4 e 5).  

As lâminas histológicas foram fotografadas em microscópio ótico com câmera 

digital acoplada, através de adaptador, no encaixe de uma das oculares, utilizando-se 

objetivas de 4x, 10x e 20x, dependendo da intenção da fotografia. 

 

Tabela 4 - Descrição histológica das fases de desenvolvimento ovocitário, de acordo 

com Vazzoler (1996). 

Fase de 

desenvolvimento 
Denominação Descrição 

Fase I Cromatina-nucleolar 

Ovócitos com citoplasma escasso e 

núcleo arredondado. Presentes em 

ovários imaturos. 

Fase II Perinucleolar 

Ovócitos com citoplasma bem definido 

com volume maior e núcleo menos 

arredondado. Presentes em todos os 

estádios de maturidade. 

Fase III 
Formação da vesícula 

vitelínica 

Ovócitos com acelerado crescimento 

citoplasmático e presença de nucléolos 

na periferia do núcleo. Presentes em 

ovários em maturação. 

Fase IV Vitelogênese 

Ovócitos com deposição de proteínas 

que empurram os vacúolos para o 

centro da célula. O núcleo torna-se mais 

irregular. Presente em ovários em 

maturação avançada. 

 

Fase V 
Maduro 

Ovócito com aumento rápido de 

tamanho, sem vesículas lipídicas, 

possuindo um aspecto completamente 

homogêneo. Presentes em ovários 

maduros e prontos para serem 

eliminados do folículo. 
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Tabela 5 - Escala com as principais características histológicas dos estádios de 

maturação gonadal para fêmeas e machos de C. gariepinus. (Ampliado de Umbria, 

2008) 

ESTÁDIOS OVÁRIO TESTÍCULO 

IMATURO   

MATURAÇÃO 
Presença de folículos ovarianos 

nas fases I, II, III e IV. 

Paredes dos túbulos espessa, luz 

dos túbulos começam a ter 

espermatozóides. 

MATURAÇÃO AVANÇADA 

Predomínio de folículos 

ovarianos na fase V, poucos nas 

fases II e III são observados. 

Folículos ovarianos na fase IV 

também 

Parede dos túbulos fina, luz 

totalmente tomada por 

espermatozóides. 

MADURO (A) 

Predomínio de folículos 

ovarianos na fase V, poucos nas 

fases II e III são observados. 

Folículos ovarianos na fase IV 

também estão presentes. 

Idem a Maturação avançada 

SEMI-DESOVADA/ 

ESGOTADO 

Folículos ovarianos nas fases II, 

III, IV e V e folículos vazios. 

Tecido desorganizado, luz dos 

túbulos largas , finas. ainda 

muito espermatozóides na luz 

dos túbulos 

DESOVADA/ESGOTADO 

Folículos ovarianos nas fases I e 

II. Presença de folículos vazios. 

Lamelas desorganizadas e tecido 

conjuntivo entre os folículos, 

grumos marrom claro de tecido 

residual, ovócitos em atresia. 

Tecido desorganizado. túbulos 

com paredes largas e disformes. 

grumos de espermatozóides na 

região central da luz, deixando 

espaços.Grumos amarronzados 

de tecido residual 

RECUPERAÇÃO Idem a Desovada 

Tecido desorganizado, mas 

grumos esparsos de 

espermatozóides na luz dos 

túbulos. 

RECUPERADA/O 
Gônada translúcida; folículos 

não visíveis a olho nu. 

Tecido organizado, túbulos com 

paredes espessas e cistos com 

diferentes conjuntos de células 

germinativas. Ausência de 

espermatozóides. 
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Para a determinação da fecundidade e tipo de desova, as gônadas maduras foram 

mantidas em solução de Gilson e agitadas algumas vezes por dias seguidos até a 

liberação dos ovócitos do estroma ovariano. Em seguida o líquido era substituído por 

álcool a 70º GL e os fragmentos de tecido eram retirados com pinças e pincéis, de forma 

a se obter apenas os ovócitos intraováricos soltos.  

A separação dos ovócitos em classes de tamanho foi feita com o uso de um 

ovocitômetro (Schubart & Iglesias, não publicado), que consiste de oito peneiras (1.150 

µm, 1.000 µm, 850 µm, 700 µm, 550 µm, 400 µm, 250 µm, 100 µm) de malhas de 

nylon superpostas da maior para a menor, submersas em cuba com água. A separação 

dos ovócitos é feita através da decantação dos mesmos e separação nas diferentes 

malhas (Fig. 7).  

 

Figura 7 - Ovocitômetro utilizado para separação das classes de diâmetro dos 

ovócitos. 

 

Os ovócitos de cada classe de tamanho foram colocados em um becker de 

600ml, adicionando-se álcool 70°G.L., até um volume fixo de 200 ml. As amostras 

foram homogeneizadas por agitação e retirada uma subamostra de 10ml com auxílio de 

uma pipeta provida de pera de sucção. Essa subamostra foi colocada em placa de Petri 

para contagem dos ovócitos com auxílio de lupa. Foi realizado para cada amostra três 

contagens diferentes, com devolução dos ovócitos das duas primeiras, considerando-se 

como definitiva a média dessas.  
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 Para a estimativa do número de ovócitos da amostra foi aplicada a formula: 

 

𝑁 =
200 ∗ n

10
 

 

N = número total de ovócitos da amostra 

n = número de ovócitos na subamostra 

 

A fecundidade absoluta foi determinada a partir da contagem dos ovócitos 

pertencentes ao lote mais avançado através da mesma subamostragem de alíquotas do 

número total de ovócitos descrita acima. A fecundidade relativa foi expressa como o 

número de ovócitos por unidade de peso corporal (no de ovócitos / g) e por unidade de 

comprimento (no de ovócitos / cm). 

 

3.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Para as capturas com redes de espera foram obtidos os valores de CPUE (captura 

por unidade de esforço) em indivíduos/m2 de rede/hora e gramas/m2 de rede/hora, e 

comparados entre os meses. 

A proporção entre os sexos foi determinada para cada mês e para todo o 

conjunto de peixes capturados e aplicou-se o teste do qui-quadrado (2) para testar a 

significância dos possíveis desvios da proporção esperada de 1:1.  

Os exemplares foram divididos em classes de comprimento e para a 

determinação do número de classes de comprimento foi utilizado o algoritmo de Sturges 

(e.g. Vieira, 1991), onde K = 1 + 3,222 x log n, sendo n o tamanho da amostra. O 

intervalo entre as classes foi gerado com base em H = R / K, sendo R a diferença entre o 

maior e o menor valor assumido pela variável, e K o número de classes. A amplitude 

obtida para cada classe de comprimento foi de 4,3 cm. 

Para avaliação da forma de crescimento corporal foi gerada a relação 

peso/comprimento dos indivíduos como um todo e para machos e fêmeas 

separadamente.  
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Foi aplicada uma Análise de Variância Multivariada (MANOVA) para verificar 

se houve diferença significativa entre o peso e comprimento padrão entre machos e 

fêmeas. 

Como forma de prover indicativos sobre o período reprodutivo foi analisada a 

distribuição temporal das frequências relativas mensais dos estádios de maturação das 

gônadas e a distribuição individual e de valores médios do índice gonadossomático 

(IGS = Pg / Pc x 100) e hepatossomático (IHS = Pf / Pc x 100), para machos e fêmeas 

separadamente. 

É apresentada, também, uma análise dos indivíduos agrupados mensalmente e 

por período de seca e chuva em indivíduos reprodutivos (fêmeas: maturação avançada, 

maduro, semi-desovada e desovada, e machos: maturação, maduro, e esgotado) e não 

reprodutivos (fêmeas: maturação inicial, recuperação e recuperada; machos: 

recuperação e recuperado).  

Para interpretação da influência dos parâmetros ambientais na atividade 

reprodutiva da espécie, foram feitos gráficos com os valores médios do IGS e os valores 

médios mensais de precipitação, temperatura média e fotoperíodo. 

Para observar, graficamente, a mobilização mensal das reservas energéticas 

referentes ao processo de vitelogênese (fêmeas) e produção de espermatozóides 

(machos), foram plotados os valores médios mensais dos índices gonadossomático e 

hepatossomático de fêmeas e machos separadamente. 

Para verificação dos resultados da estrutura corporal em relação ao período 

reprodutivo, foi avaliado o fator de condição relativo (Kn) de acordo com Anderson & 

Gutreuter (1992). Câmara et al. (2011) revisaram o uso dos fatores de condição e 

indicaram o Kn como o mais adequado para se prover uma estimativa da condição 

independente do comprimento devido à característica de representação da variação 

populacional real em torno de um valor médio da condição. Além disso, esse índice 

permite comparações, pois sendo uma proporção entre o peso esperado e o observado, o 

valor 100 é considerado a condição ideal para a população (Anderson & Gutreuter, 

1992).  
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A diferença entre os valores médios mensais de IGS, IHS e Kn foram testados 

através de uma ANOVA com teste Tukey a posteriori. 

Para verificar se houve correlação entre os valores de IGS e de Kn, para machos 

e fêmeas foi feita uma correlação de Pearson. 

 Foi aplicado o índice de atividade reprodutiva (IAR) (sensu Agostinho et al. 

1993), para fêmeas, avaliado mês a mês. A atividade reprodutiva é classificada em nula 

(IAR ≤ 2), incipiente (2 < IAR ≤ 5), moderada (5 < IAR ≤ 10), intensa (10 < IAR ≤ 20) 

e muito intensa (IAR > 20), sendo: 

𝐼𝐴𝑅 =
𝑙𝑛𝑁𝑖 (

𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
+

𝑛𝑖

𝑁𝑖
)

𝐼𝐺𝑆𝑖

𝐼𝐺𝑆𝑒

𝑙𝑛𝑁𝑚 (
𝑛𝑚

∑ 𝑛𝑖
+ 1)

× 100  

onde: 

Ni = nº de indivíduos na unidade amostral i 

ni = nº de indivíduos em reprodução na unidade amostral i 

Nm = nº de indivíduos na maior unidade amostral 

nm = nº de indivíduos em reprodução na unidade amostral com maior n 

IGSi = IGS médio dos indivíduos em reprodução na unidade amostral i 

IGSe = maior valor individual do IGS 

IGS = Peso das gônadas / Peso total x 100 

 

O IAR mensal foi comparado à média da pluviosidade (em milímetros) e da 

temperatura através de correlações de Pearson.  

Foi feita uma regressão simples entre os valores de comprimento padrão e peso e 

os valores de fecundidade. 
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Na análise da alimentação, os itens identificados apenas macroscopicamente 

foram agrupados nas seguintes categorias: Insetos Autóctones, Insetos Alóctones, 

Crustáceos, Gastrópodos, Material Vegetal e Peixes. Quando os itens foram analisados 

sob estereomicroscópio, foram acrescidas as categorias Outros Artrópodos  e Sementes 

e Frutos. Para os 15 estômagos analisados macro e microscopicamente por método 

volumétrico (e.g. Hyslop, 1980), foi aplicado o Índice Alimentar (Kawakami & 

Vazzoler, 1980).   

 

𝐼𝐴𝑖 =
O𝑖V𝑖

∑ (O𝑖V𝑖)𝑛
𝑖=1

× 100 

 

onde: 

IAi = Índice Alimentar 

i = 1,2, ... n = determinado item alimentar 

Oi = frequência de ocorrência (%) do determinado item 

Vi = volume (%) do determinado item 
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4. RESULTADOS 

4.1. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO  

 

 

Foram capturados exemplares de C. gariepinus em todas as campanhas mensais 

entre agosto de 2012 e julho de 2013, sendo 38 o maior valor de capturas, em setembro 

de 2012 e seis o menor valor de capturas em outubro de 2012 e maio de 2013 (Tab. 6).  

Tabela 6 – Distribuição mensal da quantidade de 

indivíduos (N), da captura de indivíduos por 

unidade de esforço (CPUEn) e da captura de 

biomassa por unidade de esforço (CPUEg) de C. 

gariepinus no rio Caceribu, RJ, entre agosto de 

2012 e julho de 2013.  

Campanhas  N 
CPUEn 

(n.m².h-1) 
CPUEg 

(g.m².h-1) 

ago/12 28 0,00113 2,42651 

set/12 38 0,00258 5,68323 

out/12 6 0,00045 0,89984 

nov/12 13 0,00097 2,01997 

dez/12 13 0,00133 2,77195 

jan/13 28 0,00232 5,74605 

fev/13 14 0,00137 2,86087 

mar/13 11 0,00112 2,62827 

abr/13 18 0,00176 3,47826 

mai/13 6 0,00058 1,53736 

jun/13 12 0,00118 2,84689 

jul/13 10 0,00053 0,90887 

Total 197 0,00125 2,7399 

  

 Ambas as CPUEs atingiram seus maiores valores em setembro de 2012 e janeiro 

de 2013, atingindo 5,68 g.m2.h-1, e 0,0025 n.m2.h-1 e 5,74 g.m2.h-1 e 0,0023 n.m2.h-1, 

respectivamente (Fig. 8).  
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Figura 8 - CPUEn (indivíduos) e CPUEg (biomassa) mensal de agosto de 2012 a julho 

de 2013. 
 

Foram capturados, no total, 197 indivíduos de C. gariepinus, sendo 116 machos, 

79 fêmeas e dois mutilados com sexo não determinado. A razão sexual em cada mês 

variou ao longo do ano, sendo que houve predomínio significativo de machos em sete 

dos meses do ano e de fêmeas em apenas um (Tab. 7). No total de capturas, os machos 

representaram 59,5% e as fêmeas 40,5%, sem diferença significativa da proporção 

esperada de 1:1 (Tab. 7).  

 

Tabela 7 – Número de machos e fêmeas de C. gariepinus capturados no rio 

Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013, valores de percentual e 2. 

Valores em negrito indicam diferenças significativas, α=0,05. 

  Número   %   

  Machos  Fêmeas TOTAL Machos Fêmeas X² 

ago/12 12 16 28 42,9 57,1 2,04 

set/12 25 13 38 65,8 34,2 9,97 

out/12 5 1 6 83,3 16,7 44,44 

nov/12 9 4 13 69,2 30,8 14,79 

dez/12 6 7 13 46,2 53,8 0,59 

jan/13 20 8 28 71,4 28,6 18,37 

fev/13 8 6 14 57,1 42,9 2,04 

mar/13 4 5 9 44,4 55,6 1,23 

abr/13 11 7 18 61,1 38,9 4,94 

mai/13 5 1 6 83,3 16,7 44,44 

jun/13 9 3 12 75,0 25,0 25,00 

jul/13 2 8 10 20,0 80,0 36,00 

TOTAL 116 79 195 59,5 40,5 3,60 
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Figura 9 - Obtenção de dados biométricos de indivíduos de C. gariepinus capturados no rio 

Caceribu, RJ entre agosto de 2012 e julho de 2013.  
 

Os valores de comprimento padrão e de peso variaram de 43,4 cm a 79,6 cm e 

de 1.090 g a 5.007,8 g, respectivamente, sendo o maior indivíduo um macho e o menor 

uma fêmea. As classes de tamanho mais frequentes foram as classes 3 e 4 (Tab. 8; Fig. 

10). Em todos os meses, excetuando-se janeiro, uma dessas duas classes foi a mais 

abundante (Tab. 8). As classes menos representadas foram as correspondentes aos 

maiores comprimentos padrão (Classes 7, 8 e 9), com apenas três, dois e um indivíduos 

coletados, respectivamente. A classe 9 foi representada por apenas um indivíduo macho, 

com 5.007,8 g e 79,6 cm, capturado em março de 2013.  
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Tabela 8 - Distribuição mensal de indivíduos por classes de tamanho dos exemplares de 

C. gariepinus capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013. 

 

Classes   CP (cm) Meses (2012-2013)   

  

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total 

Classe 1 43,4 até 47,7 3   1   1   1   2   1 2 11 

Classe 2 47,8 até 52,1 5 3 

 

4 2 

 

2 3 3 

  

4 26 

Classe 3 52,2 até 56,5 8 13 2 4 4 7 4 3 4 

 

1 2 52 

Classe 4 56,6 até 60,8 7 19 2 4 4 7 5 1 8 3 6 1 67 

Classe 5 60,9 até 65,2 1 2 1 1 2 9 1 3 1 2 2 1 26 

Classe 6 65,3 até 69,6 2 1 

   

3 1 

   

2 

 

9 

Classe 7 69,7 até 74,0 

     

2 

   

1 

  

3 

Classe 8 74,1 até 78,4 2 

           

2 

Classe 9 78,5 até 82,8               1         1 

  N Total 28 38 6 13 13 28 14 11 18 6 12 10 197 

 

As fêmeas foram mais frequentes nas classes de tamanho 2 e 3 e os machos, nas 

classes 3 e 4, sendo que a classe 1 foi exclusivamente representada por fêmeas, 

enquanto as classes 6, 7, 8 e 9 foram representadas apenas por machos (Fig. 10). 

 

 

Figura 10 - Frequência absoluta de machos e fêmeas, por classe de tamanho de C. 

gariepinus capturados no rio Caceribu,  RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013. (n=195) 
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As maiores diferenças entre meses em relação a comprimento padrão e peso 

foram encontradas entre os meses de junho e julho de 2013, sendo junho o mês com os 

maiores valores e julho com os menores (Tab. 9 e 10). Em relação ao período total de 

um ano, não houve variação notável nos valores de comprimento padrão e peso dos 

indivíduos capturados. 

 

Tabela 9- Média, mediana, máximos e mínimos de 

comprimento padrão (CP) de exemplares de C. gariepinus 

capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho 

de 201.  

Comprimento Padrão - CP(cm) 

    Médias Mediana Máximo Mínimo 

1 ago/12 56,24 54,9 77,0 44,2 

2 set/12 56,79 57,0 65,6 49,2 

3 out/12 55,55 56,1 61,2 46,9 

4 nov/12 55,15 56,3 63,0 49,6 

5 dez/12 55,83 56,5 63,1 46,4 

6 jan/13 60,77 61,0 72,7 47,8 

7 fev/13 56,93 56,45 69,2 47,2 

8 mar/13 58,25 56,3 79,6 49,4 

9 abr/13 54,81 55,95 62,5 45,8 

10 mai/13 61,47 60,45 70,1 56,7 

11 jun/13 59,17 59,6 66,4 43,4 

12 jul/13 52,77 51,75 62,6 46,8 

 
 

Tabela 10 - Peso Total (PC) de exemplares de C. 

gariepinus capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 

2012 a julho de 2013: média, mediana, máximos e mínimos 

Peso total - PC(g) 

    Médias Mediana Máximo Mínimo 

1 ago/12 2146,1 1922,5 4232,0 1090,0 

2 set/12 2200,6 2185,1 3316,55 1501,4 

3 out/12 1979,1 1965,8 2424,2 1425,9 

4 nov/12 2083,8 2109,0 2579,2 1503,2 

5 dez/12 2082,6 2142,95 2796,95 1180,9 

6 jan/13 2480,5 2389,9 3708,4 1565,8 

7 fev/13 2082,1 1988,5 3219,0 1481,0 

8 mar/13 2344,8 2194,45 5007,8 1392,6 

9 abr/13 1977,4 2045,2 2573,5 1306,3 

10 mai/13 2645,8 2426,8 3870,2 2134,5 

11 jun/13 2418,3 2429,5 3375,7 1370,5 

12 jul/13 1718,8 1600,35 2618,2 1197,0 



28 
 

Os dados gerais de comprimento padrão e peso por campanha encontram-se nas 

Tabelas 9 e 10. De modo geral, os maiores valores, para ambos, foram encontrados em 

janeiro e maio de 2013. A reta, juntamente com sua fórmula geratriz, da regressão peso-

comprimento revelou crescimento alométrico negativo para a espécie, ou seja, o peso 

aumenta mais lentamente que o comprimento (Fig. 11), sem diferença significativa 

entre os sexos. Os valores observados de b foram 2,43 (2,19<b<2,66) para fêmeas e 

2,38 (2,18<b<2,58) para machos. Percebe-se na figura 10 que todos os indivíduos de 

maior tamanho foram representados por machos enquanto todos os menores foram 

representados por fêmeas. A Análise de Variância Multivariada (MANOVA) mostrou 

diferença significativa (p<0,05) tanto para tamanho corporal (Cp) (F(1,193) = 56,8184, 

p = 0,0000) quanto peso (F(1,193) = 33,1794, p = 0,00000003) entre machos e fêmeas 

(Fig. 12). 

 

 

Figura 11 - Relação peso (g) / comprimento padrão (cm) dos exemplares 

de C. gariepinus capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho 

de 2013. 
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Figura 12 - Análise de variância multivariada de valores 

logaritmizados de comprimento padrão e peso entre machos e 

fêmeas de C. gariepinus do rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a 

julho de 2013. 
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4.2. REPRODUÇÃO 

 

 

Na tabela 11 são apresentados os 116 machos e 79 fêmeas, classificados nos 

estádios de maturação gonadal considerados. Não foram capturados indivíduos imaturos 

(Tab. 11).  

 

Tabela 11 - Número de machos e fêmeas de C. 

gariepinus do rio Caceribu, RJ, por estádio de 

maturação entre agosto de 2012 e julho de 2013. 

Estádio de Maturação Machos Fêmeas 

Maturação 57 16 

Maturação Avançada 
 

2 

Maduro (a) 30 29 

Semi-esgotado/Semi-desovada 13 8 

Esgotado/Desovada 8 5 

Recuperação 4 19 

Recuperado(a) 4 
 TOTAL 116 79 

 

 

 

Em relação à confirmação histológica dos estádios gonadais, observou-se que a 

classificação macroscópica foi bastante fidedigna. Apenas um macho apresentou estádio 

macroscópico e histológico "recuperado", sendo que os testículos, histologicamente, 

apresentaram espermatozóides na luz dos túbulos, sendo produzidos ou sendo 

reabsorvidos. Nas fêmeas, o estádio semi-desovado nem sempre mostrou os ovócitos 

com vitelogênese lipídica (III) dada a quantidade de ovócitos IV, V e folículos vazios.  
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Em relação à variação temporal da frequência de estádios de maturação, é 

possível observar que tanto fêmeas quanto machos maduros foram observadas com 

maior frequência entre os meses de outubro de 2012 e fevereiro de 2013 (Fig. 13 e 14, 

respectivamente).  

 

Figura 13 - Variação temporal das frequências dos estádios de maturação gonadal em 

fêmeas (n=79) de C. gariepinus capturadas no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a 

julho de 2013. 
 

 
Figura 14 - Variação temporal das freqüências dos estádios de maturação gonadal em 

machos (n=116) de C. gariepinus capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a 

julho de 2013. 
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 Considerando os estádios de maturação agrupados em reprodutivos (Maturação 

Avançada, Madura, Semi-desovada e Desovada) e não reprodutivos (Maturação e 

Recuperação) para fêmeas, observou-se apenas indivíduos considerados reprodutivos de 

outubro de 2012 a abril de 2013 (Fig. 15). Considerando os períodos do ciclo 

hidrológico, verifica-se que no período chuvoso ocorreram apenas indivíduos fêmeas 

considerados reprodutivos, enquanto que no período seco os indivíduos não 

reprodutivos foram predominantes (Fig. 16). 

 
Figura 15 - Variação temporal das frequências dos estádios de maturação gonadal, agrupados 

em reprodutivos e não reprodutivos, em fêmeas (n=79) de C. gariepinus capturadas no rio 

Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013. R: reprodutivos; NR: não reprodutivos 
 

 
Figura 16 - Variação sazonal (ciclo hidrológico) dos estádios de maturação gonadal, 

agrupados em reprodutivos e não reprodutivos, em fêmeas (n=79) de C. gariepinus, 

capturadas no rio Caceribu, RJ, entre agosto de 2012 e julho de 2013. 
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  Considerando os estádios de maturação, para machos, agrupados em 

reprodutivos (Maturação, Maduro, Semi-esgotado e Esgotado) e não reprodutivos 

(Recuperação e Recuperado), observaram-se indivíduos considerados reprodutivos ao 

longo de todo o ano (Fig. 17). Considerando os períodos do ciclo hidrológico, verifica-

se que ocorreram indivíduos reprodutivos e não reprodutivos tanto no período chuvoso 

quanto no período seco (Fig. 18). 

  
 

Figura 17 - Variação temporal das freqüências dos estádios de maturação gonadal, 

agrupados em reprodutivos e não reprodutivos, em machos (n=116) de C. gariepinus 

capturados no rio Caceribu, RJ, de agosto de 2012 a julho de 2013. R: reprodutivos; NR: 

não reprodutivos 
 

  

Figura 18 - Variação sazonal (ciclo hidrológico) dos estádios de maturação gonadal, 

agrupados em reprodutivos e não reprodutivos, em machos (n=116) de C. gariepinus, 

capturados no rio Caceribu, RJ, entre agosto de 2012 e julho de 2013. 
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Tabela 12 - Descrição histológica e imagem das principais estruturas e fases de 

desenvolvimento ovocitário em ovários, de acordo com Vazzoler (1996). 

Estruturas Descrição Imagem 

Ovócito Fase I Ausente nas amostras 

 

Ovócito Fase II 

Ovócitos com citoplasma 

bem definido com 

volume maior que os 

ovócitos na Fase I e 

núcleo menos 

arredondado. Presentes 

em todos os estádios de 

maturidade. (Aumento 

10x com recorte da 

imagem) 

 

Ovócito Fase III 

Ovócitos com acelerado 

crescimento 

citoplasmático e presença 

de nucléolos na periferia 

do núcleo. Presença de 

alvéolos corticais na 

periferia do citoplasma. 

Presentes em ovários em 

maturação. (Aumento 

10x) 

 

Ovócito Fase IV 

Ovócitos com deposição 

de proteínas que 

empurram os alvéolos 

para o centro da célula. O 

núcleo torna-se mais 

irregular. Presente em 

ovários em maturação 

avançada. (Aumento 4x) 
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Ovócito Fase V 

Ovócito com aumento 

rápido de tamanho, sem 

alvéolos corticais, e 

abundância de grânulos 

de vitelo. Presentes em 

ovários maduros e 

prontos para serem 

eliminados do folículo. 

(Aumento 4x) 

 

Ovócito atrésico 

Ovócito com perda de 

turgidez celular, ruptura 

da zona pelúcida, 

grânulos de vitelo, 

quando presentes, perdem 

sua individualidade, 

constituindo uma massa 

amorfa de substância 

acidófila. Núcleos 

desintegrados. (Aumento 

4x) 

 

Folículo pós-

ovulatório 

Camada envoltória 

(células foliculares) do 

ovócito maduro no 

momento pós-desova. 

(Aumento 10x) 

 

Corpo residual 

Corpos maciços de 

células poliédricas, com 

núcleos excêntricos e 

citoplasma de coloração 

amarronzada. Resultado 

dos processos como 

folículos pós-ovulatórios 

e atrésicos. (Aumento 

10x) 
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A tabela 12 apresenta as principais fases do desenvolvimento ovocitário e 

estruturas para fêmeas de C. gariepinus. Os estádios de maturação gonadal mais 

frequentes para fêmeas, representados macro e microscopicamente, assim como o valor 

de IGS da gônada utilizada na imagem, são apresentados nas figuras 19 a 24.  

 

 
 

MATURAÇÃO   IGS - 3,5  AGOSTO 

Figura 19 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus em maturação, capturada no rio Caceribu, RJ, em 

agosto de 2012, evidenciando ovócitos nas fases (II) e (III).  

 
 

 
 

MATURAÇÃO  AVANÇADA  IGS - 4,2  AGOSTO 

Figura 20 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus em maturação avançada, capturada no Rio 

Caceribu, RJ, em agosto de 2012, evidenciando ovócitos nas fases (II), (III), (IV) e (V). 
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MADURA    IGS - 20,1  JANEIRO 

Figura 21 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus madura, capturada no rio Caceribu, RJ, em 

janeiro de 2013, evidenciando ovócitos na fase V. 

 
 
 

 
 

SEMI-DESOVADA  IGS - 11,1  JUNHO 

Figura 22 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus semi-desovada, capturada no rio Caceribu, RJ, 

em junho de 2012, evidenciando ovócitos nas fases (II), (V) e folículo pós-ovulatório 

(seta). 
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DESOVADA  IGS - 5,6  JANEIRO 

Figura 23 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus desovada, capturada no rio Caceribu, RJ, em 

janeiro de 2013, evidenciando ovócitos nas fases (II), (V) folículo pós-ovulatório (FPO) 

e corpo residual (CR).  

 

 

 
 

RECUPERAÇÃO  IGS - 2,7  JULHO 

Figura 24 - Fotografia macroscópica e de lâmina microscópica com aumento de 4x do 

ovário de uma fêmea de C. gariepinus em recuperação, capturada no rio Caceribu, RJ, 

em julho de 2013, evidenciando ovócitos na fase (II) e corpo residual (CR). 
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Na figura 25 são apresentados os estádios de maturação gonadal mais frequentes 

para machos, representados macroscopicamente, assim como o valor de IGS da gônada 

utilizada na imagem. 

 
 

 
 

Figura 25 - Testículos de C. gariepinus nos diferentes estádios de maturação e o 

respectivo valor de IGS do indivíduo da foto, rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto 

de 2012 e julho de 2013. 
 

 

 

A seguir, a figura 26, apresenta a caracterização macro e microscópica de um 

testículo em maturação avançada, com fotos digitais e imagens de lâminas 

microscópicas após coloração com H/E. 
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Figura 26 - Caracterização macro e microscópica do estádio de maturação avançada de um 

macho de C. gariepinus capturado no rio Caceribu, RJ, em abril de 2013. A - Fotografia 

macroscópica dos testículos; B - Fotografia de lâmina microscópica dos testículos 

evidenciando o lúmen dos túbulos seminíferos repletos de espermatozóides nos lobos da 

borda do testículo; C - Fotografia de lâmina microscópica dos testículos evidenciando os 

túbulos seminíferos na área central do testículo. VS = vesícula seminal. 

 

Em relação à distribuição mensal dos valores individuais e médios do índice 

gonadossomático (IGS) para machos (Fig. 28), os maiores valores ocorreram entre 

outubro e abril (F(11, 103)=18.671, p<0,001). O valor médio do IGS entre os meses de 

novembro e de abril foi significativamente maior que os demais (0,0001<t<0,042). Esse 

padrão foi similar ao encontrado para os meses com maior frequência de indivíduos 

machos maduros. Para fêmeas, os maiores valores ocorreram entre outubro e fevereiro 

(H (11, N=79)=53,15, p<0,001), sendo os valores de novembro a fevereiro, 

significativamente maiores que os demais (p<0,001), corroborando parcialmente a 

interpretação gráfica (Fig. 27). Meses com pouca representatividade de exemplares 

acarretaram resultados não significativos na comparação com outros meses, dado 

valores esparsos de IGS.  
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Figura 27 - Distribuição mensal dos valores individuais e médio do índice 

gonadossomático de fêmeas de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
 

 
Figura 28 - Distribuição mensal dos valores individuais e médio do índice 

gonadossomático de machos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
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 Os valores médios mensais do IGS de machos e fêmeas foram plotados com os 

valores de temperatura (Figs. 29 e 30), precipitação (Figs. 31 e 32) e fotoperíodo (Figs. 

34 e 35) para interpretação da influência desses parâmetros na atividade reprodutiva da 

espécie. O padrão encontrado entre os valores médios mensais do IGS e da temperatura 

é de que os maiores valores de temperatura estão associados aos maiores valores de 

IGS, tanto para machos (Fig. 30) quanto para fêmeas (Fig. 29), ocorrendo uma relação 

direta entre os valores. 

 
Figura 29 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de fêmeas de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de temperatura para a região. Fonte:Rede de 

Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - LAGEMAR/UFF 
 

 
Figura 30 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de machos de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de temperatura para a região. Fonte: Rede de 

Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - LAGEMAR/UFF. 
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 A relação entre os valores médios mensais do IGS e de precipitação segue o 

mesmo padrão verificado com os valores de temperatura, porém com uma relação 

visualmente mais direta, de forma que os maiores valores de precipitação estão 

associados aos maiores valores de IGS, tanto para machos (Fig. 32) quanto para fêmeas 

(Fig. 31). 

 
Figura 31 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de fêmeas de C. 

gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de precipitação para a região. Fonte: Rede de 

Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - LAGEMAR/UFF 
 

 
Figura 32 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de machos de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de precipitação para a região. Fonte: Rede de 

Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - LAGEMAR/UFF 

 
  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

50

100

150

200

250

300

350

IG
S

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)

Precipitação IGS Fêmeas

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

50

100

150

200

250

300

350

IG
S

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (

m
m

)

Precipitação IGS machos



44 
 

Os valores médios mensais do IGS de fêmeas foram plotados com a média 

mensal histórica da precipitação para o período de agosto de 2008 a julho de 2013 (Fig. 

33), indicando um padrão muito mais similar do que o encontrado quando plotado com 

a média da precipitação para o ano de coleta. 

 

 

 
Figura 33 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de fêmeas de C. 

gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de precipitação para a região, para o período de agosto 

de 2008 a julho de 2013. Fonte: Rede de Monitoramento Fluviométrico - rio Caceribu - 

LAGEMAR/UFF 
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 A relação entre os valores médios mensais do IGS e de fotoperíodo foi mais 

similar para fêmeas (Fig. 34) do que para os machos (Fig. 35); o pico do IGS dos 

machos ocorreu em fevereiro e os maiores valores de fotoperíodo foram encontrados em 

dezembro.   

 

 
Figura 34 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de fêmeas de C. 

gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de fotoperíodo para a região.Fonte: Varejão-Silva, 2005. 
 
 

 
Figura 35 - Valores médios mensais do índice gonadossomático de machos de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013 e valores médios mensais de fotoperíodo para a região.Fonte: Varejão-Silva, 2005. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10

12

14

16

IG
S

Fo
to

p
e

rí
o

d
o

 (
h

)

Fotoperíodo IGS Fêmeas

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

IG
S

Fo
to

p
o

e
rí

o
d

o
 (

h
)

Fotoperíodo IGS machos



46 
 

O índice hepatossomático em machos, apresentou aumento a partir de setembro 

de 2012 até janeiro de 2013, mês onde ocorreu o seu valor máximo (Fig. 37). Para 

fêmeas, os valores aumentaram a partir de outubro de 2012 até fevereiro de 2013, mês 

onde ocorreu seu valor máximo (Fig. 36). 

 

Figura 36 - Distribuição mensal dos valores individuais e médios do índice 

hepatossomático de fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 

 

 
Figura 37 - Distribuição mensal dos valores individuais e médio do índice 

hepatossomático de machos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
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 Para observar, graficamente, a mobilização mensal das reservas energéticas 

referentes ao processo de vitelogênese (fêmeas) e produção de espermatozóides 

(machos), foram plotados os valores médios mensais dos índices gonadossomático e 

hepatossomático de fêmeas e de machos separadamente (Fig. 38 e 39, respectivamente). 

Para fêmeas, observa-se uma redução dos valores do índice hepatossomático e um 

aumento do gonadossomático na passagem de setembro para outubro de 2012, ou seja, 

representa uma mobilização energética do fígado para as gônadas; o mesmo não se 

observa na Fig. 39. 

 
Figura 38 - Valores médios mensais dos índices gonadossomático e hepatossomático de 

fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 

2012 e julho de 2013. 
 

 
Figura 39 - Valores médios mensais dos índices gonadossomático e hepatossomático de 

machos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 

2012 e julho de 2013. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

IH
S

IG
S

IGS Fêmeas RHS Fêmeas

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4
IH

S

IG
S

IGS machos RHS machos



48 
 

 Em relação ao fator de condição relativo (Kn), observa-se que para as fêmeas os 

menores valores foram encontrados nos meses de agosto de 2012 e julho de 2013 (Fig. 

40), enquanto que para os machos, o menor valor foi encontrado em fevereiro, sendo 

outubro de 2012, janeiro, abril e julho de 2013, valores também baixos (Fig. 41). 

 

 

Figura 40 - Fator de condição relativo (Kn) para fêmeas de C. gariepinus, 

capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013. 

  

 

Figura 41 - Fator de condição relativo (Kn) para machos de C. gariepinus, 

capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013. 
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Figura 42 - Correlação de Pearson entre os valores de IGS e de Kn para 

fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses 

de agosto de 2012 e julho de 2013. 
 

 

Figura 43 - Correlação de Pearson entre os valores de IGS e de Kn para 

machos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
 

  



50 
 

 Houve correlação negativa entre os valores de IGS e de Kn para machos (r=-

0,183, p<0,05 p=0,049), de forma que quanto maior o valor do IGS, menor foi o valor 

do fator de condição relativo (Kn) (Fig. 43). Para fêmeas, houve correlação positiva 

entre os valores de IGS e de Kn (r=0,505, p<0,001), de forma que quanto maior o valor 

do IGS, maior foi o valor do Kn (Fig. 42).  

 

 A variação do índice de atividade reprodutiva (IAR) para fêmeas revelou que de 

novembro de 2012 a abril de 2013, a atividade reprodutiva de C. gariepinus foi 

classificada como “muito intensa” (Fig. 44).  

 
 
 

 
Figura 44 - Índice de atividade reprodutiva (IAR) para fêmeas de C. gariepinus, 

capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 2013, sendo 

classificada em nula (IAR ≤ 2), incipiente (2 < IAR ≤ 5), moderada (5 < IAR ≤ 10), 

intensa (10 < IAR ≤ 20) e muito intensa (IAR > 20).  
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Figura 45 - Correlação de Pearson entre os valores mensais do IAR de 

fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013 e os valores médios mensais 

de precipitação para a região.   

 

  

 

Figura 46 - Correlação de Pearson entre os valores mensais do IAR de 

fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013 e os valores médios mensais 

de temperatura para a região.   
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 Houve correlação positiva entre a precipitação e os valores de IAR de fêmeas 

(r=0,632, p<0,05), de forma que quanto maior o valor da precipitação, maior foi o valor 

do índice de atividade reprodutiva (IAR) (Fig. 45). Em relação à temperatura, a 

correlação também foi positiva e ainda mais evidente (r=0,773, p<0,005) (Fig. 46). 

 

   

 

Tabela 13 - Valores de peso, comprimento padrão, fecundidade absoluta e 

fecundidade relativa por peso e por Cp para indivíduos de C. gariepinus, 

capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 

2013. 

  Peso (g) Cp (cm) 
Fecundidade  

(ovócitos 1150µm) Ovócitos/g Ovócitos/cm 

BA03 1090,00 44,2 20.273 18,6 458,7 

BA15 1925,00 55,0 68.350 35,5 1242,7 

BA25 1692,50 48,5 40.837 24,1 842,0 

BA87 1918,76 55,2 113.823 59,3 2062,0 

BA158 1476,60 46,2 118.949 80,6 2574,7 

BA198 1606,16 52,4 50.676 31,6 967,1 

BA200 1502,56 49,4 87.196 58,0 1765,1 

BA203 1996,20 54,0 94.268 47,2 1745,7 

BA208 2153,05 56,2 100.250 46,6 1783,8 

 

 

 A tabela 13 apresenta os valores de fecundidade absoluta (nº de ovócitos) e 

relativa por unidade de peso (nº de ovócitos/g)  e de comprimento (nº de ovócitos/cm), 

sendo 118.949 o maior valor encontrado de fecundidade absoluta e 20.273 o menor 

valor. Para a fecundidade relativa, o maior valor foi de 80,6 ovócitos/g e 2575 

ovócitos/cm. 

 Na relação entre a fecundidade absoluta e o peso dos indivíduos, a figura 47 

mostra baixa correlação, que se torna ainda menos evidente quando se correlaciona a 

fecundidade absoluta ao comprimento padrão (Figura 48). 
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Figura 47 - Regressão simples entre os valores de fecundidade absoluta e peso para 

indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ entre os meses de agosto de 

2012 e julho de 2013. 

 

 

Figura 48 - Regressão simples entre os valores de fecundidade absoluta e comprimento 

padrão para indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ entre os meses 

de agosto de 2012 e julho de 2013. 

 

 Na Figura 49 é apresentada a abundância de ovócitos dissociados por classes de 

diâmetro dos mesmos, sendo cada gráfico relativo a um indivíduo. Observa-se que 

ovócitos de 400 micrômetros mantêm-se em frequência próxima de 10% em todos os 

indivíduos examinados, mas o pico de maior frequência ocorre na classe 1.150 

micrometros, seguida de desova. Pode-se dizer que C. gariepinus apresentou um padrão 

de desenvolvimento ovocitário sincrônico de dois grupos.  
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Figura 49 - Distribuição da frequência relativa do diâmetro dos ovócitos, por classe de 

diâmetro, para fêmeas de C. gariepinus, capturadas no rio Caceribu, RJ, entre os meses 

de agosto de 2012 e julho de 2013. 
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4.3. ALIMENTAÇÃO 
 

4.3.1 ATIVIDADE ALIMENTAR 

 

 

Foi analisado, macroscopicamente, o conteúdo estomacal e definido o grau de 

repleção de 197 indivíduos de C. gariepinus. Do total de estômagos examinados, 56 

foram enquadrados na categoria vazio (28,42%), 57 na categoria 1 (28,93%), 60 na 

categoria 2 (30,45%) e 24 na categoria 3 (12,18%) (Fig. 50). 

 

 

 

 
Figura 50 – Número de indivíduos por grau de repleção estomacal de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre agosto de 2012 e julho de 

2013. 
 

 

Em relação à variação mensal dos graus de repleção estomacal, os meses em que 

ocorreram, em porcentagem, mais estômagos vazios, foram janeiro e fevereiro de 2013, 

enquanto que os meses em que ocorreram mais estômagos cheios (categoria 3) foram 

setembro de 2012 e março de 2013 (Fig. 51). 
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Figura 51 - Variação temporal do grau de repleção dos estômagos de C. 

gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre agosto de 2012 e julho de 

2013. 
 

Considerando os períodos do ciclo hidrológico, verifica-se que, no período 

chuvoso foram mais frequentes os estômagos vazios (n=34) e menos frequentes os 

estômagos na categoria 3 (n=9). Já no período seco a maior frequência foi de estômagos 

na categoria 2 (n=42) e a menor frequência foi de estômagos na categoria 3 (n=15) (Fig. 

52). 

 

 
Figura 52 - Variação sazonal (ciclo hidrológico) do grau de repleção dos 

estômagos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre agosto 

de 2012 e julho de 2013. 
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Em relação à variação dos graus de repleção estomacal entre os sexos, percebe-

se que nas fêmeas foram mais frequentes estômagos quase vazios (categoria 1) enquanto 

os machos foram mais representativos de estômagos cheios (categoria 3) (Fig. 53), 

sugerindo que os machos seriam mais vorazes. A proporção de estômagos vazios foi 

semelhante em ambos os sexos. 

 

 

 
Figura 53 - Variação sexual entre machos e fêmeas do grau de repleção 

dos estômagos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
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4.3.2 DIETA 

 
 

 Foram encontrados 17 itens alimentares em 99 estômagos analisados 

macroscopicamente, agrupados nas seguintes categorias: INSETOS AUTÓCTONES, 

INSETOS ALÓCTONES, CRUSTÁCEOS, MATERIAL VEGETAL, PEIXES e 

GASTRÓPODES (Tab. 14). 

 
 

Tabela 14 – Itens alimentares registrados no 

conteúdo estomacal, analisados macroscopicamente, 

de 99 indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio 

Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e 

julho de 2013. 

Insetos Autóctones   

 
Belostomatidae 

 
Hemiptera 

 
Larva de Megaloptera 

Insetos Alóctones   

 
Ensifera 

  Coleoptera 

Crustáceos   

 
Decapoda 

  Brachyura 

Material Vegetal   

 
Material vegetal não identificado 

 
Algas filamentosas 

 

Macrófita aquática 
Gramíneas invasoras 

 
Azolacea 

  Eichornia crassipes 

Peixes   

 
Resto de peixe não identificado 

 
Poeciliidae 

 
Hoplosternum littorale 

  Hoplias malabaricus 

Gastrópodes   

  Gastropoda 
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Os itens mais encontrados nos estômagos analisados foram Material Vegetal e 

Gastrópodes, presentes em 47,47% e 33,33% dos estômagos analisados, 

respectivamente (Fig. 54). O Material Vegetal variou desde algas filamentosas a 

gramíneas invasoras que compunham a margem, enquanto os gastrópodes consistiam de 

pequenos caramujos (<5mm) encontrados associados a sedimento nos estômagos (Tab. 

8). Essa associação de sedimento e caramujos esteve presente em 55% dos estômagos 

classificados como cheios (Categoria 3). 

 

  
Figura 54 - Frequência de ocorrência percentual das categorias do itens 

alimentares no total de estômagos analisados macroscopicamente para 

indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio Caceribu, RJ, entre os 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 

 

 

 A análise das dietas entre os sexos revelou que os machos tiveram maior 

participação de Crustáceos, Peixes e Gastrópodes (14,14%, 9,09% e 22,22, 

respectivamente) do que as fêmeas (3,03%, 2,02%, 11,11%). Os outros itens tiveram 

participações mais similares entre os sexos (Fig. 55). 

 Considerando a variação na dieta entre os períodos do ciclo hidrológico, houve 

maior participação de material vegetal (21,92%) e gastrópodes (17,81%)  no período 

seco, enquanto que insetos, tanto autóctones (6,85%) quanto alóctones (10,27%), e 
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peixes (6,85%) foram predominantes na dieta no período chuvoso (Fig. 56).

 

Figura 55 - Frequência de ocorrência percentual das categorias dos itens 

alimentares no total de estômagos com conteúdo analisados 

macroscopicamente de indivíduos machos e fêmeas de C. gariepinus, 

capturados no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho 

de 2013. 

 

 

 

Figura 56 - Frequência de ocorrência percentual das categorias dos itens 

alimentares no total de estômagos com conteúdo analisados 

macroscopicamente para indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio 

Caceribu, RJ, nos períodos Seco (agosto e setembro de 2012 e abril a julho 

de 2013) e Chuvoso (outubro/2012 a março/2013). 
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Em relação à análise microscópica da dieta, foram encontrados 29 itens, 

agrupados posteriormente em 9 categorias: Insetos Autóctones, Insetos Alóctones, 

Outros Artrópodes, Crustáceos, Invertebrado Não Identificado, Sementes e Frutos, 

Gastrópode, Material Vegetal e Peixes (Tab. 15). 

 

Os itens com maior frequência de ocorrência (FO) foram Material Vegetal, 

Gastrópode, Larva de Chironomidae e Ostracoda, com 93.33%, 86,66%, 80% e 73,33%, 

respectivamente. A associação de Material Vegetal+Sedimento e Gastrópode foram os 

itens que apresentaram maior valor do IAi (Índice de Importância Alimentar) com 

valores de 92,29% e 3,1%, respectivamente (Tab. 15).  

 

 Em relação à dieta analisada microscopicamente, não houve variação 

significativa dos valores de IAi entre os sexos, demonstrando apenas que machos 

tiveram maior participação de Gastrópode (IAi=5,0 para machos e IAi=0,25 para 

fêmeas), enquanto que as fêmeas tiveram maior participação de Larvas de 

Chironomidae (IAi=3,68 para fêmeas e IAi=1,2 para machos) (Tab. 16 nos Anexos). 
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Tabela 15 - Frequência de Ocorrência (FO), Frequência Volumétrica (FV) e Índice de 

Importância Alimentar (IAi) dos  itens alimentares registrados no conteúdo estomacal, 

analisados microscopicamente, de 15 indivíduos de C. gariepinus, capturados no rio 

Caceribu, RJ, em abril de 2013. 

ITENS FO FV IAi   

Corixidae 6,67 0,0025 0,00020 

INSETOS AUTÓCTONES 

Ephemeroptera 13,33 0,0088 0,00143 

Hemiptera 6,67 0,1264 0,01021 

Larva Ceratopogonidae 6,67 0,0051 0,00041 

Larva Chironomidae 80,00 2,0569 1,99356 

Larva Coleoptera  13,33 0,0063 0,00102 

Larva Trichoptera 26,67 0,0240 0,00776 

Ninfa Odonata 33,33 0,2364 0,09547 

Notonectidae 6,67 0,0013 0,00010 

Pupa Chironomidae 53,33 0,0563 0,03635 

Pupa Diptera 6,67 0,0051 0,00041 

Coleoptera 46,67 1,1214 0,63399 

INSETOS ALÓCTONES 
Hymenoptera - Formicidae 13,33 0,0632 0,01021 

Orthoptera 6,67 1,2642 0,10211 

Pupa Lepidoptera 6,67 0,0341 0,00276 

Acari 6,67 0,0000 0,00000 

OUTROS ARTRÓPODES Araneae 6,67 0,0158 0,00128 

Resto de Inseto 40,00 1,8053 0,87486 

Brachyura 13,33 0,3338 0,05391 

CRUSTÁCEOS 
Cladocera 6,67 0,0006 0,00005 

Conchostraca 6,67 0,0063 0,00051 

Ostracoda 73,33 0,1264 0,11232 

Ovo de invertebrado 6,67 0,0000 0,00000 INVERTEBRADO NÃO IDENT. 

Semente+fruto 33,33 0,0310 0,01251 SEMENTES E FRUTOS 

Gastrópode 86,67 2,9545 3,10215 GASTRÓPODE 

Material Vegetal + Sedimento 93,33 81,6229 92,29293 

MATERIAL VEGETAL Material vegetal - E. crassipes 6,67 2,5285 0,20422 

Material vegetal - Lemna sp. 6,67 4,7409 0,38291 

Resto de peixe 6,67 0,1264 0,01021 PEIXES 
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Os itens mais encontrados nos estômagos analisados, microscopicamente foram 

MV+S (Associação de material vegetal e sedimento), Gastrópodes, Larva de 

Chironomidae e Ostracoda, presentes em 93,33% , 86,67%, 80,00% e 73,33% dos 

estômagos analisados, respectivamente (Fig. 57).  

 

 

Figura 57 - Frequência de ocorrência percentual das categorias dos itens alimentares no total de 

estômagos com conteúdo analisados macroscopicamente para indivíduos de C. gariepinus, capturados 

no rio Caceribu, RJ, entre os meses de agosto de 2012 e julho de 2013. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O estudo da dieta e de características reprodutivas de espécies introduzidas é 

uma ferramenta crucial para o entendimento de como pode ocorrer o impacto de tais 

espécies sobre a comunidade na qual foi inserida. Estudos que disponibilizem tais 

informações podem servir de fonte de conhecimento importante para tomadas de 

decisões relacionadas à conservação e planos de ação e manejo, como por exemplo, 

informações que indiquem maior vulnerabilidade da população, favorecendo a 

implantação de medidas coibitivas para sua expansão. 

 No Brasil, a maioria dos estudos sobre o bagre africano relatam sua introdução 

em uma determinada região, como sua ocorrência na Laguna dos Patos no Rio Grande 

do Sul (Braun et al, 2003), na bacia do rio Doce e outras bacias do Estado de Minas 

Gerais (Alves et al, 1999), na lagoa Encantada na Bahia (Rocha, 2008), no córrego 

Sossego, no Espírito Santo (Milli & Teixeira, 2006) e também na bacia do rio 

Guaraguaçu no estado do Paraná (Vitule et al., 2006). Dados biológicos da espécie no 

Brasil foram considerados nos estudos de Milli & Teixeira (2006), Umbria (2008), 

Rabelo (2009) e o presente estudo.  Destaca-se que no rio Caceribu obteve-se a maior 

amostra estudada até o momento.  

 No rio Caceribu, as margens são tomadas por densa faixa de espécies invasoras 

de canarana e os peixes capturados nas redes de espera, foram escassos e pertencentes a 

poucas espécies, uma delas exótica (Oreochromis niloticus) e outras duas (Geophagus 

brasiliensis e Hoplosternum littorale) conhecidas por sua tolerância a ambientes com 

condições ecológicas pobres. Essa situação pode ter favorecido o estabelecimento  de C. 

gariepinus, considerando a premissa de que comunidades mais pobres e impactadas são 

mais suscetíveis a invasão (Hooper, et. al. 2005).  A invasão de  Echinochloa 

polystachya na bacia do rio Guaraguaçu foi citada por Umbria (2008) como um  fator 

facilitador para o  estabelecimento do bagre africano naquele local. Provavelmente 

gramíneas invasoras atuam da mesma forma no rio Caceribu. 
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Não foi possível estabelecer relação entre o resultado da captura e dados de 

temperatura da água, salinidade, oxigênio dissolvido e vazão, pelo fato dessas 

mensurações terem sido pontuais e não coincidentes com a coleta dos peixes. Já os 

dados de maré foram obtidos para o dia e momento exato da coleta. Em nenhuma das 

duas situações houve relação entre o número de peixes capturados e o dado ambiental. 

Por sugestão do pescador que auxiliou nas coletas, as campanhas deveriam ser 

realizadas, preferencialmente em períodos de luas de quarto (crescente e minguante) 

devido à influência da maré no posicionamento das redes. De fato, o menor número de 

indivíduos (seis) ocorreu em uma ocasião de lua cheia, porém o mesmo resultado foi 

obtido em uma ocasião de lua minguante. Além disso, o maior número de indivíduos 

(38) foi capturado em ocasião de lua nova. Isto sugere que fatores múltiplos devem estar 

em jogo na questão da captura do bagre africano. Umbria (2008) menciona a dificuldade 

de captura do bagre africano ao longo de quatro anos de pesquisa. No presente trabalho, 

o total capturado foi satisfatório, mas nem chegou perto do número de capturas em seu 

ambiente nativo, onde 6.075 indivíduos foram capturados em dois anos (Willoughby & 

Tweddle, 1978). Bruton (1978; 1979c), analisando uma população nativa no lago 

Sibaya (África do Sul), constatou, através de observações subaquáticas, que C. 

gariepinus consegue escapar ativamente de tarrafas, redes de espera e de arrasto, que 

normalmente capturam outras espécies. Umbria (2008), utilizou grande variedade de 

petrechos de pesca para, em 26 campanhas, ter capturado 63 indivíduos. Milli & 

Teixeira (2006) capturaram 64 indivíduos entre junho e dezembro de 2002, utilizando 

anzóis iscados com coração de galinha. Rocha (2008) capturou 33 indivíduos utilizando 

redes de espera em sete campanhas de coleta entre junho de 2002 e agosto de 2003, 

enquanto Rabelo (2009), obteve 78 exemplares com uma rede de cerco, conhecida como 

camboa, e também com rede de espera, no estuário do rio Itanhém (BA).  Pela literatura 

relativa a locais onde a espécie é nativa (e.g. Yalçin et. al., 2001a;  Lung'ayia, 1994; 

Willoughby & Tweddle, 1978; Bruton, 1979b), percebe-se que a maioria dos estudos 

utilizou redes de espera como pelo menos um dos petrechos de pesca. Yalçin et. al. 

(2001a e 2001b), por exemplo, coletaram na Turquia 619 e 523 indivíduos, utilizando 

redes de espera e redes manuais de 54x54cm, respectivamente. Conclui-se, portanto, 

que o método de captura com redes de espera é um dos petrechos de pesca mais 

eficientes na captura desta espécie. 
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O padrão de variação da CPUEn e CPUEg ao longo dos meses de coleta foi 

bastante similar para machos e fêmeas e esse padrão reflete o fato de que a amostragem 

não registrou recrutamento, ou seja, a entrada de indivíduos juvenis na população. Se  

fossem coletados muitos indivíduos pequenos, aumentaria o valor da CPUEn porém não 

aumentaria proporcionalmente o valor da CPUEg. O menor exemplar capturado 

apresentou 43,4cm de comprimento padrão(Cp) enquanto em outros estudos no Brasil, 

os autores registraram a captura de indivíduos com 28,5cm (Alves et al, 1999) e 22,9 

cm (Milli & Teixeira, 2006); em seu ambiente nativo chegou a ser capturado indivíduo 

com 2,1cm (Yalçin et. al., 2001a). O maior exemplar presente em nossa amostra 

apresentou 79,6 cm de Cp, sendo 93,2 cm o comprimento total; outros estudos no Brasil 

registraram tamanhos máximos maiores (Vitule, 2007; Umbria, 2008, Rocha 2008) e 

menores (Milli & Teixeira, 2006; Rabelo, 2009). O maior comprimento total encontrado 

na literatura consultada foi de 148,9 cm, no sudeste da Africa (Yalçin et. al., 2001a). 

Em relação à razão sexual, não se observou diferença significativa na proporção 

esperada de 1:1 na amostra total, embora machos tenham predominado em sete das oito 

campanhas mensais em que houve diferença significativa e tenham mostrado 

distribuição diferenciada nas classes de tamanho (machos predominaram nas classes 

maiores). Em estudos realizados em diferentes localidades do Brasil e do mundo, foi 

registrada maior proporção de machos (Lung’ayia, 1994; Dadebo, 2000; Yalçin 2001b ; 

Milli & Teixeira, 2006; Rocha, 2008).  

O crescimento alométrico negativo evidenciado pela relação peso/comprimento 

foi verificado em outros estudos (2,33 Willoughby & Tweddle, 1978); (2,21 Dadebo, 

2000) e possivelmente se explica pelo formato longilíneo da espécie.  

A ausência de juvenis é um fato notável na amostragem realizada no rio 

Caceribu e que comprometeu um melhor entendimento da estrutura populacional. Não 

foi possível, por exemplo, determinar o tamanho da primeira maturação; o menor 

indivíduo capturado, com 51,2 cm de comprimento total corresponde a uma fêmea 

madura. Willoughby & Tweddle (1978) encontraram valores de 32cm e 29cm 

(comprimento total - Ct), para machos e fêmeas, respectivamente, para o tamanho de 

primeira maturação sexual, no Lago Malawi. Umbria (2008) registrou o valor de 46 cm 

(Ct) para machos. Os menores valores verificados na literatura para o tamanho de 

primeira maturação foram verificados por Lung’ayia (1994) no Lago Victoria, no 
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Quênia, com valor de 21cm (Ct) para ambos os sexos. Bruton (1979b) registrou valores 

entre 26 e 75 cm e atribui essas diferenças a pressões do habitat.   

 De acordo com Yalçin (2001b), uma combinação de fatores biológicos, tais 

como mudanças no nível e química da água, pH, temperatura, transparência e 

velocidade de fluxo, inundação da vegetação marginal e mudanças químicas associadas, 

e acesso a locais de desova adequados é a responsável por desencadear o gatilho para a 

desova de C. gariepinus. Segundo Bruton (1979b), o processo de desova da espécie 

ocorre em águas rasas, no extravasamento do rio para as margens, ocorrendo muitas 

vezes de os peixes ficarem com o dorso fora da água, nos momentos de corte. Esse 

comportamento favoreceria a sobrevivência das larvas e juvenis, protegendo-os de 

predadores (Bruton, 1979b). Dessa forma, é possível que os menores indivíduos de C. 

gariepinus no rio Caceribu fiquem alojados nas partes rasas da densa vegetação 

marginal de canarana após o nascimento, o que explicaria a dificuldade de captura dos 

mesmos.  

 A ocorrência de fêmeas classificadas macro e microscopicamente como 

pertencentes ao estádio semi-desovada e a análise microscópica revelando FPO's e 

ovócitos III, sugere que a tática reprodutiva da espécie seja através de desova parcelada. 

Outros trabalhos, tanto no Brasil quanto fora, também relataram desova parcelada 

(Umbria, 2008; Bruton, 1978; De Graaf & Janssen, 1996). No entanto, os surtos 

reprodutivos dessa desova parcelada ocorrem em um período definido do ano 

relacionado à elevação da temperatura e da pluviosidade.  

 Mesmo não capturando indíviduos juvenis, o padrão encontrado para as 

características reprodutivas, reforça a hipótese de que a espécie encontra-se estabelecida 

no local, ali completando seu ciclo de vida.  Os valores médios encontrados para o IGS, 

a variação temporal das frequências dos estádios de maturação gonadal isolados e 

agrupados em reprodutivos e não reprodutivos e a interpretação dos valores do IAR, 

indicam que o período reprodutivo da espécie no rio Caceribu ocorra de outubro a abril, 

que representa um período um pouco mais extenso que o registrado (setembro a janeiro) 

por Umbria (2008) em latitude mais alta.  Willoughby & Tweddle (1978) e Dadedo 

(2000) registraram período reprodutivo de 5 meses; Bruton (1979b), de 4 meses; 

Lung'ayia (1994) e Yalçin (2001b), de 3 meses. A época do ano variou, naturalmente, 

em função da latitude, mas um fato comum a todos esses estudos é que a reprodução foi 
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relacionada às épocas mais quentes e chuvosas do ano. A correlação positiva que 

observamos no rio Caceribu entre os valores de IAR e de precipitação e temperatura, 

confirma a influência desses dois fatores no processo de maturação gonadal e estímulo 

para a reprodução.  

 Pelos resultados apresentados, sugere-se que os machos tenham uma resposta 

mais rápida às alterações ambientais, como a pluviosidade, do que as fêmeas. O padrão 

observado para a variação mensal dos valores médios de IGS dos machos assemelha-se 

bastante ao padrão da variação dos valores de precipitação, enquanto que a curva de 

maturação do ovário apresentou maior aderência  com a da variação da média histórica 

de precipitação (agosto de 2008 a julho de 2013). Isso sugere que as fêmeas possuem o 

gatilho fisiológico para o processo reprodutivo mais "internalizado", devido a maior 

demora e maior investimento energético necessários neste processo. 

 A grande diferença verificada entre os valores máximos de IGS (25% para 

fêmeas e 1,75% para machos) com os de outros estudos (Umbria, 2008, 13% para 

fêmeas e 1,1% machos); (Rocha, 2008, 9,4% para fêmeas e 0,74% para machos), é um 

fato que chama a atenção. Yalçin (2001b), coletando no rio Asi, na Turquia, registrou 

valores mais altos, com cerca de 18% para fêmeas e 2,2% para machos, mas que, no 

caso das fêmeas, estão distantes dos valores que encontramos.  Este fato sugere que a 

espécie está realizando um investimento reprodutivo extremamente alto no rio Caceribu, 

o que sugere um comportamento com elementos da estratégia oportunista proposta por 

Winemiller (1989). Por outro lado, um período reprodutivo definido e a presença de 

comportamento migratório (Bruton, 1979b) remetem a espécie para a estratégia sazonal 

de Winemiller (1989).  

A variação de Kn (fator de condição relativo) não apresentou padrão sazonal, 

contudo, para as fêmeas, os menores valores (valores de Kn<1) foram observados nos 

meses de agosto de 2012 e julho de 2013, justamente os meses com menores valores de 

IGS e predominância de fêmeas em recuperação. O fato do valor de Kn ser menor que 

1,0 indica que o indivíduo ou grupo de indivíduos apresentou peso inferior ao esperado 

de acordo com a fórmula gerada pela relação peso-comprimento. Com os machos 

ocorreu o contrário, o menor valor encontrado foi em fevereiro de 2013, mês em que as 

fêmeas apresentaram os maiores valores, provavelmente devido aos gastos energéticos 

decorrentes do processo reprodutivo, visto que alguns estudos citam confrontos intra-
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especificos durante a corte (e.g. Bruton, 1979b) e que não ocorre, percentualmente, o 

ganho de peso que ocorre nas fêmeas decorrentes do desenvolvimento das gônadas. 

No presente estudo, 119.000 ovócitos foi o maior valor de fecundidade absoluta 

e 20.000 ovócitos, o menor valor. Para a fecundidade relativa, o maior valor foi de 80,6 

ovócitos/g e 2.575 ovócitos/cm. Willoughby & Tweddle (1978) registraram fecundidade 

próxima a 160.000 ovócitos para peixe de cerca de 40 cm de comprimento total, com 

média de 1.350 ovócitos por grama da gônada, enquanto Bruton (1979b) relatou 

fecundidade de 150.000 ovócitos.  Dessa forma, a população do rio Caceribu apresentou 

fecundidade próxima à encontrada em seu ambiente nativo, porém Dadebo (2000) 

registrou para C. gariepinus no Lago Awassa, na Etiópia, valores muito maiores tanto 

para a fecundidade absoluta (650.000 ovócitos) quanto para a relativa média (669/g), 

porém não está claro no artigo se foram contabilizados apenas os ovócitos maiores (fase 

V do desenvolvimento ovocitário) ou todos os tamanhos. 

Em relação ao diâmetro máximo dos ovócitos, o valor encontrado para C. 

gariepinus no rio Caceribu foi de 1,38 mm, representado por poucos ovócitos dentro das 

amostras, sendo considerado 1,15 mm como a maior classe de tamanho, nas análises de 

fecundidade. Yalçin (2001b) encontrou o valor de 1,66m para o diâmetro máximo dos 

ovócitos; a ausência dessa informação nos demais estudos não permite avaliar essa 

variável de história de vida entre as diferentes populações. 

 Os meses que apresentaram os maiores valores de IGS (janeiro e fevereiro) 

foram também os meses com maior frequência de estômagos vazios, possivelmente 

como um trade-off entre investimento em reprodução e investimento em alimentação 

(Bastos et. al., 2011).  

A considerável frequência de estômagos enquadrados como vazios (28,4 %) 

assemelha-se ao valor (26,4%) encontrado no estudo de Vinson & Angradi (2011) que 

sumarizou os dados de conteúdo estomacal de 369.000 peixes de 402 espécies, 

relacionando esses resultados a fatores autoecológicos como o grupo trófico e o hábito 

alimentar. Segundo os autores, espécies piscívoras apresentam maiores frequências de 

estômagos vazios, assim como peixes que se alimentam associados à coluna d’água. 

Nesse caso, grande parte dos estômagos cheios (mais de 67% do volume do estômago 

ocupado) verificados para o bagre africano estavam relacionados a uma alimentação 
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bentônica, provavelmente através de especulação de substrato, em que o conteúdo 

estomacal restringiu-se basicamente a restos de material vegetal associado a sedimento.  

A considerável frequência de estômagos vazios (28,42%) pode estar associada à 

coleta de indivíduos com rede de espera ocorrendo despesca apenas uma vez na outra 

manhã. O fato de muitos indivíduos já estarem mortos ao serem retirados das redes, 

sugere que o tempo de permanência nas redes pode ter sido grande, de forma que o 

processo de digestão não tenha sido interrompido. Dadebo (2000) comenta sobre a 

possibilidade de regurgitação e digestão como causa de estômagos vazios em C. 

gariepinus, visto que foram coletados com espinhéis e o tempo entre as capturas é 

grande. No rio Caceribu, de 197 indivíduos analisados, apenas três apresentaram 

esôfago evertido e um deles tinha conteúdo estomacal na boca.  

 A presença de um caco de vidro no conteúdo estomacal de um dos  indivíduos e 

o fato de a associação material vegetal+sedimento ter sido o item com maior 

importância na dieta são indicações de falta de seletividade no processo de 

forrageamento do bagre africano. Os machos apresentaram maior proporção de 

estômagos cheios (categoria 3) do que as fêmeas, além de terem sido responsáveis pela 

maior ingestão de peixes e crustáceos (itens maiores) sugerindo serem mais vorazes, o 

que se reflete também no seu maior tamanho. Em relação a voracidade, no sentido de 

proporção de estômagos considerados cheios, o valor encontrado no presente trabalho 

(12,18%) foi bem inferior ao encontrado na literatura, sendo 24,19% o valor encontrado 

por Umbria (2008); 39,6% por Rocha (2008); 57% por Lung'ayia (1994) e 65% por 

Dadebo (2000). Essa medida, no entanto, é subjetiva e influenciada pela observação de 

cada autor, devendo ser tratada com cautela.  

A presença de Hoplias malabaricus no conteúdo estomacal de C. gariepinus é 

um fato que chama a atenção, pois a traíra é um predador que se situa no topo da cadeia 

alimentar das ictiocenoses (Petry, 2005). Dessa forma, vemos que o bagre africano 

passou a atuar como predador de topo na nova cadeia trófica local, o que eventualmente 

pode desencadear um processo de cascata trófica, além de ser um potencial predador de 

todas as espécies nativas. 
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Uma preocupação que surge da constatação do fato de C. gariepinus estar 

estabelecida no rio Caceribu é a potencial ameaça de se tornar uma população-fonte 

para novas invasões. Como o rio Caceribu constitui uma bacia costeira, a dispersão a 

jusante ameaçaria a comunidade aquática da APA de Guapimirim. Gutierre et al. (2014) 

estudaram a capacidade invasiva de espécies dulcícolas não nativas de utilizar áreas 

estuarinas como ponte de dispersão para bacias adjacentes. Nesse estudo, C. gariepinus, 

Ictalurus punctatus, Oreochromis niloticus e Cyprinus carpio (não-nativas) expostas 

experimentalmente a diferentes salinidades mostraram maior plasticidade fisiológica do 

que Rhamdia quelen e Geophagus brasiliensis (nativas). C. gariepinus sobreviveu até 

3,3 horas em salinidade 30 e tolerou salinidade 15 sem óbitos (Gutierre et al., 2014). O 

fundo da Baía de Guanabara recebe grande quantidade de rios e sua salinidade varia 

entre 11 e 33 (Paranhos & Andrade, 2012). Embora C.  gariepinus não conste da 

listagem de espécies registradas na área “desembocadura dos rios” na lista mais recente 

das espécies capturadas na Baía de Guanabara (Vianna et al., 2012), pescadores locais 

relatam a presença esporádica do bagre africano em currais próximos da área da APA de 

Guapimirim, provavelmente relacionada a eventos de grandes chuvas. A redução da 

salinidade seria uma situação favorável à dispersão de indivíduos do bagre africano para 

os demais rios cujas desembocaduras se localizam na APA de Guapimirim. De fato, a 

espécie já foi registrada no rio Roncador e no rio Guapimirim (Andreza Pacheco, 

comunicação pessoal), mas não é possível definir qual seria a população-fonte. De 

qualquer forma, a presença do bagre africano no rio Caceribu, que desemboca na Área 

de Proteção Ambiental de Guapimirim, preciosa por seus remanescentes de manguezais 

e pela desembocadura de vários rios, é preocupante e desafia políticas públicas de 

conservação da biodiversidade através da criação de unidades de conservação. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 O trabalho buscou verificar a eficiência da pesca como forma de contribuir para a 

elaboração de planos de manejo e monitoramento; 

 A captura direcionada no período reprodutivo pode ser ferramenta de 

controle/manejo da população. 

 A dificuldade de captura limitou investigações acerca das características 

reprodutivas, como o tamanho de primeira maturação, devido a falta de indivíduos 

de pequeno porte.  

 A presença alastrada de gramíneas invasoras nas margens do rio possivelmente 

facilita o estabelecimento da espécie. 

 O período reprodutivo da espécie ocorreu entre outubro e abril, devido a maior 

frequência de indivíduos reprodutivos e maiores valores de IGS encontrados. 

 O período reprodutivo encontrado sugere grande influência do aumento da 

temperatura e do nível da água na atividade reprodutiva da espécie. 

 A atividade alimentar mostrou-se um pouco mais intensa no período seco (abril  a 

setembro), e ocorreu durante todo o ano.  

 Devido à presença de um largo espectro de itens alimentares, de variadas fontes, 

pode-se concluir que C. gariepinus apresenta alimentação onívora no ambiente 

estudado exercendo, assim, influência em todos os níveis da cadeia trófica local. 

 É necessário aprofundar o estudo na região com foco na captura de indivíduos 

juvenis e localização de áreas de berçário. 

 Para diminuir os efeitos da introdução da espécie, torna-se necessário o esforço para 

diminuição da densidade populacional no rio estudado. Sugere-se fomentar a 

captura ao longo de todo o período reprodutivo, tanto através do incentivo ao 

consumo, quanto, por exemplo, através de promoção de torneios de pesca 

direcionados à espécie em questão. 

 Recomenda-se monitoramento da população do rio Caceribu de forma a acompanhar 

sua potencial invasão do manguezal e dos rios adjacentes. 

 

 



73 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, C. B. M.; VONO, V. & VIEIRA, F. 1999. Presence of the walking catfish 

Clarias gariepinus (Burchell) (Siluriformes, Clariidae) in Minas Gerais state 

hydrographic basins, Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, 16: 259-263. 

 

AGOSTINHO, A. A., MENDES, V. P., SUZUKI, H. I. & CANZI, C. 1993. Avaliação 

da atividade reprodutiva da comunidade de peixes dos primeiros quilômetros a 

jusante do reservatório de Itaipu. Revista Universidade Estadual de Maringá, 

Maringá, 15 (supl.): 175-189  

 

AGOSTINHO. A. A., PELICICE, F. M. & JÚLIO JR, H. F. 2006. Biodiversidade e 

introdução de espécies de peixes: unidades de conservação. 95-117 p. In Unidades 

de conservação – Ações para valorização da biodiversidade. Instituto Ambiental 

do Paraná. 

 

AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. G. & PELICICE, F. M. 2007. Introdução de 

espécies. 339-372p. Ecologia e manejo de recursos pesqueiros em reservatórios do 

Brasil. Maringá, EDUEM. 501p. 

 

ANDERSON, R.O. & GUTREUTER, S.J. 1992. Length, weight, and associated 

structural indices. In: Nielsen, L.A. & Johnson, D.L. (eds.) Fisheries Techniques. 

pp. 283-300. American Fisheries Society, Bethesda. 

 

BARON, V. D.; ORLOV, A. A. & GOLUBTSOV, A. S. 1994. African Clarias catfish 

elicits long-lasting weak electric pulses. Experientia. 50 (7): 644-647. 

BASTOS R. F., CONDINI M.V., VARELA JUNIOR A.S., GARCIA A.M. 2011. 

Diet and food consumption of the pearl cichlid Geophagus brasiliensis 

(Teleostei: Cichlidae): relationships with gender and sexual maturity. 

Neotropical Ichthyology 9(4): 825–830 



74 
 

BEERLI, E.L.  & LOGATO, P.V. R. 2014. Peixes de importância para a Piscicultura 

brasileira. 36 p. Boletim Técnico do Núcleo de Estudos de Aquacultura. 

Universidade Federal de Lavras, MG.  

 

BIZERRIL, C.R.S.F. & PRIMO, P.B.S. 2001. Peixes de Águas Interiores do Estado do 

Rio de Janeiro. PLANAGUA – FEMAR/SEMADS, Rio de Janeiro, 417 p. 

 

BRAUN, A. S.; MILANI, P.C.C. & FONTOURA, N. F. 2003.  Registro de introdução 

de Clarias gariepinus (Siluriformes, Clariidae) na Laguna dos Patos, Rio Grande 

do Sul, Brasil. Biociências 11: 101-102. 

 

BRITO, M.F.G. 2007. Atividade reprodutiva dos peixes do rio Macaé (RJ) em função 

do gradiente longitudinal. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em 

Ecologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil. 

BRUTON, M. N., 1979a. The food and feeding behaviour of Clarias gariepinus 

(Pisces, Clariidae) in Lake Sibaya , South Africa, with its emphasis on its role as a 

predator of cichlids. Transactions of the Zoological Society of London, 35: 47-114. 

 

BRUTON, M. N., 1979b. The breeding biology and early development of Clarias 

gariepinus (Pisces: Clariidae) in Lake Sibaya, South Africa, with a review of 

breeding in species of the subgenus Clarias (Clarias). Transactions of the 

Zoological Society of London, 35: 1-45 

 

BRUTON, M.N.; JACKSON, P.B.N. & SKELTON, P.H. 1982. Pocket Guide to the 

Freshwater Fishes of Southern Africa. Centar Publishers. Cape Town. 85 p. 

 

CAMARA, E.M.; CARAMASCHI, E.P. & PETRY, A.C. 2011. Fator de condição: 

bases conceituais, aplicações e perspectivas de uso em pesquisas ecológicas com 

peixes. Oecologia Australis 15(2): 249-274. 

 

CASAL, C.M.V. 2006. Global documentation of fish introductions: The growing crisis 

and recommendations for action. Biological Invasions, 8:3-11. 

 



75 
 

CATELANI, P. A. 2013.  A influência do gradiente ambiental do estuário do rio 

Macaé, RJ, na composição da ictiofauna: uma abordagem das guildas ecológicas. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pos Graduação em Ciencias Ambientais e 

Conservação. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Campus Macaé. 

 

CEMIG – Peixe Vivo blog – Disponível em: 

http://peixevivocemig.blogspot.com.br/2012/07/especies-exoticas-invasoras-saiba-

mais_05.html 

 

COSTA, T. 2012. Ecologia de caranguejos braquiúros em dois estuários sobre forte 

influência antrópica na costa do estado do Rio de Janeiro. Tese (Doutorado em 

Biologia Marinha) - UFF/ Instituto de Biologia, Departamento de Biologia Marinha 

 

 

DADEBO, E. 2000. Reproductive biology and feeding habits of the catfish Clarias 

gariepinus (Burchell) (Pisces: Clariidae) in the Lake Awassa, Ethiopia. Ethiop. J. 

Sci. 23 (2): 231-246. 

 

DADEBO, E. 2009. Filter-feeding habit of the African catfish Clarias gariepinus 

Burchell, 1822 (Pisces: Clariidae) in Lake Chamo, Ethiopia. Ethiop. J. Biol. Sci. 

8(1): 15-30. 

 

 

DE GRAAF G. & JANSSEN H. 1996. Artificial reproduction and pond rearing of the 

African catfish Clarias gariepinus in sub-Saharan África – A handbook. Nº 362. 

FAO Fisheries Technical Paper, Rome, 73 p. 

 

DE MOOR, I.J. & BRUTON, M.N. (Compilers). 1988. Atlas of alien and translocated 

indigenous aquatic animals in southern Africa. National Scientific Programmes 

Unit: CSIR, SANSP Report 144, 1988, 317p. 

 

DIAS, E.M.; THOMÉ, M.P.M.; CAMPOS, R.S.; RODRIGUES-FILHO, J.A. & 

SAROBA, C.C.V.T. 2010. Abundância de peixes em dois riachos da porção média 

da bacia do rio Muriaé, Itaperuna, RJ, Brasil. PABSTIA 21(1): 3-19 

 

FAO, 1991. Aquaculture production (1986-1989). FAO Fisheries Circular, 815 (3). 

FAO Fishery Information, Data and Statistics. Rome. 



76 
 

 

FROESE, R; PAULY, D. 2014. FISHBASE- World Wide Web electronic publication. 

http://www.fishbase.org, version (Acessado em 30 de novembro de 2014. 

 

FULLER, P.L.; NICO, L.G.; WILLIAMS, J.D. 1999. Nonindigenous Fishes Introduced 

into Inland Water of the United States. Bethesda, American Fisheries Society 

Special Publication, 613p. 

 

GUTIERRE, S.M.M.; VITULE J.R.S.; FREIRE C.A. & PRODOCIMO, V. 2014. 

Physiological tools to predict invasiveness and spread via estuarine bridges: 

tolerance of Brazilian native and worldwide introduced freshwater fishes to 

increased salinity. Marine and Freshwater Research 65(5) 425-436. 

 

HANIKA, S. & KRAMER, B. 2000. Electrosensory prey detection in the African 

sharptooth catfish, Clarias gariepinus (Clariidae), of a weakly electric mormyrid 

fish, the bulldog (Marcusenius macrolepidotus). Behav Ecol Sociobiol. 48:218–

228. 

 

HERREL, A., WASSENBERGH, S. V., WOUTERS, S., ADRIAENS, D. &AERTS, P. 

2005. A functional morphological approach to the scaling of the feeding system of 

the African catfish, Clarias gariepinus. J. Exp. Biol., v.208, p. 2091-2102. 

 

HOOPER D. U., CHAPIN F.S. III, EWEL J.J, HECTOR A, INCHAUSTI P., ET 

AL. 2005. Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of 

current knowledge. Ecological. Monographs. 75:3–36 

 

HYSLOP, E.J. 1980. Stomach contents analysis - a review of methods and their 

application. Journal of Fish Biology 17:411-429. 

 

IBAMA, 2002. Estatística da Pesca. Brasil. Grandes regiões e Unidades da Federação. 

Disponível em htpp://www.ibama.gov.br. Último acesso em 10/02/2015 

 



77 
 

KAWAKAMI, E. & VAZZOLER, G. 1980. Método gráfico e estimativa de índice 

alimentar aplicado no estudo de alimentação de peixes. Boletim do Instituto 

Oceanográfico USP: 29:205-207. 

 

LATINI, A.O. & PETRERE JR., M. 2004. Reduction of a native fish fauna by alien 

species: an example from  Brazilian freshwater tropical lakes. Fisheries 

Management and Ecology 11: 71-79. 

 

LAZZAROTTO, H. & E. P. CARAMASCHI. 2009. Introdução da truta no Brasil e na 

bacia do rio Macaé, Estado do Rio de Janeiro: Histórico, Legislação e Perspectivas. 

Oecologia Brasiliensis, 13(4): 649-659. 

 

LUNG’AYIA, H. B. O. 1994. Some observations on the African catfish Clarias 

gariepinus (Burchell) in the Sondu-Miriu river of Lake Victoria, Kenya. In 

Okemwa, E., E. Wakwabi & A. Getabu (eds), Proceedings of the Second EEC 

Regional Seminar on Recent Trends of Research on Lake Victoria Fisheries. ICIPE 

Science Press, Nairobi: 105–114. 

 

MACK, R.N., D. SIMBERLOFF, W.M. LONSDALE, H. EVANS., M. CLOUT & F.A. 

BAZZAZ. 2000. Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and 

control. Ecological Applications 10: 689-710. 

 

MEFFE, K.G. & CARROLL, C.R. 1994. Principles of conservation biology. Sinauer, 

Sunderland, 600p. 

 

MMA/IBAMA, 2002. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim. 

381p. 

 

MILLI, P. S. M. & TEIXEIRA, R. L. 2006. Notas ecológicas do bagre-africano, Clarias 

gariepinus (Burchell, 1822) (Teleostei, Clariidae), de um córrego do sudeste do 

Brasil. Bol. Mus. Biol. Mello Leitão 19: 45-51. 

 

MOONEY, H.A. 1999. The global invasive species program (GISP). Biological 

Invasions 1:97-98. 



78 
 

 

MOYLE, P. B. & LIGHT, T. 1996. Biological invasions of fresh water: empirical rules 

and assembly theory. Biological Conservation, 78: 149-161. 

 

MUGNAI, R., NESSIMIAN, J.L. & BAPTISTA, D.F., 2010. Manual de identificação 

de macroinvertebrados aquáticos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 

Tecnical Books Editora. 176 p. 

 

MUNRO, J. L., 1967. The food of a community of East African freshwater fishes. 

Journal of Zoology, 151: 389-415. 

 

ORSI, M. L. & AGOSTINHO, A. A. 1999. Introdução de espécies de peixes por 

escapes acidentais de tanques de cultivo em rios da Bacia do Rio Paraná, Brasil. 

Revista Brasileira de  Zoologia. 16 (2): 557 - 560. 

 

PARANHOS, R. & ANDRADE L., 2012. Caracterização físico-química da coluna 

d’água e a qualidade das águas. In: Baía de Guanabara: síntese do conhecimento 

ambiental. (Ed. M.F.G. Meniconi; T.A da Silva; M.L. da Fonseca; S.O. F. Lima; 

E.F.A. Lima; H.P. Lavrado & A.G. de Figueiredo Jr.) Vol 1: 60-79. Rio de Janeiro 

– PETROBRÁS. 

 

PETRY, A.C., 2005. A traíra Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794) na planície de 

inundação do alto rio Paraná: Influência sobre as assembléias de peixes e aspectos 

de auto-ecologia. Tese (Doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos 

Continentais) - Universidade Estadual de Maringá. 70p. 

 

PLANIDRO. 1970. Ampliação do sistema de abastecimento de águas de Niterói e São 

Gonçalo. Estudo hidrológico e inquerito sanitário. Rio de Janeiro, 1970. 51p. 

 

PIMENTEL, D.; L. LACK; R. ZUNIGA & D. MORRISON (2000). Environmental and 

economic costs of introduced non-indigenous species in United states. Bioscience. 

 



79 
 

RABELO, L. B. 2009. Alimentação e impactos da espécie exótica bagre-africano 

(Clarias gariepinus Burchell, 1822) no estuário do rio Itanhém, Bahia. Dissertação 

de Mestrado. Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.  

 

 RICHTER, G.O., 2000. Pesca e Aquicultura. Relatório Técnico. Secretaria de Estado 

da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, Curitiba, 35 p. 

 

ROCHA, G. R. A. 2008 The introduction of the African catfish Clarias gariepinus 

(Burchell, 1822) into Brazilian inland waters: a growing threat. Neotropical 

Ichthyology, 6(4):693-696. 

 

SKELTON, P. H. 1992. A complete guide to the freshwater fishes of Southern Africa. 

Southern Book Publishers Ltd. Zimbabwe. 388p. 

 

SOSINSKI, L. T. W. 2004. Introdução da Truta Arco-Íris (Oncorhynchus mykiss) e 

suas conseqüências para a comunidade aquática dos rios de altitude do sul do 

Brasil. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ecologia – UFRGS, 

Porto Alegre.  246p. 

 

TAYLOR J.N.; COURTENAY, J.R.;W.R. & MCCANN J.A. 1984. Known impacts of 

exotic fishes in the continental United States, p. 322-373. In: W.R Courtenay Jr. & 

J.R. Stauffer (Eds.), Distribution, Biology, and Management of Exotic Fishes. 

Baltimore, Johns Hopkins University Press, 430 p. 

 

TEUGELS, G. G. 1986. A systematic revision of the African species of the genus 

Clarias (Pisces, Clariidae). Zoologische wetenschappen 247: 23–41. 

 

UMBRIA, S. C. 2008. Alimentação e reprodução do bagre africano Clarias gariepinus 

(Burchell, 1822) na bacia do rio Guaraguaçu, Paranaguá, Paraná, Brasil. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Zoologia, da 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 81p.  

 

VALIELA, I. 2006. Global coastal change. Blackwell Publishing, Oxford, 368p. 

 



80 
 

VAREJÃO-SILVA, M. A. 2005. Meteorologia e Climatologia. Versão Digital. INMET: 

Brasília, DF. 516p. 

 

VAZZOLER, A.E.A.M. 1981. Manual e métodos para estudos biológicos de 

populações de peixes. Reprodução e Crescimento. Brasília, CNPq / Programa 

Nacional de Zoologia, 127p. 

 

VAZZOLER, A.E.A.M. 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e 

prática. EDUEM, Maringá, 169p.  

 

VERMEIJ, G. J. 1996. An agenda for invasion biology. Biological Conservation, 78: 3-

9. 

 

VERRETH, J.; EDING, E. H.; RAO, G. R. M.; HUSKENS, F. & SEGNER, H. 1993. A 

review of feeding practices, growth and nutritional physiology in larvae of the 

catfishes Clarias gariepinus and Clarias batrachus. Journal of the World 

Aquaculture Society, 24(2): 135-144. 

 

VIANNA, M; ANDRADE-TUBINO, M.F.; KEUNECKE, K.A.; ANDRADE, A.C.; 

DA SILVA JR., D.R. & PADULA, V. 2012. Estado atual de conhecimento sobre a 

ictiofauna. In: Baía de Guanabara: síntese do conhecimento ambiental. (Ed. 

M.F.G. Meniconi; T.A da Silva; M.L. da Fonseca; S.O. F. Lima; E.F.A. Lima; H.P. 

Lavrado & A.G. de Figueiredo Jr.) Vol. 2: 169-195. Rio de Janeiro – 

PETROBRÁS. 

 

VIEIRA, S. 1991. Introdução a Bioestatística. Rio de Janeiro: Ed. Campus. 196p. 

 

VINSON, M. R. & ANGRADI, T. R. 2011. Stomach emptiness in fishes: sources of 

variation and study design implications. Reviews in Fisheries Science 19, 63–73.  

 



81 
 

VITULE, J. R. S., UMBRIA, S. C. & ARANHA, J. M.R. 2006. Introduction of the 

African catfish Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822) into Southern Brazil. 

Biological Invasions, 8: 677-681. 

 

VITULE, J.R.S. 2007. Distribuição, Abundância e estrutura populacional de peixes 

introduzidos no rio Guaraguaçu, Paranaguá, Paraná, Brasil. Tese de Doutorado. 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Zoologia, da Universidade 

Federal do Paraná, Curitiba. 139p. 

 

VITULE, J.R.S.; UMBRIA, S.C. & ARANHA, J.M.R. 2008. Record of native 

amphibian predation by the alien African catfish in the Brazilian Atlantic Rain 

Forest. Pan-American Journal of Aquatic Sciences 3(2): 105-107 

 

WILLIAMSON, M. H. & A. FITTER 1996. The varying success of invaders. Ecology 

77(6): 1661-1666. 

 

WILLOUGHBY, N. G. & TWEDDLE, D., (1978). The ecology of the catfish Clarias 

gariepinus and Clarias ngamensis in the Shire Valley, Malawi. J. Zool., 186: 507-

534. 

 

WINCKLER-SOSINSKI, L. T., T. C. L. SILVEIRA, U. H. SCHULZ & A. 

SCHWARZBOLD. 2008. Interactions between benthic macroinvertebrates and 

fishes in a low order stream in Campos de Cima da Serra, RS. Brazilian Journal of 

Biology, 68(4): 695-701. 

 

WALKER, B. & STEFEN, W. 1997. An overview of the implications of global change 

for natural and managed terrestrial ecosystems. Conservation Ecology 1 (2): 

disponível pela Internet em < http://www.consecol.org/vol1/iss2/art2 >. 

 

WINEMILLER, K.O. 1989. Patterns of variation in life history among South American 

fishes in seasonal environments. Oecologia, 81: 225–241 

 



82 
 

WINEMILLER, K.O. & KELSO-WINEMILLER, L.C., 1996. Comparative ecology of 

catfishes of the Upper Zambezi River floodplain. Journal of Fish Biology, 49: 

1043-1061. 

 

YALÇIN, S.; AKYURT, I. & SOLAK, K. 2001a. Stomach contents of the catfish 

(Clarias gariepinus Burchell, 1822) in the River Asi (Turkey). Turk J. Zool. 25: 

461-468. 

 

YALÇIN, S.; AKYURT, I. & SOLAK, K., 2001b. Certain reproductive characteristics 

of the Catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) living in the River Asi, Turkey. 

Turk J. Zool. 25: 453-460. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

Tabela 16 - Índice de Importância Alimentar (IAi), de 

machos e fêmeas, dos itens alimentares registrados no 

conteúdo estomacal, analisados microscopicamente, de 

15 indivíduos de Clarias gariepinus, capturados no Rio 

Caceribu, Rio de Janeiro, RJ, em Abril de 2013. 

ITENS IAi Machos IAi Fêmeas 

MV+S 89.47413 95.83567 

Acari 0 3.96E-07 

Araneae 0.00308 0 

Brachyura 0.061596 0.011083 

Caco de vidro 0.135511 0 

Cladocera 0.000123 0 

Coleoptera 1.302383 0.00475 

Conchostraca 0 0.003958 

Ephemeroptera 0.003449 0 

Gastropoda 5.004786 0.253319 

Hemiptera 0.024638 0 

Hemiptera - Corixidae 0 0.001583 

Hemiptera - Notonectidae 0 0.000792 

Hymenoptera - Formicidae 0.024638 0 

Larva Ceratopogonidae 0 0.003166 

Larva Chironomidae 1.202967 3.679061 

Larva Coleoptera  0.002464 0 

Larva Trichoptera 0.004189 0.016624 

Material vegetal - E. crassipes 0.492767 0 

Material vegetal - Lemna sp. 0.923938 0 

Ninfa Odonata 0.152758 0.025332 

Orthoptera 0.246383 0 

Ostracoda 0.17444 0.027312 

Ovo invertebrado 0 3.96E-07 

Pupa Chironomidae 0.028334 0.05106 

Pupa Diptera 0.000986 0 

Pupa Lepidoptera 0.006652 0 

Resto de Inseto 0.691845 0.075996 

Resto de peixe 0.024638 0 

Semente+fruto 0.013305 0.010291 
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Figura 58 - Precipitação mensal acumulada para a região do estudo, de janeiro de 2008 a julho de 2013. 
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