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Resumo - Esse trabalho teve como objetivo estudar alguns aspectos da biologia do acará do Rio Calçado, 

visando a ações de preservação da espécie. Foram capturados 26 exemplares de acará, 54% dos quais estavam 

alimentados, encontrando-se, no estômago, algas e larvas de insetos. Os machos apresentaram peso e 

comprimento médios maiores do que as fêmeas. O índice gonadossomático foi maior para as fêmeas. A 

proporção entre machos e fêmeas na população foi de aproximadamente 1:1. Parasitos não foram encontrados.  

 

Palavras-chave: Biologia de peixes, Acará, Geophagus brasiliensis, Córrego do Capim. 

 
 

Abstract - This study aimed to study some aspects of the biology of the acara of the Rio Calçado, actions aimed 

at preserving the species. Were captured 26 specimens of acara, of which 54% were fed, lying on stomach, algae 

and insect larvae. Males had higher mean weight and length than females. The gonadosomatic index was higher 

for females. The ratio between males and females in the population was approximately 1:1. Parasites were not 

found. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil possui um dos maiores conjuntos de bacias hidrográficas do mundo e a maior 

diversidade ictiofaunística. Cada bacia possui ictiofauna específica, devido à influência de 

fatores ecológicos, zoogeográficos e históricos ou ainda devido à ação do homem em 

programas de repovoamento e/ou introdução de novas espécies [1] [4]. 

Apesar da riqueza ictiofaunística existente no Brasil, poucos são os estudos sobre a 

biologia e a ecologia desses animais e a maioria dos estudos existentes trata o assunto de 

maneira generalizada, considerando grupos de espécies de uma região [18].  

O Estado do Espírito Santo possui doze Bacias Hidrográficas, duas delas localizadas no 

sul do Estado: a do Rio Itapemirim e a do Rio Itabapoana. O Rio Calçado, pertencente à Bacia 

do Rio Itabapoana, tem toda a sua extensão no município de São José do Calçado, sendo a 

única fonte de abastecimento de água do município. Ele nasce na serra, em um local chamado 

Pontão, e sua foz é no Rio Itabapoana. Em toda a extensão do Rio Calçado, predominam as 

atividades de agricultura e pecuária e com isso o rio tem sofrido contínua influência da ação 

do homem.  

O estudo de peixes em condições naturais, com dados sobre seus parasitos, habitat e 

hábitos alimentares, é de grande importância quando se pensa em adoção de práticas 

zootécnicas, pois assim podem ser adotadas em sistemas de criação as condições adequadas 

para que esse ambiente esteja mais próximo do ambiente natural do peixe [7]. A relação peso-

comprimento é utilizada para descrever o aumento em comprimento e o consequente ganho de 

peso, ou para estimar o peso médio, quando se conhece o comprimento, para estimar o fator 

de condição (k) [2] [3]. O crescimento é um aspecto quantitativo do desenvolvimento e o 

conhecimento de suas características constitui importante informação sobre a dinâmica de 
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uma população de peixes, pois o crescimento influi indiretamente na época de maturação 

gonadal, na reprodução e reflete ainda o efeito da predação [13]. 

Esse trabalho teve como objetivo estudar alguns aspectos da biologia do acará do Rio 

Calçado, visando a ações de preservação da espécie e sua utilização como peixe ornamental. 

 

METODOLOGIA 

As coletas foram realizadas a cada dois meses, no período de agosto/2010 a junho/2011, 

por um pescador profissional, com o auxilio de tarrafa, em cinco pontos do rio Calçado: Ponto 

1: próximo à nascente do Rio Calçado, altitude de 515m; Ponto 2: ponte do assentamento 

Santa Rita, altitude de 509m; Ponto 3: chegada da sede do município de São José do Calçado, 

altitude 295 m; Ponto 4: região central da sede do município, altitude de 293m; Ponto 5: após 

a sede do município, altitude de 281m. Os peixes capturados foram transportados até o 

Laboratório de Aquicultura do Departamento de Zootecnia do CCA-UFES, onde foram 

pesados em balança comum e medidos com paquímetro, determinando-se o peso, o 

comprimento total e o comprimento padrão. Para a retirada dos órgãos internos, os peixes 

foram imobilizados em água com gelo e sacrificados. Os estômagos foram guardados em 

frascos de vidro com formalina 10%, para análise do conteúdo. As brânquias foram 

submetidas a raspagem e o material raspado foi analisado sob microscópio biológico, para 

verificar a presença de parasitos. As gônadas foram pesadas, em balança semianalítica, para o 

cálculo do índice gonadossomático (IGS). 

 

RESULTADOS  

Foram capturados 26 exemplares de acará, todos com aspecto saudável. Dos peixes 

capturados, 54% estavam alimentados, encontrando-se, no estômago, algas e larvas de 

insetos, o que evidencia o hábito onívoro da espécie. Os machos apresentaram peso e 

comprimento médios maiores do que as fêmeas, mas o IGS foi maior para as fêmeas. A 

proporção entre machos e fêmeas na população foi de aproximadamente 1:1 (Tabela). 

Parasitos não foram encontrados.  

 

Tabela: Valores médios dos parâmetros biométricos para machos e fêmeas 

parâmetro machos fêmeas 

Peso (g) 24,9 17,2 

Comprimento total (cm) 13,1 11,5 

Comprimento padrão (cm) 10,1 9,0 

Relação peso-comprimento 2,1 1,7 

Índice gonadossomático (%) 0,2 1,4 

Razão sexual (%) 54 46 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A relação peso-comprimento é uma ferramenta importante nos estudos de biologia, 

ecologia e fisiologia de peixes. Essa relação indica o grau de bem-estar (higidez) da espécie 

no ambiente e ajuda a avaliar as condições de alimentação e o período reprodutivo. As 

variáveis biométricas são influenciadas por vários fatores como densidade populacional, 

disponibilidade de alimentos e fatores abióticos característicos de cada ambiente [9]. 

Constatou-se, nesse trabalho, que os machos atingem peso e comprimento maior que as 

fêmeas, o que também foi constatado no reservatório de Lajes – RJ. Isso provavelmente 

ocorre porque as fêmeas investem grande parte de suas reservas na reprodução [14]. Observa-

se, na Tabela, que existe uma proporção inversa entre a relação peso-comprimento e o IGS, 

para machos e fêmeas. Os machos apresentam relação peso-comprimento maior [2,1] e IGS 

menor (0,2), quando comparados com as fêmeas, que apresentam relação peso-comprimento 



 

 

menor [1,7] e IGS maior [1,4]. Esses resultados indicam investimento dos machos em 

crescimento e ganho de peso e investimento das fêmeas em reprodução. No Reservatório de 

Lajes – RJ, os acarás apresentaram relação peso-comprimento inferior a 3, indicando 

investimento em comprimento e não em peso [14].  

O estudo do ciclo reprodutivo de uma espécie é básico para o conhecimento do seu ciclo 

de vida e os ovários devem receber maior atenção, pois são eles que determinam a época e o 

tipo de desova, bem como o possível número de descendentes. Sabendo-se que as 

características variam durante o desenvolvimento do ovário, que é cíclico, a análise nos 

diferentes estádios é essencial para a compreensão da dinâmica do processo reprodutivo [5]. 

Nesse estudo não foram encontrados exemplares em estádio de maturação avançada, o que 

explica os baixos valores de IGS. Esse fato pode estar relacionado à biologia reprodutiva da 

espécie, que, no período da reprodução, constrói ninho, o que pode dificultar a captura nesse 

período. 

Os peixes são os vertebrados que apresentam os maiores índices de infecção por 

parasitos, devido a características próprias do meio aquático, que facilitam a propagação, 

reprodução e complementação do ciclo de vida de cada grupo de parasitos [11]. Eles 

apresentam fauna parasitária própria, com numerosas espécies de parasitos [8] pertencentes a 

vários grupos zoológicos. Todas as espécies de peixes abrigam uma ou mais espécies de 

parasitos e todos os órgãos e/ou estruturas dos peixes podem ser parasitados. A composição 

da fauna de parasitos de água doce é influenciada pelas características do hospedeiro (espécie, 

idade, tamanho, nível trófico, sexo, etc.) e por outros fatores bióticos e abióticos [17]. As 

doenças parasitárias ocorrem em consequência do desequilíbrio entre o ambiente, o 

hospedeiro e o parasito [12]. A capacidade de defesa dos peixes é determinada por sua 

constituição e por sua condição fisiológica [15] e a depressão dos mecanismos de defesa 

possibilita a ação patogênica dos parasitos [6]. No presente estudo não foram encontrados 

parasitos, o que pode estar indicando uma boa qualidade da água e um bom estado de higidez 

dos acarás. 
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