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Introdução: Os ecossistemas estuarinos apresentam diversas funções ecológicas, onde uma 

complexa rede trófica pode ser observada, devido especialmente a sua ampla variabilidade 

espacial e temporal nas condições ambientais (BARLETTA et al., 2017). O Sistema Estuarino de 

Laguna (SEL), SC, se encontra em uma área de urbanização, sofrendo assim diversos impactos 

antrópicos. Os bagres marinhos da família Ariidae, como o Genidens genidens (Valenciennes, 

1839), são espécies residentes de estuários ou ecossistemas costeiros, sendo um importante 

componente da estrutura trófica desses ecossistemas (AZEVEDO et al., 1999; DANTAS et al., 

2013). Neste sentido, o objetivo do presente estudo é caracterizar os diferentes itens alimentares 

do bagre marinho Genidens genidens, além de determinar a contaminação de microplástico na 

dieta desses organismos no SEL. 

Materiais e métodos: O estudo foi realizada entre agosto de 2017 e junho de 2018 no SEL. 

Foram amostrados indivíduos da espécie Genidens genidens provenientes da pesca de emalhe e 

do aviãozinho. Em laboratório, os indivíduos foram mensurados (comprimento total - CT, cm), 

separados em classes de comprimento, pesados (g), e dissecados para análise do conteúdo 

estomacal. Os indivíduos foram agrupados em juvenis (< 160 mm) e adultos (> 161 mm), 

baseado no comprimento de médio de primeira maturação (L50) (HOSTIM-SILVA, 2001). Os 

itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível, quantificados e 

pesados (g), junto com o material não alimentar (fragmentos de plástico), para avaliação da 

contribuição em termos de frequência de ocorrência (%FO), número de itens (N%) e peso (Pi%). 

Os dados obtidos foram usados para estimar o Índice de Importância Relativa (IIR) através da 

equação: IIRi = %Fi * (%Ni + %Pi).  

Resultados e discussão: Foram analisados um total de 92 indivíduos com amplitude de classes 

de comprimento de 8 cm à 30,9 cm, sendo divididos em juvenis (N = 26) e adultos (N = 66), 

onde foram encontrados um total de 18 itens alimentares (Tab. 1). O estudo identificou que para 

os juvenis os itens de maior importância relativa foram os camarões Penaeidae (IIR% = 52,5%), 

siris Portunidae (IIR% = 22,9%) e microplástico (IIR% = 10,8%), enquanto para adultos, foram 

os camarões Penaeidae (IIR% = 91,4%) e siris Portunidae (IIR% = 2,8%). A análise mostrou que 

a espécie demonstra um hábito alimentar zoobentívoro e um comportamento generalista em sua 

dieta, se alimentando de diversas espécies associadas ao substrato do estuário, assim como 

observado por Rabitto & Abilhôa (1999) na Ilha do Mel, Paraná, e para outras espécies 

pertencentes à família Ariidae (DANTAS et al., 2013). Um dos itens de grande ocorrência foi o 

microplástico, em sua maioria associados a pesca da região (fragmentos de nylon poliamida), 

tendo maior frequência em fases iniciais de desenvolvimento. Esses dados revelam a 

disponibilidade desses poluentes na coluna d´água e no substrato para as espécies residentes do 
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estuário. Outro ponto a ser discutido é a importância ecológica e econômica (pesca artesanal e 

industrial) dos bagres para o sistema, com sua grande abundância no estuário os bagres marinhos 

da família Ariidae utilizam desses sistemas para o seu desenvolvimento, mostrando a importância 

dessas áreas para o crescimento dessas e outras espécies (DANTAS et al., 2010). O entendimento 

da biologia alimentar de espécies estuarinas tem papel fundamental na compreensão da dinâmica 

trófica desses habitats otimizando assim as formas de manejo que minimizem o impacto 

antrópico. 
   

Tab. 1 Itens alimentares encontrados nos juvenis e adultos dos bagres Genidens spp. no SEL. 

%Fi (frequência de ocorrência); %Ni (frequência em número); %Pi (frequência em peso); %IRi 

(índice de importância relativa). 
 Juvenis Adultos 

Itens %Fi %Ni %Pi %IRi %Fi %Ni %Pi %IRi 

Penaeidae 26,9 11,7 76,0 52,5 54,5 25,2 91,8 91,4 

Portunide 26,9 16,1 22,1 22,9 18,1 7,3 3,6 2,8 

Gastropoda 11,5 10,2 0,1 2,6 9,0 5,0 0,09 0,6 

Brachiura 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,01 0,01 

Actinopterygii 11,5 4,4 0,2 1,2 9,0 3,3 0,2 0,4 

Insecta 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,1 0,02 0,04 

Polychaeta 15,3 8,8 0,3 3,1 9,0 19,6 0,07 2,5 

Amphipoda 11,5 14,7 0,2 3,8 1,5 25,2 0,4 0,5 

Corrophiidae 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,01 0,01 

Cumacea 7,6 16,1 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Callinectes sp. 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,5 2,8 0,07 

Bivalvia 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,6 0,09 0,1 

Crustáceo não identificado 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,6 0,6 0,1 

Microplástico 26,9 17,6 0,5 10,8 9,0 7,8 0,06 1,03 
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