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RESUMO 

 

O presente estudo busca gerar conhecimento sobre a ecologia de ovos e larvas de peixes de 

importância ecológica e econômica, além de verificar a importância do Vale do rio Araguari 

(AP) para o recrutamento biológico e reposição dos estoques pesqueiros e, adicionalmente, 

sugerir medidas que auxiliem no manejo sustentável e na conservação deste ambiente, com 

repercussões sobre a atividade pesqueira local. Sabe-se que o conhecimento sobre os ovos e 

larvas de peixes é uma ferramenta útil para inferir sobre os possíveis locais de desova e criação, 

bem como entender os processos de dispersão larval, ambos de grande importância para a 

legislação pesqueira e conservação dos recursos naturais no Vale do Araguari. Dessa forma, 

esta pesquisa poderá subsidiar ações, medidas de ordenamento e gestão ambiental dos recursos 

pesqueiros de maior interesse para a pesca em âmbito regional. 

 

Palavras-chave: Ovos e Larvas de peixe. Berçário. Estoques pesqueiro. Manejo. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O projeto busca fornecer informações relevantes sobre a dinâmica reprodutiva dos 

peixes de interesse econômico, com base na distribuição espaço-temporal do ictioplâncton. A 

realização do estudo servirá como ferramenta para detecção e delimitação das áreas de desova 

e berçário, para o monitoramento dos estoques naturais e o manejo da pesca, além de indicar a 

importância do ambiente para o recrutamento biológico dos peixes. Esse conhecimento é 

indispensável para implementação de medidas de orientação social e proteção dessas áreas. 

Dessa forma, o estudo poderá reunir subsídios para contribuir com as políticas públicas na 

elaboração de planos de manejo e conservação ambiental, no planejamento e ordenamento 

pesqueiro regional, estabelecendo o uso sustentável e a gestão participativa, como mecanismo 

para melhorar  a qualidade de vida dos atores sociais que usufruem desses recursos, com 

reflexos diretos na diminuição de conflitos, evitando desgastes e promovendo a tranquilidade 

entre os diferentes usuários. 

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A relevância do estudo das fases iniciais do ciclo de vida dos peixes está em fornecer 

conhecimento necessário sobre o recrutamento dos estoques pesqueiros e o seu potencial de 

exploração (Beltrán-León e Ríos, 2000; Zacardi et al., 2017c). Estes estudos servem como 

auxílio na determinação de áreas e épocas de desova, na compreensão da migração das 

populações (Ponte et al., 2016; Zacardi e Ponte, 2016; Ferreira et al., 2016; Chaves et al., 2017) 

e na determinação da abundância dos adultos reprodutores (Escarria et al., 2006). 

O sucesso reprodutivo dos peixes pode variar consideravelmente, mas as causas dessa 

variação ainda não são totalmente conhecidas. A maioria dos autores relaciona este sucesso à 

dispersão realizada pelos sistemas de correntes e à retenção das larvas em áreas propícias para 

seu desenvolvimento embrionário e criação dos juvenis (Oliveira e Araújo-Lima, 1998; Leite 

et al., 2006; Zacardi et al., 2017c). Estas áreas, portanto, devem apresentar condições favoráveis 

de alimentação e proteção contra predadores (Munro, 1990, Urho, 1999). A interação de todos 

esses processos é determinante para o sucesso reprodutivo e, consequentemente, para definição 

do tamanho dos estoques de peixes nestes ambientes. 

Considerando que algumas espécies executam migrações reprodutivas anuais 

obedecendo a fatores ecológicos relacionados à sua ontogenia, o conhecimento das relações 

entre ontogenia e ecologia torna-se um importante instrumento para a proteção e preservação 
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de espécies nessa fase de extrema vulnerabilidade (Nakatani et al., 2001). Contudo, ações 

antropogênicas de escala local como a sobreexplotação dos recursos pesqueiros, agricultura 

com uso intensivo de pesticidas, uso inadequado do solo com remoção da cobertura vegetal e 

das matas ciliares, somado a presença do centro urbano, bem como as alterações em escala 

regional com a construção de hidrelétricas, têm sido determinantes em colocar em risco e 

ameaçar as mais variadas espécies de peixes. 

Tais modificações no meio, as quais as espécies não estão adaptadas, interferem na 

reprodução dos peixes como a depleção dos estoques desovantes, coloca em risco a diversidade 

genética das espécies da região, compromete o recrutamento biológico anual das espécies, a 

viabilidade comercial das pescarias e, e, consequentemente culmina em reflexos sociais e 

econômicos negativos para todo Vale do Araguari. O fato desta área estar submetida à diversas 

degradações pelo uso incorreto da água e dos recursos naturais, requer urgentemente o 

desenvolvimento de pesquisas, com o intuito de manter a integridade das áreas berçários e 

conservar a biodiversidade local. 

Em conjunto a este cenário atual e diante da pressão da pesca exercida sobre os recursos 

pesqueiros, de sua importância comercial e do elevado consumo de pescado feito pelas 

populações (Sá-Oliveira et al., 2013; Zacardi, 2015), sugere-se a criação de programas que 

levem as informações in situ como palestras e seminários, realizados por profissionais 

gabaritados. Além disso, é indispensável prover ações de manejo dos sistemas aquáticos de 

forma conjunta com a comunidade, visando a conservação dos recursos pesqueiros e a 

sustentabilidade da atividade na região, além de garantir a segurança alimentar e o 

desenvolvimento econômico local. 

Destaca-se, portanto, a relevância das pesquisas ictioplanctônicas na bacia do rio 

Araguari, próximo ao Município de Ferreira Gomes-Amapá como uma ferramenta a ser 

aplicada em estudos de avaliações de estoques, de monitoramento, de tomadas de decisões, 

sobretudo visando a sustentabilidade ambiental, de planos de manejo e políticas de 

gerenciamento direcionados a manutenção e ordenamento da pesca, como forma de garantir a 

redução de possíveis danos irreversíveis a esses recursos naturais, com repercussões sobre a 

atividade pesqueira no Vale do Araguari.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

A necessidade de se conhecer as áreas berçário da ictiofauna no Município de Ferreira 

Gomes torna-se primordial, devido à necessidade de preservar esses ambientes que são 
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utilizados pelos peixes para depositar seus ovos, preencher lacunas sobre o presente estudo e 

garantir o fornecimento de pescado a crescente população humana do Município.  

Os estudos sobre os ovos e larvas de peixes são de extrema importância na determinação 

dos períodos e locais de desova, tornando-se assim, fundamentais tanto para a comunidade local 

como para a ecologia das espécies, sendo relevante para o conhecimento global da biologia e 

sistemática das espécies de peixes, particularmente em seus aspectos relacionados  ao 

crescimento, alimentação, comportamento e mortalidade.  

Nos últimos anos, a intensificação da pesca tem aumentado a pressão sobre estes 

recursos nos diversos ambientes aquáticos do estado do Amapá (Silva e Dias, 2010; Sá-Oliveira 

et al., 2013; Zacardi, 2015), ação que pode levar ao desequilíbrio ecológico e colapso dos 

estoques pesqueiros tradicionalmente explotados e impacto socioeconômico sobre populações 

que dependem destes recursos para sobreviver. Em conjunto, ao cenário atual com a 

implantação da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes e a insuficiência de estudos dos aspectos 

biológicos, populacionais e ecológicos das fases iniciais do ciclo de vida de muitas espécies de 

peixes, acabam por comprometer a precisão nas propostas de planos de manejo, podendo 

colocar em risco a sustentabilidade da pesca e conservação destes recursos pesqueiros.  

Os represamentos dos rios constituem uma das mais graves ameaças, principalmente às 

espécies reofílicas que necessitam de grandes trechos livres para realizar seu ciclo reprodutivo 

e utilizam áreas de várzea e lagoas marginais como sítios reprodutivos e áreas de berçário. Além 

disso, há uma carência de dados para subsidiar estimativas sobre a manutenção do equilíbrio 

destes estoques, que dependem da integridade das áreas de desova e do conhecimento sobre a 

distribuição e dispersão dos ovos e larvas de peixes, que de acordo com Nakatani (1994), 

constitui-se em dados importantes na racionalização do aproveitamento dos recursos hídricos. 

Estudos envolvendo o ictioplâncton têm se mostrado uma importante ferramenta na 

identificação de sítios reprodutivos. Essas informações são valiosas na tomada de medidas 

efetivas de proteção e manutenção dos estoques pesqueiros (Zacardi et al., 2014) e contribuem 

no fortalecimento à sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos, a fim de garantir que os ativos 

ambientais estejam disponíveis no futuro. 

A manutenção da integridade e a conservação de áreas responsáveis por importantes 

serviços ecossistêmicos desencadeiam uma série de benefícios direta ou indiretamente apropriáveis 

pelo ser humano (Hueting et al., 1998). Novos bens, valores aditivos e oportunidades podem ser 

gerados a partir da proteção e do manejo adequado destes locais, e dos seus estoques juvenis. 

Neste contexto, este estudo torna-se necessário para: (i) determinar as possíveis áreas 

de desova e crescimento dos peixes; (ii) verificar a relação existente entre os fatores ambientais 
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e a distribuição dos ovos e larvas de peixes; (iii) compreender o papel do ambiente para o 

recrutamento de alguns recursos pesqueiros importantes para a região; (iv) fornecer 

informações úteis aos trabalhos regionais; (v) possibilitar subsídios básicos para o entendimento 

da estrutura ecológica desta comunidade; (vi) definir melhores práticas de uso, gestão, 

conservação e manejo sustentável destes ambientes e seus recursos naturais. 

 

 

4 OBJETIVOS  

4.1 GERAL 

Investigar a importância do trecho médio do rio Araguari para o recrutamento biológico 

de espécies de peixes de água doce do Município de Ferreira Gomes, Amapá. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Ministrar palestras e seminários para sensibilizar e esclarecer a população do entorno 

sobre a importância da conservação das áreas de desova e berçário da ictiofauna local, 

pois acreditamos que a sensibilização ambiental dos pescadores e da população será 

uma ferramenta eficaz nesse processo. 

 Verificar o período e a utilização da região como área de desova e criadouro natural de 

várias espécies de peixes; visando à manutenção e a integridade do ambiente; 

 Determinar a composição e abundância de larvas de peixes de interesse econômicos 

presentes na área de estudo, contribuindo para ictiologia como para o inventário 

ambiental; 

 Avaliar a influência das variáveis ambientais (pH, oxigênio dissolvido, condutividade 

elétrica, temperatura da água, nível fluviométrico e índice pluviométrico) sobre a 

ocorrência e variação de ovos e larvas de peixes nos diferentes pontos e períodos de 

amostragem; 

 Descrever alternativas de uso sustentável dos recursos naturais, conciliando os 

interesses econômicos, sociais e ambientais, aliando a conservação dos estoques 

pesqueiros e do ordenamento da pesca, um importante meio de subsistência, de 

ocupação, de alimento e de fonte de renda para inúmeras famílias locais.  
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Estudos na região norte, principalmente aqueles desenvolvidos na bacia do rio 

Amazonas, revelam que as margens do rios e suas áreas adjacentes apresentam elevada 

diversidade biológica e alta relevância na manutenção dos estoques pesqueiros explorados 

(Ferreira et al., 2016; Ponte et al., 2016; Zacardi e Ponte 2016; Chaves et al., 2017; Ponte et al, 

2017; Zacardi et al., 2017c), especialmente aqueles que realizam migrações reprodutivas 

(Zacardi et al., 2017a,b; Ponte et al, 2017), o que demonstra a extrema importância de 

preservação desses locais ao longo dos rios, com repercussão sobre a pesca realizada na região. 

O ciclo hidrológico sincroniza eventos biológicos para diversas espécies da ictiofauna, 

tais como maturação gonadal, migração, desova, desenvolvimento larval, crescimento e 

alimentação (Gomes e Agostinho, 1997; Lowe-McConnell, 1999). Além disso, o 

transbordamento da água sobre as áreas marginais permite aos organismos aquáticos acesso a 

novos habitats, oferecendo, no período de cheias, ambientes variados para forrageio, desova, 

proteção para a sobrevivência de larvas e desenvolvimento de juvenis. Em alguns casos, até 

mesmo para a alimentação e proteção de indivíduos adultos (Junk et al., 1989; Neiff, 1990).  

A maioria das espécies de peixe de água doce realizam migrações reprodutivas 

anualmente com desova totais, no período de elevação do nível das águas, que favorecem a 

sobrevivência da prole (Goulding, 1980; Bayley e Petrere Jr., 1989). Diversos peixes se 

deslocam dos lagos e tributários para reproduzir e desovar nos rios principais (Araújo-Lima e 

Oliveira, 1998; Lima e Araújo-Lima, 2004).  

A alternância do regime hidrológico constitui-se no fator ambiental de maior relevância 

na estruturação das comunidades e no funcionamento do sistema de inundação (Junk et al., 

1989; Lowe-McConnell, 1999). Portanto, o entendimento da dinâmica reprodutiva da 

comunidade íctica e suas relações com o meio fica prejudicado quando não se conhece a 

influência de fatores ambientais (como o pulso de inundação) sobre alguns aspectos 

reprodutivos (como as áreas e épocas de desova) (Junk et al., 1989). 

A ausência de dados específicos e contínuos sobre a pesca é acentuada em toda a região 

Amazônica (Isaac e Ruffino, 2000) e de igual forma no estado do Amapá. Estes dados são 

requisitos para a sustentabilidade da pesca e para avaliação e conservação dos estoques 

pesqueiros. Contudo, é essencial conhecer as áreas de desova e de crescimento, e os padrões de 

abundância e distribuição dos ovos e larvas de peixes, uma vez que, a carência destas 

informações para o Vale do Araguari pode colocar em risco a sustentabilidade da pesca 

realizada nessa região. 
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Estudos relacionados à ecologia dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes em 

ambientes continentais brasileiros são ainda recentes. Eles tiveram início na primeira metade 

da década de 1980 e desde então vem aumentando gradativamente sua frequência, devido a sua 

eficácia na determinação de áreas e períodos de desova. Entretanto, a distribuição destes é 

desigual no Brasil, onde determinadas regiões como sudeste e sul concentram a maioria dos 

trabalhos publicados ao longo das bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai.  

Na região norte do Brasil, ao longo da bacia do rio Amazonas destacam-se os trabalhos 

de distribuição e abundância de ovos, larvas e pós-larvas de peixes realizados na Amazônia 

Central por Araújo-Lima e Oliveira (1998), Oliveira (2000), Araújo-Lima et al. (2001), Oliveira 

e Ferreira (2002), Lima e Araújo-Lima (2004), Leite et al. (2006), Oliveira e Ferreira (2008), 

Mounic-Silva e Leite (2013), Ponte et al. (2016), Zacardi et al. (2017c) e, mais recentemente, 

no trecho médio do rio Amazonas e tributários, por Ferreira et al. (2016), Ponte et al. (2016), 

Zacardi e Ponte (2016), Chaves et al. (2017), Ponte et al. (2017) e Zacardi et al. (2017a, b).  

Estudos ictiológicos desenvolvidos na região do rio Araguari elucidaram alguns dos 

relevantes aspectos da biologia e reprodução de algumas espécies (Ferreira et al., 2015; Freitas 

et al., 2015; Machado et al. 2015). Entretanto, faltam ainda informações sobre a ecologia das 

fases iniciais do ciclo de vida de várias espécies comercialmente importantes para a região. 

Além disso, há uma carência de dados para subsidiar estimativas sobre a manutenção do 

equilíbrio dos estoques.  

Poucos trabalhos de ecologia dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes têm 

sido realizados no estado do Amapá, sendo limitados a região marinha (Bittencourt et al., 2007; 

Ferreira et al., 2014), estuarina (Zacardi, 2015) e apenas um em ambiente fluvial (Zacardi et al., 

2014) ao longo do igarapé da Fortaleza. Indicando que estes estudos ainda são escassos e 

insuficientes, haja vista a extensão do Bioma e a composição da ictiofauna presente. 

Estudos mais abrangentes sobre a composição, distribuição e variação da comunidade 

ictioplanctônica, assim como estratégias e comportamentos de desova dos peixes ao longo dos 

inúmeros corpos hídricos do estado do Amapá, precisam ser realizados para melhor 

compreensão do uso desses ambientes pela ictiofauna planctônica regional. 

 A sustentabilidade da pesca centralizada em Ferreira Gomes depende de um melhor 

conhecimento acerca dos seus estoques pesqueiros mais importantes. Incluindo também o 

conhecimento sobre os padrões de recrutamento e desenvolvimento dos primeiros estágios de 

vida das espécies de maior relevância econômica para a região. Segundo Fontelles-Filho (1989) 

o recrutamento é fundamental na ciência pesqueira, sendo uma das ferramentas mais adequadas 

para o gerenciamento de estoques comercialmente exploráveis. 
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Diante da pressão da pesca exercida sobre os recursos pesqueiros no Vale do Araguari, 

de sua importância comercial e do elevado consumo de pescado feito pelas populações locais, 

faz-se necessário garantir a segurança alimentar e o desenvolvimento econômico local. Esta 

garantia passa pela produção de conhecimento sobre a dinâmica de recrutamento dos estoques 

de peixes exploráveis, e sobre as possíveis áreas de desova e criação, sobretudo daquelas 

espécies de maior interesse comercial para a região.  

O melhor gerenciamento da exploração pesqueira pode ser decisivo para evitar o 

comprometimento reprodutivo destas populações causadas pelo efeito da implantação de 

hidrelétrica e de uma possível sobrepesca, além de subsidiar outras ações de manejo sustentável 

e conservação destes recursos em âmbito regional. 

Assim, este trabalho pretende fazer uma análise exploratória e fornecer informações 

ecológicas sobre as espécies de peixes que utilizam, no início do ciclo de vida, o trecho médio 

do rio Araguari como local de desova e de desenvolvimento inicial, além de reunir subsídios 

para contribuir com as políticas públicas na elaboração de planos de manejo e conservação 

ambiental, no planejamento e ordenamento pesqueiro regional, estabelecendo o uso sustentável 

e a gestão participativa, como mecanismo para melhorar  a qualidade de vida da comunidade e 

dos pescadores locais que usufruem desses recursos. 

 

 

6 ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 

O projeto terá como área de abrangência o município de Ferreira Gomes, as amostras 

serão obtidas em seis estações de coleta georreferenciadas e distribuídas ao longo do trecho 

médio do rio Araguari (Figura 1). O material biológico será proveniente de coletas diurna e 

noturna realizadas mensalmente durante com período de um ano (12 meses) comtemplando 

todo ciclo hidrológico de enchente, cheia, vazante e seca, conforme característica 

hidroclimática sazonal da região. 
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Figura 1: Localização da área de estudo com definição dos pontos de coleta, no trecho médio do rio 

Araguari, próximo a cidade de Ferreira Gomes, Amapá, Brasil. Fonte: Adaptado do Programa Google Earth 

(2020). 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

O material biológico será proveniente de coletas diurna e noturna realizadas durante o 

ano de 2018 nos momentos do ciclo hidrológico de enchente (ENC - fevereiro), cheia (CHE - 

maio), vazante (VAZ - agosto) e seca (SEC - novembro), conforme característica hidroclimática 

sazonal da região. 

Em cada estação de coleta serão realizadas amostragens na subsuperfície da coluna 

d’água com rede de plâncton cônico-cilíndrica com boca circular de 50 cm e malha de 300 µm 

(Figura 2), dotadas de fluxômetro mecânico para medir o volume de água filtrada durante os 

arrastos horizontais (aproximadamente 5 minutos), a bordo de uma embarcação local, sendo a 

embarcação mantida contra a correnteza, na tentativa de direcionar os organismos para dentro 

da rede, maximizando a captura do ictioplâncton. As amostragens seguirão o mesmo padrão de 

horário (período diurno das 6 às 18 horas e noturno das 19 às 5 horas), perfazendo 48 amostras 

ao final do estudo. 

 

 

Figura 2: Esquema da rede de plâncton utilizada para coleta de larvas de peixes em arrastos horizontais na 

subsuperfície, no trecho médio do rio Araguari, Amapá. 

 

Após cada arrasto horizontal, o material biológico será submetido à benzocaína (250 

mg.-1-1) por pelo menos 10 min de exposição, logo em seguida serão preservadas em formol a 

10% tamponado com CaCO3 e acondicionadas em frascos de polietileno de 500 ml devidamente 

etiquetados e identificados quanto ao local e data da coleta. 

Concomitantemente a coleta de material biológico serão mensurados “in loco” na 

subsuperfície da coluna d’agua (0-1 m), as variáveis ambientais como temperatura (°C), pH, 

condutividade elétrica (μS·cm-1) e oxigênio dissolvido (mg·l-1), com auxílio de equipamentos 

portáteis. Os dados de precipitação pluviométrica (mm) serão obtidos no Núcleo de 

Hidrometeorologia e Energias Renováveis (NHMET-IEPA). 
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7.1 Processamento das amostras 

 

Em laboratório o material biológico será triado, separando os ovos e as larvas do 

material em suspensão, detritos e do plâncton total, com auxílio de pinças e placas de Petri, sob 

microscópio estereoscópico (Figura 3), posteriormente as larvas serão contadas e identificadas 

ao menor nível taxonômico possível, utilizando-se bibliografia especializada (Araújo-Lima, 

1985; Araújo-Lima e Donald, 1988; Araújo- Lima et al., 1993; Nakatani et al., 2001; Leite et 

al., 2007 e Oliveira et al., 2008) e separadas de acordo com grau de desenvolvimento nos 

seguintes estágios: larval vitelino (LV), pré-flexão (PF), flexão (F) e pós-flexão (POF). 

 

 

Figura 3: Triagem, contagem e identificação do material biológico em laboratório. 

 

A identificação das larvas será baseada na técnica de sequência regressiva de 

desenvolvimento, que consiste na identificação a partir de uma sequência de indivíduos em 

diferentes estágios, desde larvas em estágios mais avançados até larvas recém-eclodidas, tendo 

como base características morfológicas, merísticas e morfométricas.  

Dentre os caracteres utilizados na identificação serão considerados: o padrão de 

pigmentação do corpo, estruturas ornamentais (quando existentes), a forma do corpo, sequência 

de formação das nadadeiras, a posição relativa da abertura anal em relação ao corpo, formato 

do trato digestivo e da bexiga natatória, número de miômeros, de raios e espinhos das 

nadadeiras (Figura 4). 
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Figura 4: Ilustração da larva de Sciaenidae (Perciformes) em estágio final de flexão, com indicação das 

principais estruturas morfológicas e merísticas observadas para identificação. Fonte: Zacardi (2015). 

 

Os espécimes identificados serão armazenados em frascos de vidro contendo formalina 

a 4% e etiquetados, para constituir a coleção de referência no Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA. Espera-se que uma parte significativa das amostras 

seja identificada, mas que as demais sejam morfotipadas para permitir a continuidade das 

análises. 

 

7.2 Análises de dados 

 

 O número de larvas do táxon identificado em cada estação será convertido para 

densidade de larvas por 10m3, sendo necessário estimar antes o volume de água filtrada.  

  

V=a*n*c 

Em que: V = volume de água filtrada (m³); a = área da boca da rede (m²); n = número 

de rotações do fluxômetro e c = fator de calibração do fluxômetro. 

 

A densidade de larvas será calculada através da fórmula:   

d=(N/V)*10 
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Em que: d = densidade por 10m³; N = número de ovos e larvas coletadas e V = volume 

de água filtrada (m³). 

 

Índice de Riqueza de Margalef 

Este índice será calculado empregando a seguinte fórmula: 

D=(S-1)/lnN 

Onde: S é o número de famílias ou espécies presentes e N é o número total de indivíduos 

na amostra. 

 

Índice de Diversidade de Shannon 

É um índice relativo, sua interpretação depende do rigor utilizado para a identificação 

das espécies e da intensidade amostral utilizada.  

H’= N x ln(N) – Σ [ni x ln(ni)] 

N 

Em que: N = Número total de indivíduos amostrados; n = número de espécies 

amostradas; ni = número de indivíduos da espécie i; ln = logaritmo neperiano. 

 

Índice de Pielou 

Representa a proporção da diversidade de espécies encontradas na amostragem atual em 

relação à diversidade máxima que a comunidade poderá atingir e também, a uniformidade da 

repartição dos indivíduos entre as espécies. 

J'= _H'_ 

H'max 

Sendo: H'max = ln(n), onde: n = número de espécies amostradas; H' = índice de 

Shannon-Weaver. 

 

Na interpretação desse índice, o valor mínimo é zero e o máximo um, representando 

equitabilidade baixa e alta, respectivamente, e quando multiplicado por 100 apresenta em 

porcentagem a diversidade atual em relação à máxima possível, ou seja, todas as espécies são 

igualmente abundantes. 

 

Frequência de Ocorrência 

A frequência de ocorrência (%) será calculada pela fórmula:  

Fo = (Ta*100)/TA 
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Em que: Ta é o número de amostras onde o taxa ocorreu e TA é o total de amostras. 

Será empregado, como critério para determinação das famílias ou espécies, características da 

associação ictioplanctônica, sendo excluídas as famílias ou espécies consideradas esporádicas, 

e incluídas aquelas consideradas pouco frequentes, frequentes e muito frequentes, segundo 

escala de Neumann-Leitão (1994): > 70 % muito frequente; 70 – 40 % frequente; 40 – 10 % 

pouco frequente; < 10 % esporádico. 

 

A abundância relativa (%) será calculada de acordo com a fórmula: 

Ar = (Na*100)/NA 

Em que: Na é número total de ovos e larvas de peixes de cada família ou espécie obtida 

na amostra e NA é o número total de ovos e larvas de peixes na amostra. 

 

Análise estatística 

 Todos os resultados serão primeiramente testados por Shapiro-Wilk e Levene para 

atender os pressupostos de normalidade e homocedasticidade. Para verificar a existência de 

diferenças significativas da densidade de ovos e larvas, ao longo das estações, períodos diários 

e momentos de amostragem será empregada a análise de variância (ANOVA bifatorial), 

considerando as estações de coleta, os períodos do dia e momentos de amostragem como 

fatores. Para atingir os pressupostos de normalidade dos dados e homogeneidade das variâncias, 

as densidades médias serão log-transformadas (log10 (x+1)). O Teste a posteriori de Tukey 

será aplicado sempre que diferenças significativas (p<0,05) forem detectadas.  

Para averiguar possíveis relações entre a distribuição de ovos e larvas e as variáveis 

ambientais será realizada uma Análise de Correspondência Canônica (CCA). Com exceção do 

pH, os dados serão previamente transformados em [log(x+1)] (McCune e Mefford, 2006). Para 

a realização dos testes estatísticos serão utilizados aplicativos como o software PC-ORD 5.21 

e Statistica 7.0.  
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8 PRODUTOS ESPERADOS 

As atividades a serem desenvolvidas ao longo do período total de execução incluem estudos 

básicos e aplicados, monitoramento, formação de recursos humanos e interações com a 

comunidade e o setor produtivo local, visando à preservação e conservação dos recursos 

naturais e seu uso sustentável. Dessa forma espera-se:  

 Realizar com sucesso as 4 campanhas de amostragem (enchente, cheia, vazante e seca) 

e as análises planejadas para o ano de 2020;  

 Elucidar os principais aspectos ecológicos do estágio embrionário e larval da ictiofauna, 

confirmando se o trecho médio do rio Araguari funciona como uma importante área 

para reprodução e desenvolvimento inicial dos peixes da região. Além disso, os estudos 

com essa comunidade irão gerar resultados que contribuam com a biologia pesqueira 

local; 

 Fortalecer as coleções biológicas regionais e compor uma coleção de referência no 

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA com a 

obtenção de material biológico (ovos e larvas de peixes); 

 Divulgar as informações obtidas aos órgãos públicos competentes e para o público em 

geral, com subsídios aos gestores ambientais visando o manejo racional da bacia 

hidrográfica do rio Araguari e apoiar decisões de conservação e manejo da diversidade 

ictiofaunística; 

 Gerar dados científicos para embasamento nos processos de tomadas de decisões quanto 

à gestão e ordenamento dos recursos pesqueiros e a pesca da região e a localização de 

projetos de desenvolvimento; 

 Submissão de artigos científicos a revistas de abrangência internacional, com corpo 

editorial, bem como a divulgação das informações e dados em resumos de eventos 

científicos (simpósios, encontros, congressos...). 

 

 

 

9 IMPACTOS DO PROJETO 

As análises de abundância e distribuição do ictioplâncton associados ao médio rio Araguari 

possibilitará ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade local, sobre o funcionamento 

ecossistêmico desse ambiente, além da avaliação da qualidade ambiental deste trecho do rio.  

Esse estudo também servirá de ferramenta para delimitação de áreas de desova e criação de 
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peixes e a identificação da importância relativa desses corpos d’água no recrutamento biológico 

das espécies.  

Essas informações reunidas são base para planos de gestão de recursos hídricos. Além 

disso, estudos como o proposto promovem a disseminação de informações a respeito do 

ambiente estudado contribuindo para o uso sustentável dos recursos naturais, para a 

conservação dos estoques pesqueiros e para a gestão e o ordenamento da pesca. 
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10 CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO 

 

Atividades 
2020  

2021 

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

Levantamento Bibliográfico X X X X X X X X X X X X X 

Compra de material de consumo X X X X X X X X X X X X  

Campanha de campo X X X X X X X X X X X X X 

Organização e análises de dados  X X XX X X X X X X X X X  

Relatório parcial do projeto       X       

Ministrar palestras nas escolas e 

associações do município de Ferreira 

Gomes 

      X      

 

Relatório final do projeto             X 

Devolutiva a população local             X 

 

15 
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11 ORÇAMENTO DO PROJETO 
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