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 RESUMO 

 

O rio Paraíba do Sul é o maior rio de várzeas da região sudeste do Brasil e sua 

ictiofauna sofre as conseqüências da intensa urbanização marginal, instalação de 

empreendimentos hidrelétricos e desastres ambientais. Com foco na conservação 

da ictiofauna, o estudo de ovos e larvas mostra-se uma ferramenta importante, 

pois fornece dados precisos da reprodução dos peixes, indicando áreas de desova 

e de crescimento. O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a variação 

espacial e temporal do ictioplâncton e sua relação com os fatores abióticos em 

uma seção transversal do trecho inferior do rio Paraíba do Sul. Foram feitas 

coletas mensais durante 12 meses, com amostragem de superfície e fundo, diurna 

e noturna. Foram coletadas 4594 larvas, pertencentes a seis ordens, 16 famílias, 18 

gêneros e 10 espécies, inclusive larvas de Brycon insignis, espécie ameaçada de 

extinção. Não houve diferença significativa na densidade de larvas entre as 

amostras de superfície e de fundo, de margem e canal do rio e de coletas diurnas e 

noturnas. A alta diversidade de larvas coletadas no mês de novembro indicou 

preferência dos peixes por reproduzirem-se no período chuvoso. A Análise de 

Componentes Principais demonstrou a existência de sazonalidade, separando o 

período de seca do de chuva. A ausência de espécie indicadora para os pontos de 

coleta sugeriu distribuição homogênea dos táxons ao longo do transecto, enquanto 

que, temporalmente, Leporinus spp. e Pimelodus spp. foram táxons indicadores do 

período de chuva. A espécie mais abundante foi Prochilodus lineatus, espécie 

migradora e de grande importância na pesca local. Além disso, os resultados 

sugerem que as áreas de desova não se situam na área de estudo, uma vez que 

nenhum ovo foi coletado, mas essa área mostrou-se canal de passagem de larvas 

em diferentes estágios de desenvolvimento. A presença das formas larvais 

demonstra resiliência da fauna de peixes do rio Paraíba do Sul frente aos acidentes 

ambientais recentemente sofridos pelo rio e isso se deve, provavelmente, à 

presença de três grandes afluentes no trecho inferior da bacia, que compartilham 

com ele espécies migradoras. Estudos com o objetivo de qualificar, quantificar e 

preservar o aporte de larvas oriundo desses rios são necessários, assim como o 

estudo da dinâmica rio-lagoas marginais das larvas na baixada campista, 

ameaçada pelo manejo polêmico dos canais de acesso às lagoas. 
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ABSTRACT 

The Paraíba do Sul River is the largest river of floodplains of the southeastern region of 

Brazil, and the ichthyofauna suffers the consequences of the intense urbanisation, 

the installation of hydroelectric projects and the environmental disasters. In the 

fish conservation context, the study of eggs and larvae is an important tool, as is 

provides with accurate data of fish reproduction, indicating areas of spawning and 

growth. The main objective of this work is to evaluate the spatial and temporal 

variation of ichthyoplankton and abiotic factors in a cross section of the lower 

stretch of the Paraíba do Sul River. Monthly collections were performed during 12 

months with surface and bottom sampling, day and night. Principal Components 

Analysis showed the existence of seasonality, separating draught and rainy 

periods. There was no significant change in the density of larvae among surface 

and bottom, bank and riverbed, day and night samples. The absence of an 

indicator species for the points of collection suggests a homogeneous distribution 

of taxa along the transect, while Leporinus spp. and Pimelodus spp. were indicator 

taxa of the rainy period. A total of 4594 larvae was collected, belonging to six 

orders, 16 families, 18 genera and 10 species, including larvae of Brycon insignis, 

an endangered species. The most abundant species was Prochilodus lineatus, a 

migratory species of great importance in local fisheries. The large diversity of 

larvae collected in November indicates a preference of the fish for reproducing in 

the rainy period. In addition, results suggest that the spawning areas are not 

located in the study’s area, as no egg was collected, but the area was shown as a 

passing channel for larvae in different stages of development. The presence of 

larvae demonstrates resilience of the fish fauna in the Paraíba do Sul River in face 

of environmental accidents recently suffered, and it probably is related to the 

presence of three large tributaries in the lower portion of the basin, which have the 

same migratory fish species. Studies aiming to qualify, quantify and preserve the 

contribution of larvae from these rivers are necessary, as well as the study of the 

dynamics of the fish larvae between river and marginal lagoons, actually 

threatened by a controversial management of the access channels to the lagoons. 
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INTRODUÇÃO 

A distribuição espacial e temporal das formas larvais e imaturas dos peixes 

de água doce obedece a características da história de vida das espécies. Assim, 

aquelas sem cuidado parental provavelmente adotarão mecanismos de deriva 

fluvial para dispersar ovos e larvas, enquanto as espécies cuidadoras podem 

apresentar diversos mecanismos de proteção, como ovos adesivos, ninhos e 

incubação oral. Balon (1984) identificou e categorizou estilos reprodutivos 

(guildas), dos quais vários se encontram representados na fauna de peixes 

neotropicais, como explicitado por Vazzoler (1996).  

O estudo de ovos e larvas é uma ferramenta que fornece dados precisos da 

reprodução dos peixes em um determinado ambiente. Áreas de desova e de 

crescimento íntegras asseguram o recrutamento de juvenis para as populações e, 

consequentemente, a diversidade e abundância da ictiofauna de uma bacia 

hidrográfica. Por outro lado, o conhecimento da ecologia de larvas de peixes é 

valioso porque sua distribuição e os requisitos de hábitats são frequentemente 

diferentes daqueles dos adultos e juvenis. Por serem mais sensíveis aos distúrbios 

ambientais (e.g.,Schlosser, 1985), as larvas de peixes podem atuar como 

indicadores. A abundância de ovos e a composição e abundância de larvas são 

importantes indicadores da capacidade de dispersão das formas adultas e dos 

efeitos da degradação dos hábitats e da qualidade da água sobre o período mais 

frágil do ciclo de vida dos peixes, afetando obrigatoriamente o conjunto regional 

de espécies.   

No Brasil, os estudos sobre o ictioplâncton começaram no mar (e.g. 

Matsuura & Nakatani, 1979). O aprimoramento na identificação do ictioplâncton 

marinho possibilitou o desenvolvimento de estudos sobre associações de larvas de 

peixes procurando relacioná-las com as condições oceanográficas da região, 

permitindo o aumento de conhecimento sobre os fatores ambientais que 

influenciam a distribuição e abundância do ictioplâncton (e.g. Nonaka et al., 

2000). Na água doce, inicialmente predominaram estudos descritivos do 

desenvolvimento larval das espécies de interesse para a piscicultura (e.g. Azevedo 

et al., 1938, Alves & Moura, 1992) ou para a pesca (e.g. Nascimento & Araújo 

Lima, 1993, Araújo Lima, 1994). 
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Estudos sobre aspectos ecológicos do ictioplâncton de água doce no Brasil 

surgiram em rios sujeitos à ação de represamentos, majoritariamente na planície 

de inundação do rio Paraná (Nakatani et al., 1997; Baumgartem et al., 1997) e na 

bacia amazônica (e.g. Araújo Lima et al., 1998). Em 1994, a agência reguladora 

do setor elétrico (ELETROBRÁS) promoveu um encontro entre pesquisadores e 

técnicos de estações de piscicultura ligadas a empreendimentos hidrelétricos da 

região sudeste, que, a partir das resoluções tomadas, passaram a encaminhar a 

aqueles, dados de ontogenia das larvas de algumas espécies. Essa parceria, 

enriquecida pela participação espontânea de pesquisadores associados a outras 

estações de piscicultura, culminou com o lançamento de uma obra de síntese de 

conhecimento sobre as larvas de peixes de água doce (Nakatani et al., 2001). 

Somam-se a essa obra estudos posteriores realizados na bacia amazônica (Araújo 

Lima et al., 2001, Leite et al., 2007), na bacia do São Francisco (Amorim et al., 

2009; Melo & Severi, 2010), no médio e alto Tocantins (Agostinho et al., 2009; 

Soares & Teixeira, 2012) e no alto rio Uruguai (Reynalte-Tataje et al., 2008; Silva 

et al., 2009). Na bacia do rio Paraíba do Sul, apesar de sua importância no 

contexto hidrográfico do Estado do Rio de Janeiro, há uma enorme lacuna nos 

estudos abordando ovos e larvas dos peixes que o habitam e nenhum trabalho foi 

ainda publicado. 

A captação desordenada de água para abastecimento urbano e rural, os 

barramentos, a deterioração da qualidade da água, a destruição da floresta ripária 

têm sido práticas usuais no rio Paraíba do Sul (CEIVAP, 2008). Estas são 

identificadas como ações que promovem alterações dos hábitats e exercem um 

impacto negativo no ecossistema, podendo causar variações na distribuição 

espaço-temporal nas comunidades de peixes (Waite & Carpenter, 2000).  

Os hábitats de um rio desempenham importante papel na integridade 

ecológica, com os peixes utilizando as dimensões espaciais e temporais do nicho 

de várias maneiras. Algumas espécies são altamente dependentes da integridade 

dos hábitats, pois são residentes com todo o ciclo de vida ocorrendo em uma área 

limitada, apresentando movimentos restritos para desova e alimentação, enquanto 

outras são migradoras e utilizam diferentes partes do curso do rio durante o ciclo 

de vida (Freire & Agostinho, 2000). 
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Monitoramentos conduzidos em áreas sob forte influência antrópica podem 

oferecer dados valiosos tanto sobre o comportamento de espécies migradoras, 

como sobre espécies residentes, já que todo o ambiente vem sendo modificado.  

A estimativa de número de espécies de peixes para grandes rios da bacia do 

Leste, incluindo o Paraíba do Sul, alcança 130 espécies (Bizerril, 1999). Porém, 

esse cálculo incluiu o levantamento da ictiofauna de pequenos riachos, dos quais, 

vários componentes não chegam a ocorrer no canal principal. Para o canal 

principal do Paraíba do Sul e seus principais afluentes (Paraibuna em Minas 

Gerais; Piabanha, Pomba, Muriaé e Dois Rios no Rio de Janeiro), há registro de 

81 espécies (Caramaschi et al, 1991; Araújo et al., 2009).   

As espécies podem ser classificadas como reofílicas, que ocupam a calha do 

rio, estão associadas à correnteza e necessitam de áreas amplas para deslocamento 

podendo incluir migrações periódicas em cardume ou deslocamentos solitários 

(Caramaschi et al. 1991). No rio Paraíba do Sul são encontrados, por exemplo, o 

dourado Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816), a piabanha Brycon insignis 

Steindachner, 1877, a curimatã Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837) e os 

piaus Leporinus copelandii Steindachner, 1875 e Leporinus conirostris 

Steindachner, 1875 efetuam migrações reprodutivas. O robalo, Centropomus 

parallelus Poey, 1860 e a tainha Mugil curema, Valenciennes, 1836 são espécies 

eurihalinas que adentram cursos de água doce na fase juvenil para se alimentar. 

As espécies residentes estão associadas a remansos ou correntes lentas, ou ainda, 

no caso das espécies bentônicas, à presença de areia e lodo (Caramaschi et al. 

1991). Desse grupo são exemplos encontrados no Paraíba do Sul o acará, 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) os mandis, Pimelodus 

maculatus Lacepède, 1803 e Pimelodus fur (Lutken, 1874), o cascudo viola, 

Rineloricaria spp. e o caximbau, Loricariichthys castaneous (Castelnau, 1855). 

Em estudos e monitoramentos recentes (Teixeira et al., 2005; CEIVAP, 

2013; Santos et al., 2013)  as espécies mais abundantes na bacia do Rio Paraíba 

do Sul foram Astyanax giton Eigenmann, 1908, Bryconamericus microcephalus 

(Miranda Ribeiro, 1908), Prochilodus lineatus, Hoplosternum littorale (Hancok, 

1828) e Pimelodus maculatus. Na pesca artesanal praticada no trecho médio 

inferior e inferior da bacia destacam-se o dourado, a “carpa” ou curimatã, os piaus 

(Valdecir Alves, comunicação pessoal) e, principalmente a jusante de São Fidélis, 

as manjubas (FIPERJ, 2008).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=4224
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=18773
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=18773
http://en.wikipedia.org/wiki/Poey
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=3499
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Germain_de_Lac%C3%A9p%C3%A8de
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?ID=4930
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Em termos de riqueza de espécies, o trecho inferior do rio Paraíba do Sul, 

que se estende de São Fidélis-RJ à foz, é onde se encontra o maior valor (46), 

enquanto o trecho superior, que se estende da nascente até a cidade de Guararema-

SP, o menor (27) (Teixeira et al., 2005). No caso particular do rio Paraíba do Sul, 

a maior riqueza no trecho inferior pode ser atribuída também, à presença de 

espécies marinhas eurihalinas ou estuarinas como Centropomus parallelus, 

Awaous tajasica (Lichtenstein, 1822) e Lycengraulis grossidens (Spix & Agassiz, 

1829), provenientes da região estuarina (Teixeira et al. 2005). 

Em 2010 o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou o 

Plano de Ação Nacional para conservação das espécies aquáticas da bacia do rio 

Paraíba do Sul (PAN), que tem como objetivo recuperar e manter espécies 

aquáticas ameaçadas de extinção dessa bacia. O PAN abrange 17 espécies 

aquáticas constantes na lista nacional de espécies ameaçadas, sendo 10 espécies 

de peixes: Brycon insignis, Brycon opalinus (Cuvier, 1819), Pogonopoma 

parahybae (Steidachner, 1877), Steindachneridion parahybae (Steidachner, 

1877), Hypomasticus thayeri (Borodin, 1929), Hyphessobrycon duragenys Ellis, 

1911, Characidium lagosantense Travassos, 1947, Phallotorynus fasciolatus 

Henn, 1916, Taunayia bifasciata (Eigenmann & Norris, 1900) e Delturus 

parahybae Eigenmann & Eigenmann, 1889. Destas, três já foram registradas na 

área de estudo do presente trabalho, Brycon insignis, Pogonopoma parahybae, e 

Steindachneridion parahybae (Caramaschi et al., 1991). Prochilodus vimboides 

Kner,1859  e Hypomasticus mormyrops (Steidachner, 1875) não são ainda 

contempladas no PAN, mas estão muito raras na pesca artesanal e de 

monitoramento (Guilherme Souza, comunicação pessoal).   

No presente trabalho, pretendeu-se abordar a variação temporal e espacial da 

composição e distribuição de ovos e larvas de peixes em um transecto transversal 

do rio Paraíba do Sul. A dimensão temporal contemplou um período anual e 

horários dia-noite; a dimensão espacial contemplou superfície e fundo de pontos 

ao longo de uma transecção  do rio. Para isso, estabeleceu-se um objetivo geral e 

uma série de pressupostos, feitos com base nas informações sobre as condições do 

rio Paraíba do Sul, a serem confirmadas, ou não, pela análise de dados.     
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OBJETIVO GERAL 

Avaliar a variação espacial e temporal do ictioplâncton e sua relação com os fatores 

abióticos em uma seção transversal do trecho inferior do rio Paraíba do Sul. 

PRESSUPOSTOS 

1. Em virtude da homogeneidade da calha no trecho potamal, não é esperada uma 

variação espacial dos fatores abióticos; 

2.  Em função da sazonalidade regional, é esperada variação temporal dos fatores 

abióticos; 

3. Em função do depauperamento da comunidade de peixes em decorrência de 

acidentes ambientais recentes não é esperada a captura de larvas de espécies 

ameaçadas de extinção ou raras;  

4. É esperada alta captura de ovos e larvas nas amostras do período de chuva e 

escassez nas amostras no período de seca; 

5. É esperado, com base em dados de literatura, que o período noturno seja mais 

profícuo na captura de larvas e ovos; 

6. É esperada a ocorrência de larvas indicadoras para o período de seca ou chuva 

em função da presença conhecida de espécies migradoras; 

7. Não é esperada a ocorrência de larvas indicadoras de área de erosão e área de 

deposição ao longo do transecto transversal do rio, dada a homogeneidade do 

canal e presença de ilhas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

 

 O rio Paraíba do Sul é o maior rio de várzeas da região sudeste do Brasil, com 

1.080 km de extensão, bacia hidrográfica de 57000 km², que deságua no Oceano 

Atlântico (Amorim e Ferreira, 2000). É um dos sistemas lóticos mais utilizados do 

Brasil, por situar-se entre os maiores centros urbano-industriais do país 

(Araújo,1996; Bizerril, 1999), abastecendo cerca de 80% da população do Grande 

Rio (Araújo et al., 2001), que contempla 19 municípios e cerca de 11 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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 Por apresentar características bastante distintas ao longo de seu percurso, foram 

distinguidas quatro unidades geográficas por Ab’Saber & Bernardes (1958 apud 

Bizerril, 1999) . O curso superior estende-se da nascente até a cidade de 

Guararema (SP); o curso médio superior vai de Guararema até Cachoeira Paulista; 

o curso médio inferior situa-se entre Cachoeira Paulista (SP) até São Fidélis (RJ) e 

o curso inferior, se estende de São Fidélis à foz (Marengo & Alves 2005). O 

trecho onde foi realizado o presente estudo localiza-se no trecho inferior, a cerca 

de 35 km da foz. 

No início do século XX, a pretexto de erradicar doenças como a malária e 

a febre amarela, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) 

iniciou a construção de uma complexa rede de canais de drenagem no rio Paraíba 

do Sul, com mais de 1.300 km de extensão. Essa ação gerou um amplo 

“dessecamento” da baixada campista, outrora pantanosa e repleta de lagoas e 

lagunas perenes e temporárias. Embora o resultado tenha sido positivo para a 

drenagem e para mitigação das epidemias, tal procedimento iniciou um conflito 

com a associação de pescadores locais, que tinham na manutenção das lagoas uma 

condição fundamental para a reprodução de seus modos de vida, organização do 

trabalho e subsistência. Além disso, os pescadores afirmaram que houve um 

favorecimento à expansão das atividades agrícolas locais (Carneiro, 2004). 

Atualmente, as trocas de água (e peixes) entre o rio Paraíba do Sul e as duas 

grandes lagoas remanescentes (Campelo e Feia) são controladas por diques, o que 

continua a gerar descontentamento e atritos entre pescadores e fazendeiros.   

A intensa urbanização e industrialização no entorno do rio Paraíba do Sul 

originou grandes problemas ambientais, como aumento nos contaminantes, na 

suspensão de sólidos e nutrientes e na temperatura da água, alterações do fluxo e 

dos canais, diminuição do oxigênio dissolvido, além de desestruturação e perda 

funcional da vegetação ripária (Teixeira et al., 2005; Pinto et al., 2006a; Pinto et 

al., 2006b). Outro grave problema é a extração de areia ao longo de todo o rio, 

que aumenta a suspensão de sólidos, promove a homogeneização do substrato, a 

destruição das margens e a erosão (Pinto et al., 2006a;b).  

Na calha principal do rio existem cinco empreendimentos hidrelétricos, 

dois no trecho superior (Paraibuna e Santa Branca), um no trecho médio-superior 

(Funil), um no trecho médio (complexo de Santa Cecília) e outro no trecho médio-

inferior (Ilha dos Pombos) (Araújo & Nunan, 2005). Atualmente, ainda no trecho 
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médio-inferior, estão em construção as hidrelétricas de Simplício, a de Itaocara e 

encontra-se em fase de aprovação a da foz do rio Pomba. Estas últimas inundarão 

parcialmente o Domínio das Ilhas Fluviais (cuja área de influência abrange os 

municípios fluminenses de Cantagalo, Santo Antônio de Pádua, Itaocara, Aperibé, 

Cambuci e São Fidélis), trecho que se caracteriza pela beleza cênica, ocorrência 

do cágado de Hogei – ameaçado de extinção e alvo do PAN -  e diversidade de 

espécies de peixes. As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) também impactam 

fortemente a bacia do rio Paraíba do Sul. Como estes pequenos empreendimentos 

hidrelétricos (com potência instalada superior a 1MW e igual ou inferior a 30MW, 

com área total de reservatório igual ou inferior que 3,0 km², como estabelecido no 

Art. 2° da Resolução 394 da ANEEL, de 04/12/98), estão dispensados de EIA-

RIMA e precisam apresentar apenas um Estudo Ambiental Preliminar, que, na 

maioria das vezes, não aponta todos os impactos, muitos empreendedores optam 

por elas e acabam transformando rios em verdadeiras escadas de pequenos lagos, 

cuja única função é gerar energia, prejudicando a biodiversidade, a paisagem e o 

desenvolvimento de outras atividades econômicas (Borges & Meira, 2009). Como 

exemplo, no rio Paraíba do Sul ocorre o caso de Queluz e Lavrinhas que são duas 

PCHs que entraram em operação em 2012, localizadas no próprio canal do 

Paraíba do Sul. Distam apenas oito quilômetros entre si e estão localizadas em um 

trecho do rio onde ocorrem espécies com comportamento migratório associado à 

atividade reprodutiva como o Cyphocharax gilbert (Quoy & Gaimard, 1824), 

Leporinus copelandii e Prochilodus lineatus, este último, o mais afetado por ser 

um migrador de longas distâncias. No trecho médio inferior da bacia, o rio 

Grande, na sub-bacia do Rio Dois Rios, teve três PCHs instaladas entre 2011 e 

2012 e outras três encontram-se instaladas ou em vias de instalação no rio Pomba.  

Dentre os principais desastres ambientais ocorridos na bacia, está o 

rompimento de uma barragem de rejeitos industriais em Cataguases em março de 

2003, que espalhou lignina, produto resultante da fabricação de celulose, por um 

trecho de 200 quilômetros do rio Paraíba do Sul. Esse evento impediu que a 

população fluminense utilizasse a água do rio por vários dias e ocasionou a morte 

de milhares de peixes. Em 2009, as barragens de lignina de Cataguases quase 

romperam novamente, o que poderia ter jogado no rio, de uma vez , 1,4 bilhão de 

litros de rejeitos. Essa situação emergencial forçou uma solução inédita: a 

liberação controlada de efluentes sem tratamento no rio Pomba, afluente do 
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Paraíba do Sul, para esvaziar as duas represas, operação concluída em agosto de 

2012 (Batista, 2013). 

Outro acontecimento importante ocorreu em novembro de 2008, quando o 

rio Pirapetinga, afluente do rio Paraíba do Sul, foi atingido por um vazamento de 

cerca de oito mil litros de Endosulfan, produto químico proveniente da empresa 

SERVATIS S.A., localizada no município de Resende, RJ, trecho médio da bacia. 

O Endosulfan é um organoclorado, usado na produção de herbicidas e faz parte de 

um grupo de compostos proibidos no Brasil pela Portaria Nº 329 de setembro de 

1985, devido a sua alta persistência e toxicidade, mas ainda utilizados em alguns 

segmentos industriais. Não há números exatos sobre a quantidade de peixes 

mortos, mas os indícios levam a concluir que este desastre foi pior do que o de 

2003 (FIPERJ, 2008). Por ter ocorrido em plena época de piracema (migração 

reprodutiva dos peixes), o acidente pode ter comprometido os estoques futuros 

(Souza, 2008).   

Outro grave problema é o esgoto lançado no rio. Tendo em vista que 

apenas 21% do total de efluentes domésticos despejados no rio são tratados, e que 

a bacia atende a aproximadamente 5,5 milhões de habitantes e mais de oito mil 

indústrias, 309,3 milhões de m³/ano de esgoto são despejados sem tratamento na 

bacia do Paraíba do Sul (ANA, 2012). Os esgotos domésticos apresentam elevada 

carga de matéria orgânica que, quando solubilizada na água, consome o oxigênio 

dissolvido (OD) que, em níveis muito baixos (menos de 5mg/l), começa a afetar 

organismos que nela vivem (Santos, 2002). Alem disso, a presença significativa 

de substâncias tóxicas, tais como alumínio e fenóis,realça o papel do setor 

industrial na degradação da qualidade das águas (Fères et al., 2005). 

Apesar da situação de degradação, o trecho médio inferior do rio Paraíba 

do Sul ainda sustenta muitas famílias de ribeirinhos através da pesca artesanal, 

incluindo uma colônia de pescadores (Z21) na cidade de São Fidélis. 

A região da Baixada Campista, onde está situada a área de coleta, é 

caracterizada por um clima tropical úmido subúmido seco, com baixa amplitude 

térmica entre as estações de inverno e verão, a temperatura varia de 21 a 24° C ao 

longo do ano (INEA, 2011). Em termos geomorfológicos, situa-se em região de 

deposição de sedimentos do Paraíba do Sul, que ao formar uma grande planície 

contribui com as características climáticas da área (INEA, 2011).  
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A área de coleta dista aproximadamente 35 km da foz do rio no município 

de Atafona, e integra a influência dos três grandes afluentes (rio Pomba, rio Dois 

Rios e rio Muriaé) do rio Paraíba do Sul a jusante da UHE Ilha dos Pombos, 

situada a 185 km. Os rios Pombas e Muriaé desembocam na margem esquerda e 

distam, respectivamente, 110 km e 20 km da área de coleta; o rio Dois Rios é 

afluente da margem direita e sua desembocadura dista 60 km da área de estudo 

(Figura 1).  

Os pontos de coleta foram estabelecidos ao longo de um transecto em 

frente à Unidade de Pesquisa e Extensão Agro-Ambiental (UPEA), situada à 

margem direita do rio Paraíba do Sul. A UPEA localiza-se nas coordenadas 

geográficas de latitude de 21º44´22.0” Sul e longitude de 41º12´26.2” Oeste, a 

jusante da cidade de Campos dos Goytacazes no município de mesmo nome, à 

beira da rodovia BR 356, no norte do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 1- Trecho médio- inferior e inferior da bacia do rio Paraíba do Sul, onde desembocam na 

margem esquerda do Paraíba do Sul os rios Pomba e Muriaé e na margem direita o rio 

Dois Rios. A seta verde indica a área dos pontos de coleta 

O trecho do rio estudado possui 840 metros de largura e profundidade que 

varia de 1,5 metros, em média, nos meses de seca a 3,5 metros, em média, nos 

meses de chuva (Figura 2). O canal do rio possui substrato predominantemente 

arenoso, além de conter várias ilhas, as maiores inclusive sendo utilizadas para 

criação de gado nos meses em que não estão submersas. A margem direita fica a 

poucos metros da BR-356, o que faz com que haja menos vegetação ripária e 
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maior quantidade de lixo. Já a margem esquerda é mais conservada apesar de ser 

próxima a áreas de agricultura de cana de açúcar. 

 As coletas foram mensais, de agosto de 2011 a julho de 2012, contemplando 

assim, a sazonalidade climática anual existente na região. Os valores de 

precipitação foram fornecidos pelo Posto Climatológico do Campus Dr. Leonel 

Miranda, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos dos 

Goytacazes, RJ. O período chuvoso compreende os meses de outubro a março e  o 

período seco engloba os meses de abril a setembro, conforme Marengo & Alves 

(2005). 

Pela Figura 2 pode-se verificar que os 12 meses de coleta apresentaram um 

regime de chuvas bem diferente do padrão dos últimos 35 anos, com um pico de 

chuva atípico em maio, um maior do que o esperado em janeiro, além de baixas 

precipitações entre julho e setembro.  

 
Figura 2- Variação mensal da precipitação em Campos dos Goytacazes, RJ, nos meses de coleta 

(2011-2012) e a média dos 35 anos anteriores 

 

Os dados de variação mensal do nível do rio (Figura 3) foram obtidos por 

leitura pontual da régua fluviométrica instalada na margem direita, no atracadouro 

da UPEA. Apesar do ano de coleta ter apresentado uma precipitação atípica, a 

profundidade do rio acompanhou a tendência da pluviosidade histórica, com 

maiores profundidades entre novembro e janeiro. 
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Figura 3- Valores da régua fluviométrica instalada na margem direita do rio Paraíba do Sul, 

registrados a cada coleta do  ictioplâncton, entre agosto de 2011 e julho de 2012 

 

 Amostragem 

 

As amostragens foram feitas em cinco pontos distribuídos em um transecto 

de 840 metros de uma margem a outra (pontos 1 e 5 margens; 2, 3 e 4 canal), 

como mostra a Figura 4. Foram utilizadas duas redes de plâncton cônico-

cilíndrica, cada uma com um metro de comprimento, malha 500 µm e um copo 

telado com a mesma malha e com sistema de rosca na extremidade. Um 

fluxômetro mecânico (modelo General Oceanics) foi acoplado à boca da rede para 

obtenção do volume de água filtrada. Uma das redes foi instalada de modo a 

captar e filtrar a água logo abaixo da superfície e a outra foi acoplada a um trenó 

metálico para ser mantida junto ao fundo. Nos pontos 3 e 4, devido à pouca 

profundidade nos meses de seca, não foi efetuada a coleta de fundo. 
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Figura 4- Distribuição dos cinco pontos de coleta no trecho inferior do rio Paraíba do Sul. Os 

marcadores brancos representam os pontos onde foram feitas coletas de superfície e 

fundo, enquanto que os amarelos indicam coletas feitas somente na superfície 

 

As coletas foram realizadas com barco motorizado o qual foi posicionado 

contra a correnteza e ancorado com auxílio de uma poita. Quando a correnteza era 

forte, o fundo arenoso oferecia pouca resistência à poita e a posição era mantida 

pelo motor em movimento. As redes foram mantidas  por dez minutos em cada 

ponto, em intervalos de seis horas, ou seja, quatro amostragens em um ciclo de 24 

horas. No período chuvoso (outubro a março) a coleta foi intensificada, e três 

ciclos foram feitos, num total de 12 coletas.  

Em cada ponto amostrado e a cada amostragem do ictioplâncton, foram 

medidos a profundidade, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, 

temperatura e turbidez.  A profundidade foi mensurada com auxílio de uma vara 

inserida verticalmente na coluna d’água até tocar o substrato, sendo em seguida 

registrada, com uma trena, a extensão molhada. O oxigênio dissolvido na água foi 

obtido com oxímetro digital (YSI), sendo o sensor inserido logo abaixo da 

superfície. No mês de abril de 2012, por defeito do aparelho, utilizou-se o método 

de Winkler modificado (Golterman et al,. 1978). Para isso, amostras de 250 ml de 

água foram obtidas, sem bolhas, a cada amostragem do ictioplâncton, logo abaixo 

da superfície, em frascos âmbar, e fixadas com 1 ml de azida e 1 ml de sulfato 

manganoso. As amostras foram transportadas para o laboratório de Limnologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o material decantado foi 
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dissolvido por ácido sulfúrico e uma amostra de 100 ml foi transferida para um 

erlenmayer e titulada com tiossulfato de sódio, usando-se amido como indicador. 

A concentração de O2 dissolvido foi dada por  

mgO2 /L  =  V1 x 0,025 x fc x 8000/ V2  

Onde:  

V1= Volume (mL) de solução de Na2S2O3 gasto na titulação da amostra.  

V2= Volume (mL) da amostra.    

fc= fator de correção volumétrica da solução do Na2S2O3. 

O pH foi mensurado de uma amostra de 30 ml de água obtida logo abaixo 

da superfície a cada amostragem. As amostras eram levadas para o laboratório do 

UPEA e analisadas em pHmetro de bancada (labmeter modelo pH2) em prazo 

médio de até duas horas após a coleta. A condutividade foi obtida com 

condutivímetro digital (ThermoFisher Scientific), com sensor introduzido na água 

logo abaixo da superfície. Para a obtenção dos dados de temperatura, foi utilizado 

o termômetro acoplado ao condutivímetro ou ao oxímetro. Para a medida da 

turbidez uma amostra de 30 ml de água a cada amostragem de ictioplâncton foi 

obtida logo abaixo da superfície e inserida em turbidímetro digital de bancada 

(solar modelo sl 2k) calibrado a cada ocasião.  

Para avaliação da quantidade (volume) de água filtrada em cada ponto do 

transecto, foram utilizados os dados do fluxômetro da rede de ictioplâncton. O 

volume de água filtrada pela rede foi estimado através da expressão:  

V = A. rot. f  

Onde:  

V = Volume de água filtrada (m
3
);  

A = Área da boca da rede (m
2
);   

rot. = nº de rotações do fluxômetro;  

f = Fator de calibração do fluxômetro.   

Após dez minutos de amostragem, o copo era desacoplado do final da rede 

e todo seu material passado para um pote plástico de 500 ml, identificado com o 

número do ponto, horário de coleta e, quando necessário, se a amostra era 

proveniente da superfície ou do fundo. Na época de chuva, quando eram 

amostrados três ciclos de 24 horas, o número do ciclo era acrescentado. Para 

remover toda a matéria orgânica, e eventuais larvas agarradas na rede do copo, foi 
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utilizado picete com água do próprio rio. As amostras recebiam uma dose 

aproximada de 20 ml de formol puro (39%) a fim de completar 500 ml. As 

amostras foram guardadas em local escuro até a triagem. 

Para evitar possíveis danos às larvas devido ao contato com materiais 

grosseiros em suspensão, todas as amostras foram triadas em até duas semanas 

após as coletas. Esse procedimento, que se iniciava na própria UPEA e terminava 

no Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRJ, seguia um roteiro básico 

fornecido pelo Laboratório de Ictioplâncton do Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA) da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM). 

Primeiramente, toda amostra do pote de 500 ml foi despejada em uma 

peneira de malha de 500 µm, ou menor, para lavagem do conteúdo e amenização 

do cheiro de formol. Da peneira o conteúdo foi transferido para um Becker com 

água. Desse Becker, pequenas quantidades foram triadas em placas de acrílico do 

tipo Bogorov. Através de estereomicroscópio com aumento de 7x, as larvas 

menores e mais delicadas eram removidas com pipetas, e as mais desenvolvidas 

com pinças com pontas finas.  

As larvas obtidas eram contadas e, em um primeiro momento, todas as 

larvas da mesma amostra eram colocadas juntas em um pote de acrílico de 20 ml 

com formol 4%, tamponado com carbonato de cálcio. A preparação do formol 

tamponado era feita acrescentando-se 1g de CaCO3 para 1.000ml de solução de 

formalina, agitada e deixada em repouso por 12 horas, utilizando-se apenas o 

sobrenadante. 

Após todas as amostras serem triadas, procedeu-se à identificação. 

Primeiramente as larvas foram separadas em nível de  Ordem, sendo que algumas 

larvas recém eclodidas só foram identificadas até esse nível; as demais foram 

identificadas utilizando-se características merísticas e morfométricas. 

Os dados merísticos consistem em estruturas contáveis no corpo da larva, 

tais como o número de miômeros, dos raios das nadadeiras e dos espinhos. Os 

dados morfométricos são caracteres que incluem, entre outros, o comprimento do 

corpo, do focinho, da cabeça, o diâmetro do olho, a altura da cabeça, do corpo e a 

distância do focinho às nadadeiras, conforme propostos por Ahlstrom et al (1976). 

A Figura 5 representa algumas das medidas utilizadas. 
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As larvas das ordens Gymnotiformes, Synbranchiformes e Syngnatiformes 

foram facilmente distinguidas das demais. As larvas da Ordem Gymnotiformes 

possuem nadadeira anal longa e abertura anal na parte anterior do corpo; da 

Ordem Synbranchiformes, apresentam larvas alongadas e serpentiformes já 

bastante semelhantes a um adulto; da Ordem Syngnathiformes, apresentam corpo 

alongado, estreito e formado por anéis.  

Como a maioria das larvas da Ordem Perciformes capturadas estavam em 

estágios de desenvolvimento mais avançados (flexão e pós-flexão), caracteres 

como nadadeira caudal arredondada ou truncada, boca protrátil e espinhos na 

primeira nadadeira dorsal permitiram a separação imediata desse grupo.  

As larvas da Ordem Siluriformes foram identificadas porque já 

apresentavam barbilhões, mesmo que apenas o botão, no caso dos bagres, ou 

apresentavam boca inferior, característica de loricarídeos. 

Para as larvas da Ordem Characiformes, que compreende a maioria das 

espécies de água doce do Brasil, a generalização de características comuns em 

larvas é bastante dificultada e procedeu-se a um estudo caso a caso, já buscando 

características de famílias e gêneros.  

Para separação em famílias, em gêneros e para algumas espécies, utilizou-

se literatura específica (Alves & Moura, 1992; Castellani et al,. 1994; Andrade-

Talmelli et al,. 2001; Luz et al,. 2001; Nakatani et al., 2001; Bialetzki et al,. 

2008). Além disso, o material foi comparado à sequências ontogenéticas 

preparadas por Guilherme Souza (Projeto Piabanha) e a coleção de Ictioplâncton 

do NUPELIA (UEM). A Dra. Andréa Bialetzki (co-orientadora e especialista) 

guiou a identificação do menor grupo taxonômico possível.  
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Figura 5- Desenho esquemático das medidas e contagens realizadas em ovos (A), larvas (B) e 

juvenis (C) das espécies de peixes (reproduzido de Nakatani et al., 2001) 

Para a classificação dos estádios ontogênicos foi empregada a seguinte 

classificação: larval vitelino, que compreende o período da eclosão até o início da 

alimentação exógena; pré-flexão, estágio que se estende da alimentação exógena 

até o início da flexão da notocorda com o aparecimento dos elementos de suporte 

da nadadeira caudal; flexão, caracterizado pelo início e fim da flexão da 

notocorda, aparecimento do botão da nadadeira pélvica e início da segmentação 

dos raios das nadadeiras dorsal e anal; pós-flexão, fase em que se completa a 
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formação dos raios das nadadeiras, absorção da nadadeira embrionária e o 

aparecimento de escamas (Ahlstrom & Ball, 1954; Nakatani et al, 2001). Com 

essa classificação, a determinação dos estágios de desenvolvimento é mais 

parcimoniosa, pois utiliza caracteres facilmente reconhecidos e análogos a todas 

espécies de peixes (Fuiman et al., 1998). A Figura 6 representa os diferentes 

estágios de desenvolvimento. 

 

Figura 6- Estágios de desenvolvimento de Hoplias sp. a) larval vitelino (7,16mm CP); b) pré-

flexão (7,84mm CP); c) início da flexão (9mm CP); d) final de flexão (10,14mm CP); e) 

início de pós-flexão (11,57mm CP); f) pós-flexão (13,14mm CP) e g) juvenil (32,70mm 

CP) (reproduzido de Nakatani et al., 2001) 
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Para estimar a abundância de ovos e larvas foi usado o método descrito em Tanaka 

(1973), ou seja:  

D= (x/V). 10 

Onde:  

D = densidade de ovos ou larvas por 10m³ ;  

 x = número de ovos ou larvas coletadas;  

V = volume de água filtrada (m³). 

Análise de dados 

 

Com o objetivo de avaliar a existência de gradientes que caracterizassem a 

existência de sazonalidade e de diferenças espaciais nas características abióticas, 

foi aplicada uma Análise de Componentes Principais (PCA) sobre os valores 

mensais do fatores abióticos (oxigênio dissolvido, temperatura, profundidade, 

precipitação, turbidez, pH e condutividade) de cada ponto, nos meses em que 

ocorreu a captura de ovos e larvas. Foram retidos para interpretação ecológica 

apenas os eixos explicativos pelo critério de “broken stick”, o eixo 1 e o eixo 2. 

Para testar a significância dos agrupamentos, foram aplicados testes de médias aos 

escores das amostras. Entretanto, como apenas diferenças temporais foram 

averiguadas, os escores das amostras foram testados tendo como fatores período 

(seca e chuva), para PCA1, e meses, para PCA2, por meio de teste t e de análise 

de variância unifatorial, respectivamente.  

Com o objetivo de verificar a ocorrência de diferenças significativas entre 

os pontos amostrais quanto aos fatores abióticos mensurados durante os meses, 

foram utilizadas ANOVAs unifatoriais.   

Para caracterizar a estrutura da comunidade, foi utilizado o número de 

grupos taxonômicos e a densidade total de cada ponto e de cada mês. Para 

verificar a existência de diferenças espaciais e temporais significativas nos valores 

dos descritores foram utilizados testes de médias. Para verificar a existência de 

diferenças na densidade de ovos e larvas entre as amostras de superfície e de 

fundo, de margem e canal do rio e de coletas diurnas e noturnas, foram utilizados 

testes t. Para verificar a existência de diferenças entre meses de coleta e pontos 

amostrais para todos os descritores, foram utilizadas análises de variância 
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unifatoriais. Na análise comparando amostras de superfície e fundo, apenas os 

pontos 1, 2 e 5 foram considerados, uma vez que nos pontos 3 e 4 só houve coleta 

superficial.  

 Análises de espécies indicadoras (Dufrêne & Legendre 1997), que levam em 

conta a frequência de ocorrência e a abundância relativa das espécies para avaliar 

a exclusividade (valor de indicação) das mesmas nas amostras, foram utilizadas 

para identificar táxons que representassem períodos (seca e cheia) e táxons que 

representassem os pontos de coleta. As espécies que apresentaram valores de 

indicação significativos (p<0,05) foram consideradas indicadoras potenciais, seja 

para um determinado período ou ponto de coleta. 

No intuito de caracterizar a composição e abundância específica das larvas 

de peixes por pontos e meses de coleta foi utilizada uma Análise de 

Correspondência (CA), aplicada sobre a matriz de dados de densidade dos táxons. 

Como essa análise compara os pontos amostrais, apenas os dados das coletas de 

superfície foram utilizados. Devido a ausência de agrupamentos que 

caracterizassem diferenças espaciais e temporais entre as amostras, a significância 

dos padrões averiguados não foi testada.  

Para averiguar a existência de possíveis relações entre as condições 

abióticas e a composição e densidade de ovos e larvas, foram feitas correlações 

entre os escores das amostras provenientes dos dois eixos de PCA e CA. Como os 

escores não apresentaram distribuição normal, foram utilizadas correlações de 

Spearman (não paramétricas).  

Para ilustrar a distribuição temporal e estágio larval dos quatro táxons mais 

abundantes foram feitos gráficos com três eixos sendo o terceiro o volume filtrado 

médio de cada mês. 

   Análises foram efetuadas com a utilização dos programas Statistica (Statsoft, 

Inc., 2007), PC-Ord (Mccune & Mefford, 1999) e Past (Hammer & Harper, 2004). 

Sempre que os pressupostos de normalidade (Teste de Shapiro Wilk) e 

homocedasticidade (Teste de Levene) não foram alcançados, mesmo após a 

transformação dos dados, os testes não paramétricos de Mann-Whitney, Kruskal-

Wallis ou correlação de Spearman foram aplicados. O nível de significância 

adotado em todos os testes foi P<0,05. 
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RESULTADOS 

Fatores abióticos 

Na verificação de ocorrência de diferenças significativas entre os pontos 

amostrais (variação espacial) quanto aos fatores abióticos, a aplicação de 

ANOVAs unifatoriais mostrou que somente profundidade, pH e volume de água 

filtrada superficial apresentaram diferença significativa entre pontos, conforme 

apresentado nas Figuras 7, 8 e 9. As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados do 

teste de Kruskal Wallis para cada um desses três parâmetros. Oxigênio dissolvido, 

condutividade elétrica, temperatura, turbidez e volume de água filtrada do fundo 

não apresentaram variação espacial relevante (Figuras 2 a 6 do Anexo).  

 

 
Figura 7- Variação da profundidade em cada um dos cinco pontos de coleta, ao longo do ano, 

em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 

Tabela 1- Teste Kruskal-Wallis para profundidade dos pontos de coleta no transecto do rio 

Paraíba do Sul. Os valores destacados em vermelho mostram as diferenças significativas 

Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 480) =21.07447 p =.0003 
 

 
P1 P2 P3 P4 P5 

P1 
 

0.736950 0.000822 1.000000 0.003290 

P2 0.736950 
 

0.316087 1.000000 0.714180 

P3 0.000822 0.316087 
 

0.123829 1.000000 

P4 1.000000 1.000000 0.123829 
 

0.311988 

P5 0.003290 0.714180 1.000000 0.311988 
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Figura 8- Variação do pH em cada um dos cinco pontos de coleta ao longo do ano em cada um 

dos cinco pontos de coleta ao longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba 

do Sul (RJ) 

Tabela 2- Resultados do teste Kruskal-Wallis correlacionando os pontos com seus respectivos 

pHs. Os valores destacados em vermelho mostram as diferenças significativas. 

Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 400) =14.50598 p =.0058 
 

 
P1 P2 P3 P4 P5 

P1 
 

1.000000 0.408646 0.034413 0.012118 

P2 1.000000 
 

1.000000 0.549740 0.257562 

P3 0.408646 1.000000 
 

1.000000 1.000000 

P4 0.034413 0.549740 1.000000 
 

1.000000 

P5 0.012118 0.257562 1.000000 1.000000 
 

 

 

 

Figura 9- Variação do volume de água filtrado na superfície em cada um dos cinco pontos de 

coleta ao longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 
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Tabela 3- Resultados do teste Kruskal-Wallis correlacionando os pontos com seus respectivos 

volumes de água filtrada superficiais. Os valores destacados em vermelho mostram as 

diferenças significativas. 

Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 400) =64.74482 p =.0000 
 

 
P1 P2 P3 P4 P5 

P1 
 

0.000170 0.000000 0.000000 0.000063 

P2 0.000170 
 

0.008746 0.864138 1.000000 

P3 0.000000 0.008746 
 

1.000000 0.018520 

P4 0.000000 0.864138 1.000000 
 

1.000000 

P5 0.000063 1.000000 0.018520 1.000000 
 

 

Para representação das variações mensais dos valores dos fatores abióticos 

mensurados, foram utilizadas médias dos valores obtidos nos cinco pontos 

(Figuras 7 a 11).  

Os resultados de volume filtrado mostram que não houve diferenças 

expressivas entre os estratos de fundo e superfície (Figura 10). Apenas nos meses 

de agosto de 2011 e maio de 2012 os volumes de superfície e de fundo 

apresentaram tendências opostas, com o volume superficial sendo mais alto que o 

de fundo. Nos demais meses, embora de modo geral, o maior volume tenha sido 

verificado na superfície, as mesmas tendências temporais foram verificadas para 

ambos os estratos. O volume filtrado no fundo variou de 25 m
3
/s a 55 m3/s, 

enquanto que a volume filtrado superficial foi mais homogêneo, variando de 35 

m
3
/s a 45m

3
/s. A linha de profundidade da régua fluviométrica da UPEA mostra 

que quanto menor a profundidade, maiores foram os volumes, tanto na superfície 

como no fundo. 
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Figura 10- Variação mensal do volume de água filtrado da superfície (VAS) e do fundo (VAF) e 

a profundidade da margem direita do rio aferida pela régua fluviométrica da UPEA, em 

transecção do rio Paraíba do Sul, RJ 

De agosto a novembro de 2011 a profundidade do rio aumentou conforme 

aumentaram as chuvas na região estudada (Figura 11). É notável a grande 

precipitação ocorrida em maio de 2012 (180 mm), mas que não resultou em uma 

maior profundidade nos pontos de coleta nesse mesmo mês.  

 

Figura 11- Variação média da precipitação (PRE) e da profundidade (PRO) nos pontos ao longo 

do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ. Dados doPosto 

Climatológico/UENF 
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Com relação aos valores de condutividade e pH (Figura 12), nota-se para a 

primeira variável uma uniformidade dos valores obtidos ao longo do ano, com 

exceção de dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, quando os valores 

foram visivelmente mais altos que os demais. O maior valor de condutividade 

ocorreu em março e o menor em junho. Já os valores de pH ficaram dentro da 

faixa conhecida como alcalina, variando de 7,2, no mês de março, a 7,7, no mês 

de setembro. 

 

 

Figura 12- Variação da condutividade (COND) e pH (PH) médios ao longo do ano em transecto 

do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

 

Na Figura 10 é apresentada a distribuição dos valores médios de 

temperatura ao longo do ano, que variaram entre 22
o
C (setembro de 2011 e junho 

de 2012) e 28
o
C (fevereiro de 2012). Em 24 horas a amplitude térmica da água 

nunca superou os 3°C, e os valores mínimo e máximo verificados mostram uma 

pequena amplitude térmica nos pontos de coleta. Os valores de oxigênio 

dissolvido na água variaram entre 0,81 mg/l e 10 mg/l (Figura 13), ocorrendo uma 

queda gradativa nos valores desta variável no período chuvoso, entre outubro de 

2011 e março de 2012, seguido por um aumento brusco em abril de 2012 e, a 

partir daí, mantendo-se constante. 
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Figura 13- Variação média do oxigênio dissolvido (O2D) e temperatura (TEM) da água ao 

longo de um ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ  

Os valores de turbidez (Figura 14) variaram entre 13,6 NTU (setembro) e 

270 NTU (janeiro), com dois picos evidentes, em novembro de 2011 e janeiro de 

2012. O valor de dezembro de 2011 também se mostrou relativamente mais 

elevado em relação aos demais meses. 

 

 

Figura 14- Variação mensal dos valores médios de turbidez em transecto do trecho inferior do 

rio Paraíba do Sul, RJ 

O eixo 1 da PCA aplicada aos dados abióticos evidenciou separação entre 

o período chuvoso (outubro/março) e o seco (abril/setembro), em função dos 

valores de temperatura e profundidade, mais elevados no período chuvoso, e dos 

valores de oxigênio dissolvido, mais elevados no período seco. A exceção foi o 
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mês de outubro, que ficou enquadrado junto aos meses do período (Figura 15). Já 

em relação ao eixo 2 da PCA não foram verificados agrupamentos de amostras, 

sendo notadas, apenas, diferenças entre amostras do período seco, em uma 

sequência temporal, seguindo o aumento da condutividade e diminuição da 

turbidez.  Os meses ausentes na análise correspondem a amostras excluídas da 

análise devido à ausência de captura de larvas. Não foram verificadas diferenças 

espaciais (entre pontos), tendo sido as mesmas totalmente suprimidas pelas 

variações temporais nos valores das variáveis ambientais.  
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Figura 15- PCA com os dados abióticos mensurados, destacando os mais importantes na 

separação de dois grupos, meses de seca e chuva em transecto do trecho inferior do rio 

Paraíba do Sul, RJ 

A diferença nos valores dos escores das amostras (provenientes de PCA1) 

entre os períodos seco (positivos) e chuvoso (negativos) foi significativa (Figura 

16), demonstrando que a diferença entre os valores de temperatura e profundidade 

(mais elevados na seca) e de oxigênio dissolvido (mais elevados na chuva) entre 

períodos é consistente.  
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Figura 16- Média (± erro-padrão e desvio padrão) dos escores do primeiro eixo feito com os 

resultados da PCA1 na seca e chuva em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, 

RJ 

A diferença nos valores dos escores das amostras (provenientes de PCA2) 

entre meses foi significativa (Figura 17), com o mês de novembro se 

diferenciando de janeiro, fevereiro e março, e o mês de dezembro se diferenciando 

de fevereiro e março, pelos menores valores de condutividade e maiores valores 

de turbidez em novembro e dezembro em relação aos demais meses.  
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Figura 17- Distribuição mensal dos valores da mediana (25 a 75% dos valores e valores 

mínimos e máximos) dos escores do segundo eixo da análise de componentes principais 

aplicada aos fatores abióticos mensurados em transecto realizado no trecho inferior do rio 

Paraíba do Sul, RJ  

Distribuição espacial e temporal de larvas  

 

 Foram capturadas 4.594 larvas e nenhum ovo. A maior captura de larvas (99,7%) 

concentrou-se no período de chuvas da região (outubro a março), com grande pico 

no mês de novembro (Tabela 2).  

Espacialmente não houve diferença significativa entre a densidade de 

larvas nas amostras de superfície e de fundo (t= -0,69; gl= 22; p= 0,49), tampouco 

quando comparados os resultados entre margens e canal do rio (t= 0,17; gl= 22; 

p= 0,86).      

As Figuras 18 e 19 apresentam os valores das densidades totais de 

superfície e fundo e de margem e canal, respectivamente. Devido ao número mais 

elevado de larvas obtidas no mês de novembro, os valores das densidades foram 

logaritmizados para facilitar a visualização.   
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Figura 18- Distribuição mensal da densidade de larvas capturadas na superfície e no fundo em 

transecto no trecho inferior rio Paraíba do Sul, RJ 

 

 

Figura 19- Distribuição mensal da densidade de larvas capturadas nas margens e no canal em 

transecto no trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ  

Entre as amostras diurnas e noturnas não houve diferença significativa (t= 

-0,50 gl= 22 p= 0,62), mas, conforme apresentado na Figura 20, é possível 

observar que em apenas dois meses de coleta a taxa de captura durante o dia foi 

maior do que durante a noite.  



30 
 

 

Figura 20- Distribuição mensal da densidade de larvas em amostras diurnas e noturnas em 

transecto no trecho inferior do rio Paraíba do Sul 

Composição e abundância taxonômica 

 

Entre as larvas capturadas foram registradas seis ordens, 16 famílias, 18 

gêneros e 10 espécies de peixes. A listagem taxonômica é apresentada na Tabela 2 

do Anexo, incluindo o nome regional das espécies. A maioria das larvas pertence 

à ordem Characiformes, na qual são distribuídas em sete famílias; foram 

capturadas também larvas de três famílias de Siluriformes, duas de 

Gymnotiformes, uma de Synbranchiformes, duas de Perciformes e uma de 

Syngnathiformes.  

O grande número de larvas de Characiformes (Tabela 4) se deve à 

presença maciça de larvas de Prochilodus lineatus e de Leporinus spp. no mês de 

novembro (Tabela 5). Ainda na Tabela 5, observa-se que nos meses de agosto de 

2011, maio e julho de 2012 não foi capturada nenhuma larva, e que em quatro 

meses (setembro 2011, abril e junho de 2012), só foram coletados quatro 

indivíduos.   
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        Tabela 4- Número de larvas de peixes capturadas em transecto realizado no trecho inferior             

              do rio Paraíba do Sul por Ordem taxonômica 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5- Distribuição temporal do número de larvas capturadas em transecto realizado no 

trecho inferior do rio Paraíba do Sul 

Táxon ago 011 set 011 out 011 nov 011 dez 011 jan 012 fev 012 mar 012 abr 012 mai 012 jun 012 jul 012

Characiformes 0 0 9 85 19 0 0 1 0 0 0 0

Anostomidae 0 2 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0

Leporinus  spp. 0 0 39 852 84 17 2 29 0 0 0 0

Serrasalmidae 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Characidae 0 1 27 175 13 0 0 5 0 0 0 0

Astyanax  sp. 0 0 28 71 5 0 0 0 0 0 0 0

Brycon insignis 0 0 4 7 4 1 0 0 0 0 0 0

Salminus brasiliensis 0 0 5 29 5 4 0 0 0 0 0 0

Hoplias malabaricus 0 0 3 11 1 1 0 0 0 0 0 0

Prochilodus  lineatus 0 0 0 2648 11 5 0 0 0 0 0 0

Apareiodon  sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0

Cyphocharax gilbert 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Siluriformes 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Pimelodus spp. 0 0 18 156 23 7 0 1 0 0 0 0

Heptapteridae 0 0 3 16 2 2 0 0 0 0 0 0

Pimelodella sp. 0 0 9 3 1 4 0 0 0 0 0 0

Loricariidae 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0

Hypostomus  spp. 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0

Rineloricaria spp. 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0

Trichomycterinae 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0

Gymnotus cf. carapo 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Eigenmannia virescens 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Synbranchus marmoratus 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0

Cichlidae 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0

Cichla sp. 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Crenicichla lacustris 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0

Tilapia rendalli 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Centropomidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Syngnatidae 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0

Vitelínicos 0 0 0 285 1 0 1 17 0 0 0 0  

 Já pela Tabela 6 é possível observar que para a maioria das larvas sua distribuição ocorre 

em todos os pontos e geralmente em maiores quantidades no ponto 5 superfície. Nos 

outros dois pontos onde houve coleta estratificada, pontos 1 e 2, foram capturadas mais 

larvas no fundo.  

Ordem N° de larvas 

Characiformes 4205 

Siluriformes 286 

Gymnotiformes 9 

Synbranchiformes 12 

Perciformes 23 

Syngnathiformes 6 
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Tabela 6- Distribuição espacial do número de larvas capturadas no trecho inferior do rio Paraíba 

do Sul. Os pontos de superfície estão destacados com a tonalidade mais clara de cinza e 

os pontos de fundo com a mais escura. 

Táxon P1 Sup P1 Fun P2 Sup P2 Fun P3 Sup P4 Sup P5 Sup P5 Fun 

Anostomidae 2 1 1 1 2 4 2 1 

Leporinus spp. 68 115 39 86 122 151 211 97 

Serrasalmidae 0 0 0 2 0 0 0 0 

Characidae 9 32 7 20 44 28 39 10 

Astyanax sp. 2 11 3 19 15 8 6 18 

Brycon insignis 1 3 1 0 1 2 6 3 

Salminus brasiliensis 3 7 2 3 1 3 12 4 

Hoplias malabaricus 1 1 0 2 2 0 3 5 

Prochilodus  lineatus 145 533 89 304 279 416 660 138 

Apareiodon sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 

Cyphocharax gilbert 0 0 0 0 0 1 1 0 

Pimelodus spp. 12 42 11 22 15 24 50 29 

Heptapteridae 0 4 4 0 3 3 9 0 

Pimelodella sp. 0 6 1 0 3 2 1 4 

Loricariidae 0 1 2 0 1 0 2 3 

Hypostomus spp. 0 0 2 0 1 1 0 0 

Rineloricaria spp. 0 0 0 0 5 1 1 3 

Trichomycterinae 0 0 0 1 3 1 0 4 

Gymnotus cf. carapo 0 0 1 0 0 1 2 0 

Eigenmannia virescens 0 0 0 0 1 3 1 0 

Synbranchus marmoratus 0 0 0 0 0 3 3 6 

Cichlidae 0 1 0 1 0 1 5 0 

Cichla sp. 0 0 0 0 0 1 2 0 

Crenicichla lacustris 0 1 2 0 0 3 2 0 

Tilapia rendalli 0 0 0 1 1 1 0 0 

Centropomidae 0 0 0 0 1 0 0 0 

Syngnatidae 0 1 0 0 1 0 4 0 
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A Tabela 7 mostra a soma das abundâncias de cada táxon durante os doze meses 

de coleta e o percentual do número de larvas em relação ao total capturado. Fica evidente 

a maior quantidade de Prochilodus lineatus capturada em relação às demais espécies, 

apesar de concentrada no mês de novembro.          

                             

Tabela 7- Valores somados de densidades para todos os meses de coleta e porcentagem de cada 

táxon em relação ao total dos taxóns identificados 

Táxon Densidade/ 10m³ % 

Prochilodus lineatus 1264,35 59,60 

Leporinus spp. 410,01 19,33 

Vitelínicos 146,41 6,90 

Pimelodus spp. 90,63 4,27 

Characidae 83,10 3,92 

Astyanax sp. 33,08 1,56 

Characiformes 19,48 0,92 

Salminus brasiliensis 13,63 0,64 

Heptapteridae 9,75 0,46 

Brycon insignis 5,92 0,28 

Hoplias malabaricus 5,74 0,27 

Pimelodella sp. 4,99 0,24 

Synbranchus marmoratus 4,80 0,23 

Siluriformes 3,76 0,18 

Anostomidae 3,54 0,17 

Cichlidae 3,20 0,15 

Loricariidae 2,49 0,12 

Crenicichla lacustris 2,04 0,10 

Hypostomus spp. 1,93 0,09 

Eigenmannia virescens 1,79 0,08 

Rineloricaria spp. 1,79 0,08 

Syngnatidae 1,76 0,08 

Gymnotus cf. carapo 1,60 0,08 

Trichomycterinae 1,23 0,06 

Cichla sp. 0,87 0,04 

Tilapia rendalli 0,84 0,04 

Apareiodon sp. 0,82 0,04 

Serrasalmidae 0,80 0,04 

Cyphocharax gilbert 0,74 0,03 

Centropomidae 0,28 0,01 
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Fase de desenvolvimento das larvas 

 

A maioria das larvas capturadas se encontrava no estágio de pré-flexão, 

predominando em seguida o estágio vitelínico, seguido pelo de flexão e de pós-

flexão (Tabela 8). A distribuição da frequência dos estágios em relação às ordens 

taxonômicas (Tabela 9) mostrou que nas ordens Characiformes, Siluriformes e 

Syngnathiformes foi mantida a sequência descrita, enquanto que em Perciformes e 

Gymnotiformes o estágio mais abundante foi o de flexão e apenas larvas no 

estágio de pós-flexão foram encontradas para os Synbranchiformes. 

Tabela 8- Número de larvas coletadas por estágio de desenvolvimento em transecto do trecho 

inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

Estágio N° de larvas

Vitelínico 1265

Pré - flexão 2401

Flexão 758

Pós - flexão 167  

Tabela 9- Número de larvas em cada estágio de desenvolvimento para as seis ordens 

encontradas em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

Ordem Vitelínico Pré - flexão Flexão Pós - flexão 

Characiformes 1162 2249 670 124 

Siluriformes 101 145 64 27 

Gymnotiformes 0 1 6 2 

Synbranchiformes 0 0 0 12 

Perciformes 0 3 17 2 

Syngnathiformes 2 3 1 0 

 

 Com relação à distribuição dos estágios larvais por meses de coleta, é possível 

notar que apenas em fevereiro e junho não ocorreu predominância de larvas em 

pré- flexão (Tabela 10). 
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Tabela 10- Número de larvas em cada estágio de desenvolvimento para os meses de coleta em 

que houve captura de larvas em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

Mês Vitelínico Pré - flexão Flexão Pós - flexão 

set/11 2 2 0 0 

out/11 53 64 29 12 

nov/11 1137 2207 661 115 

dez/11 37 59 31 21 

jan/12 18 28 14 8 

fev/12 1 4 6 1 

mar/12 17 34 14 7 

abr/12 0 3 0 2 

jun/12 0 0 3 1 

 

 Pela Tabela 11 observa-se que a distribuição dos estágios larvais pelos pontos do 

transecto de amostragem no rio Paraíba do Sul não aponta tendência a um padrão 

espacial.  

Tabela 11- Número de larvas em cada estágio de desenvolvimento para os cinco pontos de 

coleta em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

Localidade  Vitelínico Pré - flexão Flexão Pós - flexão 

P1 Sup 23 91 37 4 

P1 Fun 61 155 89 17 

P2 Sup 23 63 21 22 

P2 Fun 118 248 47 13 

P3 Sup 193 289 76 40 

P4 Sup 171 221 88 29 

P5 Sup 168 264 134 35 

P5 Fun 87 104 31 16 

 

Riqueza de grupos taxonômicos e densidade de larvas  

  

 Como apresentado na Tabela 12, os meses de novembro e dezembro apresentaram 

maior número de grupos taxonômicos. Novembro foi o mês com maior 

abundância de larvas, das quais a maioria, (64%), pertencente a  Prochilodus 
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lineatus. Foram omitidos na Tabela os meses de agosto, maio e julho por não 

terem registro de captura de larvas.        

   

Tabela 12- Número de grupos taxonômicos e valores de densidade mensal encontrados nos 

meses em que houve captura de larvas  

Mês 

 

Riqueza 

 

Densidade/10m³ 

set 011 3 1,08 

out 011 17 39,66 

nov 011 20 1854,55 

dez 011 19 45,40 

jan 012 16 16,45 

fev 012 6 3,03 

mar 012 10 12,73 

abr 012 4 1,20 

jun 012 4 0,86 

 Em relação à distribuição espacial dos pontos de coleta (Tabela 13), foi observado 

uma maior variedade de grupos taxonômicos nos pontos 3, 4 e 5 com, 

respectivamente, 20 e 21 grupos, na superfície. No ponto 5, também coletado no 

fundo, o número de grupos taxonômicos foi menor, mas no ponto 1, o maior valor 

ocorreu na coleta de fundo. As menores densidades nos pontos 1 superfície, 2 

superfície e 5 fundo, refletem menor dominância de poucas espécies.   

 

Tabela 13- Diversidade de grupos taxonômicos e as densidades de larvas capturadas nos cinco 

pontos de coleta na superfície e fundo, quando feito em transecto do trecho inferior do rio 

Paraíba do Sul, RJ 

Localidade 

 

Riqueza 

 

Densidade/10m³ 

P1 Sup 10 57,13 

P1 Fun 15 180,45 

P2 Sup 14 32,16 

P2 Fun 12 107,63 

P3 Sup 20 126,26 

P4 Sup 21 165,12 

P5 Sup 21 221,50 

P5 Fun 13 89,16 
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 Táxons indicadores 

 

 Na análise de espécies indicadoras (ISA) de seca e de cheia, apenas os grupos 

taxonômicos Leporinus spp. e Pimelodus spp. apresentaram valores de p< 0,05. 

Pela Tabela 14, nota-se que as espécies de Leporinus ocorreram nos seis meses de 

chuva enquanto os mandis só não foram capturados em fevereiro. Há ainda 

aqueles que foram encontrados em quatro ocasiões e são "marginalmente 

significativos", como Brycon insignis, Salminus brasiliensis, Hoplias 

malabaricus, Pimelodella sp., Hypostomus spp. e Rineloricaria spp. Devido à 

baixa captura, não houve nenhuma espécie indicadora para o período de seca.  

 

Tabela 14- Distribuição dos valores significativos (p<0,05) da análise mensal de espécies 

indicadoras (ISA) das larvas capturadas em transecto do rio Paraíba do Sul 

Táxon P 

Anostomidae 0,4561 

Leporinus spp. 0,0022 

Serrasalmidae 0,4593 

Characidae 0,0610 

Astyanax sp. 0,1892 

Brycon insignis 0,0646 

Salminus brasiliensis 0,0646 

Hoplias malabaricus 0,0646 

Prochilodus  affinis 0,1856 

Apareiodon sp. 10,000 

Cyphocharax gilbert 0,4629 

Pimelodus spp. 0,0164 

Heptapteridae 0,0646 

Pimelodella sp. 0,0646 

Loricariidae 0,1856 

Hypostomus spp. 0,0606 

Rineloricaria spp. 0,0620 

Trichomycterinae 0,6871 

Gymnotus cf. carapo 0,4593 

Eigenmannia virescens 0,1892 

Synbranchus marmoratus 0,1856 

Cichlidae 0,7251 

Cichla sp. 10,000 

Crenicichla lacustris 0,4085 

Tilapia rendalli 0,1830 

Centropomidae 10,000 

Syngnatidae 0,1750 
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 No entanto, quando esta análise buscou táxons indicadores de algum dos cinco pontos 

de coleta, nenhum se mostrou significativo (Tabela 15), sendo que o que mais se 

aproximou foi Synbranchus marmoratus p(0,07) para o ponto 5. 

 

Tabela 15- Distribuição dos valores de p da análise espacial de espécies indicadoras (ISA), e o 

ponto onde os táxons tiveram suas maiores abundâncias 

Táxon Ponto P 

Anostomidae 4 0,96 

Leporinus spp. 5 0,9862 

Serrasalmidae 5 0,1904 

Characidae 3 0,924 

Astyanax sp. 2 0,7658 

Brycon insignis 5 0,5119 

Salminus brasiliensis 1 0,7632 

Hoplias malabaricus 5 0,3789 

Prochilodus  lineatus 1 0,97 

Apareiodon sp. 1 1 

Cyphocharax gilbert 4 1 

Pimelodus spp. 1 0,798 

Heptapteridae 2 0,9478 

Pimelodella sp. 1 0,4529 

Loricariidae 5 0,3219 

Hypostomus spp. 2 0,6829 

Rineloricaria spp. 3 0,2068 

Trichomycterinae 3 0,6393 

Gymnotus cf. carapo 5 0,9024 

Eigenmannia virescens 4 0,4555 

Synbranchus marmoratus 5 0,0722 

Cichlidae 5 0,4603 

Cichla sp. 5 0,7483 

Crenicichla lacustris 2 0,7978 

Tilapia rendalli 2 0,9648 

Centropomidae 3 0,5471 

Syngnatidae 5 0,4841 
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 Com a análise de correspondência (CA), foi confirmada falta de tendência de 

zonação das espécies no gradiente espacial e temporal (Figura 21). Foi verificado 

um grande agrupamento de espécies e amostras (pontos por meses), demonstrando 

uma homogeneidade na composição e abundância de espécies entre pontos e 

meses. Apesar disso, algumas espécies e amostras se segregaram deste grande 

grupo. No eixo 1 da análise  foi verificada a separação de três táxons com escores 

mais positivos (Syngnatidae, Hypostomus sp., e Crenicichla lacustris) e, no 

segundo eixo a separação, novamente, de Syngnatidae e C.lacustris (escores 

negativos) e Centropomidae (escores positivos). 
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Figura 21- Ordenação das amostras de larvas de peixes do rio Paraíba do Sul nos dois primeiros 

eixos da Análise de Correspondência, considerando os meses e a frequência dos táxons 

nos cinco pontos de amostragem em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul, RJ 

 

Relações entre a composição e a abundância de táxons e os fatores abióticos  

 

Dentre as correlações realizadas entre os escores das amostras 

provenientes de ambos os eixos da PCA e CA, na tentativa de caracterizar 

possíveis relações entre a composição e abundância de larvas e fatores abióticos, 

Táxons 
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apenas as correlações entre PCA2 e CA1 e CA2 foram significativas (Tabela 16). 

Como apresentado na Figura 15 o eixo 2 da PCA foi representado principalmente 

por uma maior condutividade (positivamente) e por maiores valores de turbidez 

(negativamente). Nesse sentido, sendo as correlações averiguadas positivas, pode-

se dizer que Syngnatidae, Hypostomus sp., e Crenicichla lacustris (escores mais 

positivos em CA1) foram mais abundantes em amostras com maiores 

condutividades e menores valores de turbidez. Ao mesmo tempo, em relação às 

correlações entre PCA2 e CA2, pode-se dizer que Syngnatidae e Crenicichla 

lacustris (escores mais negativos) e Centropomidae (escores mais positivos), 

foram mais abundantes em amostras com maiores valores de turbidez e menores 

valores de condutividade e o contrário, respectivamente. 

 

 
Tabela 16- Resultado das correlações entre PCA e CA 

  
Valid 

N 
Spearman 

R 
t(N-2) p-level 

PCA1 & CA1 39 0.182049 1.126178 0.267342 

PCA1 & CA2 39 0.003821 0.023242 0.981582 

PCA2 & CA1 39 0.383306 2.524367 0.016011 

PCA2 & CA2 39 0.448173 3.049540 0.004220 

 

Distribuição temporal e estágio larval dos quatro principais táxons: 

 

 Os quatro táxons mais abundantes nos doze meses de coleta, Leporinus spp., Astyanax 

sp., Prochilodus lineatus e Pimelodus spp. estão representados nas Figuras 22 a 25, 

que mostram  a densidade mensal de larvas em cada estágio larval ao longo de um 

ano. 

 As larvas de Leporinus spp. começaram a ser capturadas em outubro de 2011, sendo 

grande parte delas no estágio de pré-flexão, e como foi mostrado anteriormente na 

Tabela 12 , foi o único táxon que ocorreu em todos os meses de chuva, porém em 

maior abundância no mês de novembro (Figura 22). 
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Figura 22- Densidades logaritmizadas de larvas de Leporinus spp. em diferentes estágios de 

desenvolvimento, assim como a média do volume de água filtrada, registradas em cada 

mês nos cinco pontos de coleta no rio Paraíba do Sul 

 

 As larvas de Astyanax sp. tiveram a sua distribuição mais restrita, ocorrendo em três 

meses (Figura 23), sendo que nos dois primeiros houve maior captura de larvas em 

estágio de pré–flexão e no terceiro apenas larvas mais desenvolvidas em flexão.   
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Figura 23- Densidades logaritmizadas de larvas de Astyanax sp. em diferentes estágios de 

desenvolvimento, assim como a média do volume de água filtrada, registradas em cada 

mês nos cinco pontos de coleta no rio Paraíba do Sul 

 

 As larvas de Prochilodus lineatus (Figura 24), assim como as de Astyanax sp., foram 

capturadas apenas em três meses (novembro de 2011 a janeiro de 2012), mas 

diferentemente dos lambaris, sempre foram capturadas maiores quantidades de larvas 

em estágio de pré–flexão. 
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 Figura 24- Densidades logaritmizadas de larvas de Prochilodus lineatus em diferentes estágios 

de desenvolvimento, assim como a média do volume de água filtrada, registradas em cada 

mês nos cinco pontos de coleta no rio Paraíba do Sul 

 

 Por fim, as larvas de Pimelodus sp., que assim como Leporinus spp. também foram 

indicadoras do período chuvoso (ISA) e  começaram a ser capturadas em outubro de 

2011, quando uma maior quantidade de larvas vitelínicas foram encontradas. Nos três 

meses seguintes houve predominância de larvas em estágio de pré–flexão, em 

fevereiro de 2012 foi o único mês do período de chuva em que não foi capturada 

nenhuma larva e em março de 2012 apenas umas poucas larvas em flexão foram 

registradas (Figura 25).  
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Figura 25- Densidades logaritmizadas de larvas de Pimelodus spp. em diferentes estágios de 

desenvolvimento, assim como a média do volume de água filtrada,  registradas em cada 

mês nos cinco pontos de coleta no rio Paraíba do Sul 

 

DISCUSSÃO 

 

                  Os fatores físicos e químicos da água na área de coleta no rio Paraíba do 

Sul, não explicaram de forma preponderante a distribuição espaço-temporal e a 

abundância das larvas de peixes. Alguns fatores regionais, como precipitação, 

presença de grandes afluentes e de barragens a montante podem exercer mais 

influência que fatores locais. A precipitação e os grandes afluentes, além da descarga 

de montante, explicam o grande volume do rio em fevereiro de 2012, que não refletiu 

a baixa taxa de precipitação em Campos dos Goytacazes nesse mês. Embora o 

confronto das médias de precipitação desta cidade no ano de estudo com a média 

histórica de 35 anos tenha indicado um ano atípico, a curva fluviométrica do rio na 

localidade de coleta acompanhou o padrão histórico, marcando claramente um período 

seco e um período “chuvoso” ou de maior volume de água no rio.    

Alguns fatores influenciam a solubilidade do oxigênio na água, tais como 

temperatura, pressão atmosférica, altitude e salinidade. Como o trecho estudado 
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está a 35 km da foz e encaixado em uma planície de baixada, os últimos dois 

fatores podem ser considerados de baixo valor explicativo para a variação do 

oxigênio dissolvido ao longo de um ano. O aumento da temperatura da água no 

período chuvoso faz com que a solubilidade de oxigênio da água diminua, 

somando-se a isso a floração de algas ocorrida no final do mês de outubro e que 

permaneceu em novembro, podem ser responsáveis pelos baixos níveis de 

oxigênio dissolvido no rio. O teor começou a decair em outubro e teve seu pico 

mínimo em março, final do verão. Almeida et al. (2007) também verificaram os 

menores valores de oxigênio dissolvido no rio Paraíba do Sul em um período 

chuvoso. 

Em relação às medidas de turbidez da água, os maiores valores registrados 

foram nos meses de novembro e janeiro, quando houve grandes chuvas, não só na 

área de Campos dos Goytacazes como em toda região sudeste. Essas fortes chuvas 

provocaram um carreamento de material orgânico e inorgânico não consolidado, 

alóctone ou autóctone, dos afluentes principais para o Paraíba do Sul, assim como 

do próprio Paraíba, vindo das regiões a montante dos pontos de coleta.  

            O volume de água filtrada superficial apresentou uma correlação negativa 

com a profundidade, pois quanto maior foi a profundidade nos pontos, menor foi 

o volume de água filtrada. Esse fato pode ter sido conseqüência de um volume de 

água passando pela rede maior que a capacidade desta de filtrar-la, causando um 

entupimento e consequentemente uma má rotação do fluxômetro nos meses de 

maior precipitação e, portanto, de profundidade.   

Estudos abordando a comunidade de peixes no rio Paraíba do Sul ainda 

são escassos (e.g. Araujo, 1998; Bizerril, 1999; Araujo et al. 2001; Araujo et al. 

2003; Teixeira et al., 2005; Pinto et al., 2006 (a); Pinto et al., 2006 (b); Aguiar, 

2008; Araujo et al., 2009; Pinto et al., 2009; Terra et al., 2010; Santos et al., 

2013). Após o derramamento do Endosulfan em novembro de 2008, dois 

relatórios disponibilizados em dezembro do mesmo ano, o primeiro do Projeto 

Piabanha, e o segundo da Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro 

(FIPERJ), retrataram a mortandade de peixes em pleno período reprodutivo.  

Por essa situação, seriam esperados, portanto, no presente estudo, baixos 

valores de riqueza e abundância. Coletas realizadas em 2010-2011 por Santos et 

al. (2013) registraram, ao longo de 2 Km a jusante de Ilha dos Pombos, 29 

espécies. Dessas, 13 estão, potencialmente, representadas no presente estudo. Em 
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dezembro de 2012, foi realizada a coleta piloto do Projeto Piabanha/CEIVAP em 

cinco áreas entre São Sebastião do Paraíba e São Fidélis, com amostragem mais 

diversificada em termos de petrechos de pesca que a de Santos et al. (2013), sendo 

capturadas 45 espécies (Erica Caramaschi, comunicação pessoal).  Artigos e 

relatórios baseados em coletas anteriores ao acidente reportam uma riqueza maior 

para o trecho médio-inferior e inferior do rio Paraíba do Sul (e.g. 80 espécies 

registradas por Caramaschi et al. 1991; 81 espécies registradas por Teixeira et al., 

2005). Apesar dos desenhos amostrais distintos, os dados sugerem que a riqueza 

de espécies do baixo Paraíba do Sul diminuiu.  

Levando em consideração apenas táxons identificados no nível de espécie, 

e utilizando o relatório Projeto Piabanha/CEIVAP como referência para o número 

total de espécies , o presente estudo capturou larvas de 31% da ictiofauna coletada 

pela última vez na região médio–inferior do rio Paraíba do Sul. Para fins 

comparativos, estudos como o de Bialetzki et al. (2005) no rio Baía, afluente do 

alto rio Paraná, capturou larvas de 15% da ictiofauna local registrada por  

Agostinho et al. (2004). Resultados semelhantes foram encontrados por Reynalte-

Tataje et al. (2011), que identificaram larvas de 24% da ictiofauna do rio 

Ivinheima, MS, de acordo com Agostinho et al.(1997). O valor mais expressivo 

foi encontrado por Reynalte-Tataje et al. (2012), que capturaram larvas de 41% da 

ictiofauna do alto rio Uruguai, de acordo com Zaniboni-Filho et al. (2004), no alto 

rio Uruguai. A Tabela 1 (Anexo) apresenta a periodicidade, duração, horários de 

coleta, número de pontos amostrais, número de transectos e estratos dos estudos 

mencionados.  

No presente estudo foram capturadas 17 larvas de Brycon insignis, que 

juntamente com outras três espécies: Pogonopoma parahybae, Prochilodus 

vimboides e Steindachneridion parahybae, compõe um grupo de espécies 

ameaçadas de extinção segundo o PAN (2010). A captura de uma dessas espécies 

em risco de extinção sinaliza que a reprodução está ocorrendo e que os pontos de 

desova não estão muito distantes dos pontos de coleta, já que o tempo de 

incubação de Brycon insignis, a piabanha, é de no máximo 19 horas (Orbolato, 

2006). É possível, no entanto, que as larvas da piabanha sejam oriundas dos 

indivíduos adultos liberados na região de Itaocara com fins de repovoamento pelo 

Projeto Piabanha (Guilherme Souza, comunicação pessoal). A presença das 

larvas, detectada neste estudo, é um fato altamente positivo, seja por indicar 
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resiliência da população selvagem de B.insignis e/ou por demonstrar sucesso do 

repovoamento.   

A fauna de peixes neotropicais é a mais rica e diversificada ictiofauna de 

água doce do mundo, sendo dominada por Characiformes e Siluriformes (Lowe-

McConnell, 1999). Essa tendência se manteve no presente estudo, visto que a 

maioria dos táxons pertenceu à Ordem Characiformes, seguida de Siluriformes e 

estando as demais pouco representadas. Reynalte-Tataje et al. (2011) estudando o 

rio Ivinheima e Baumgartner  et al. (2008) estudando o rio Paraná também 

encontraram esse padrão, já Oliveira et al. (2008) no rio Negro e Hermes-Silva et 

al. (2009) no rio Uruguai não encontraram essa dominância. 

Cada espécie de peixe tem requisitos específicos para reprodução e 

desova, assim o sucesso do recrutamento das larvas para suas populações 

dependem de condições favoráveis do meio ambiente (Urho, 1999). No presente 

estudo, como esperado, a grande concentração de larvas (99,7%) ocorreu no 

período de chuva que vai de outubro a março, enquanto no período de seca foram 

coletadas apenas 13 larvas pertencentes a oito táxons. Um ponto relevante é que a 

maioria se encontrava em estádios avançados de desenvolvimento, incluindo fase 

juvenil, no caso de um exemplar de Trichomycterinae. Particularmente em relação 

a este táxon, a captura em rio caudaloso é surpreendente, visto que este grupo 

geralmente é associado a riachos pedregosos. É possível que o exame de uma 

amostra maior em estudos futuros revele tratar-se de Ituglanis parahybae, descrito 

originalmente como Trichomycterus proof parahybae por Eigenmann (1918) de 

localidade “próxima à foz do rio Paraíba do Sul” (Reis et al., 2003). Duas larvas 

de Anostomidae e uma de Characidae em pré–flexão foram capturadas em 

setembro, mostrando que, para algumas espécies a atividade reprodutiva inicia-se 

antes do período chuvoso. De qualquer forma, em relação ao período de 

amostragem, justifica-se que, em estudos futuros, a coleta de ictioplâncton no 

canal do rio Paraíba do Sul se concentre no período chuvoso, entre outubro e 

março.  

No mês de novembro as características ambientais aparentaram estar mais 

favoráveis à reprodução dos peixes, com o início das grandes chuvas, aumento do 

nível fluviométrico e elevação da temperatura. Essas características somadas ao 

maior fotoperíodo são gatilhos importantes para o início da reprodução de várias 

espécies (Vazzoler, 1996; Vazzoler et al.,1997).  
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Em novembro, Prochilodus lineatus foi a espécie com maior densidade de 

larvas do estudo. Esse acontecimento pode indicar que os fatores ambientais 

ocorridos nesse mês devem desencadear desova maciça das populações de 

curimatã, em um período bastante curto. Ainda assim, a presença, embora baixa, 

de larvas em estágios de pré–flexão em dezembro e janeiro demonstram que a 

reprodução não é completamente sincrônica ou que há diferentes cardumes 

desovando. Dada a localização geográfica do transecto estudado, pode-se supor 

que sejam larvas oriundas de populações desovantes em afluentes distintos (rio 

Dois Rios, rio Pomba, rio Muriaé). Em Caramaschi et al. (1991) foi registrado que 

indivíduos maduros de Prochilodus lineatus (= P. scrofa) foram capturados nesses 

três afluentes. Quanto ao período de desova, Barbieri et al. (2000) verificaram que 

o período de desova de Prochilodus lineatus no rio Mogi Guassu foi de novembro 

a janeiro com pico em dezembro. No rio Paraíba do Sul, os maiores valores da 

relação gônado-somática foram registrados em novembro e dezembro 

(Caramaschi et al., 1991), com máximo em novembro, como no presente estudo. 

A desova de espécies que se estende por vários meses indica táxons menos 

suscetíveis a condições específicas das variáveis ambientais. Período de captura 

de larvas mais extenso (sempre em meses de chuva) foi apresentado por 

Leporinus spp. e Pimelodus spp. Ambos os táxons se caracterizaram como 

espécies indicadoras do período de chuva. O fato de que mais de uma espécie 

pode estar contida nesses dois táxons pode ter contribuído para o aparecimento 

continuado de larvas. No caso do piau, a maioria das larvas parecia ser de 

Leporinus copelandii, que teria ocorrido ao longo dos seis meses de chuva, 

enquanto que Leporinus conirostris foi capturada mais ocasionalmente, também 

nesse período. Essa afirmativa se baseia na observação de séries ontogenéticas das 

duas espécies disponibilizadas no Projeto Piabanha por Guilherme Souza, que as 

está descrevendo. No entanto, na forma adulta, Leporinus steindachneri é outro 

anostomídeo que ocorre na região em freqüência muito baixa e que se assemelha a 

L. copelandii, sendo possível que suas larvas tenham sido capturadas e não 

identificadas. Daí a decisão de manter esses táxons em Leporinus spp. Da mesma 

forma, ao considerar Pimelodus spp.,  sabe-se que são contempladas duas espécies 

de mandi:  Pimelodus maculatus e Pimelodus fur. Embora a série ontogenética de 

P. maculatus esteja disponível (Nakatani et al., 2001), não há disponibilidade da 

mesma para P. fur, espécie cujos adultos são atualmente os pimelodídeos mais 
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freqüentes na região (comunicação pessoal de Erica Caramaschi, com base em 

coletas do Projeto Piabanha/CEIVAP) e, nesse caso, optou-se por manter as larvas 

em Pimelodus spp.  Larvas de Astyanax sp. foram bem representadas (quarto lugar 

em abundância) e ocorreram de outubro a dezembro.  Apesar do registro de várias 

espécies de Astyanax no rio Paraíba do Sul (e.g. Santos et al., 2013), as larvas 

foram identificadas como pertencendo a uma única morfo-espécie. Embora as 

espécies de lambari em reservatórios (Carvalho et al., 2009) e riachos (Mazzoni & 

Caramasckhi, 2005)  apresentem vários episódios reprodutivos ao longo do ano, 

no rio Paraíba do Sul a captura de larvas concentrou-se em apenas três meses. 

Foram encontradas larvas iniciais (vitelínica e pré-flexão) apenas em outubro e 

novembro, enquanto que em dezembro apenas larvas em flexão. Garutti (1989) 

descreveu que Astyanax altiparanae (=A. bimaculatus) apresentou período 

reprodutivo prolongado em riachos e período restrito ao período chuvoso no rio de 

maior porte.   

Larvas de Apareiodon sp., embora em pequena quantidade, são um 

registro importante da instalação de uma espécie recentemente introduzida na 

bacia (Carla Pavanelli, comunicação pessoal). Indivíduos adultos foram 

capturados no rio Paraíba do Sul no Domínio das Ilhas Fluviais (Guilherme 

Souza, comunicação pessoal) e na região de Simplício (Rafael Azevedo, 

comunicação pessoal); a presença de larvas também foi detectada em Simplício 

(Andréa Bialetzki, comunicação pessoal). 

Durante o período de estudo não houve captura de ovos. Uma possível 

justificativa para este resultado seria a baixa funcionalidade da rede de deriva em 

amostrar ovos não pelágicos, adesivos e presos à vegetação marginal ou pedras ou 

em ninhos nas áreas litorâneas. Como não há estudos classificando a ictiofauna do 

rio Paraíba do Sul em guildas reprodutivas, não se sabe a proporção de espécies 

guardadoras (sensu Balon, 1975) na comunidade, o que dificulta a discussão dessa 

hipótese. Por outro lado, o curto período de tempo entre a incubação e a eclosão 

de larvas de espécies migradoras, que investem na quantidade de ovos dispersadas 

pela correnteza, pode ser outro fator que explicaria essa ausência de ovos. Além 

disso, a possível preferência das espécies por desovar nos tributários, chegando já 

em estágios larvais no rio Paraíba do Sul, deve ser levada em consideração.  

A migração vertical noturna de larvas de peixes é um fenômeno registrado 

tanto em rios tropicais (Baumgartner et al., 1997; Araújo-Lima et al., 2001; 



50 
 

Bialetzki et al., 2004), como em temperados (Corbet & Powles, 1986; Gadomski 

& Barfoot, 1998). Esse deslocamento tem sido interpretado como resposta à 

migração do zooplâncton, que é um dos principais recursos consumidos por larvas 

de peixes, e ascendem na coluna d’água no período crepuscular (Armstrong & 

Brown, 1983; Baumgartner et al., 1997; Bialetzki et al., 1999; Baumgartner et al., 

2004). Esses mesmos autores sugerem, também, que durante a noite as larvas 

estariam mais seguras de predadores visuais, aumentando suas chances de 

sobrevivência, por isso uma maior captura à noite seria esperada. Entretanto, este 

padrão não foi o que se registrou no presente estudo; a quantidade de larvas 

coletadas durante a noite não diferiu significativamente da de larvas capturadas 

durante o dia. Uma possível explicação seria a grande quantidade de larvas em 

estágios vitelínicos e pré-flexão (80% do total), que ainda não possuem 

independência no deslocamento pela coluna d’água e estariam em deriva durante 

dia e noite. Outra possibilidade é que a alta turbidez do rio Paraíba do Sul durante 

o período chuvoso proteja as larvas em deriva durante o dia.  

Nakatani et al.(2001) definem três tipos de ovos de peixes: ovos pelágicos 

ou livres, que são liberados na coluna d’água e transportados pela correnteza, ovos 

demersais que são mais densos do que a água e por isso se mantém no fundo, e 

ainda ovos adesivos, que em geral, ficam aderidos a algum substrato. Como 

discutido anteriormente, para ovos adesivos a metodologia utilizando redes 

cônicas de deriva não é efetiva, para os outros dois casos, para se ter mais chance 

de sucesso na coleta são indicadas amostragens superficiais e de fundo do canal. 

Para as larvas, o raciocínio é o mesmo, existem larvas mais e menos densas que a 

água, além de que em estágios mais desenvolvidos, as larvas possuem alguma 

autonomia para ocupar um estrato preferencial, justificando, também que a coleta 

seja estratificada.  A baixa capacidade de movimentação dos estágios iniciais e a 

baixa profundidade do rio podem ter sido os motivos principais pela equivalência 

nas coletas superficiais e de fundo. Essa diferença tem maior chance de ser 

significativa em estudos nos quais a profundidade dos rios faz com que haja uma 

estratificação mais clara da coluna d’água como descrito por Oliveira & Ferreira, 

(2008) no rio Negro. No entanto, grandes rios como o alto rio Uruguai (Hermes - 

Silva et al., 2009) e o rio Amazonas (Araújo-Lima & Oliveira, 1998) também não 

mostraram, como o presente estudo, diferença estatística entre os diferentes 

estratos. 
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Em ambientes muito turbulentos as larvas tenderiam a se acumular nas 

margens de erosão e deposição, que são respectivamente áreas de desova e 

recrutamento (Oliveira & Araújo-Lima, 1998). Seriam esperados estágios larvais 

iniciais com pouca mobilidade horizontal nas áreas com maior correnteza e 

estágios mais avançados nas áreas mais calmas. O trecho estudado é bastante 

afetado por atividades humanas, como extração de areia, ausência de vegetação 

marginal, substituída por plantações de cana, pela pecuária ou pela estrada 

paralela ao fluxo do rio. Além disso, há a presença de ilhas no centro do canal que 

proporcionam áreas de remanso ao longo de todo o transecto, fazendo com que 

este trecho do Paraíba do Sul esteja assoreado e homogêneo, não caracterizando as 

áreas de deposição e erosão. Esses fatos explicariam a distribuição homogênea das 

larvas pelos cinco pontos de coleta.  

Na abordagem espacial não houve nenhuma espécie significativamente 

associada a um ponto específico, também devido à homogeneidade do rio no 

transecto. Além do resultado não significativo da análise de espécies indicadoras 

(ISA), a análise de correspondência (CA), também mostrou essa falta de tendência 

de zonação das espécies no gradiente espacial. Apenas Synbranchus marmoratus, 

o mussum, apresentou valor marginalmente significativo de associação com o 

ponto 5. Considerando o hábito da espécie de enterrar-se nos barrancos marginais 

e ali fazer seu ninho (Favorito et al., 2005), esse resultado tem valor biológico, 

mesmo sem claro significado estatístico. 

Outro fator que influencia a disponibilidade das larvas na correnteza é o 

cuidado parental. Assim como os ninhos dos Synbranchiformes, que tem relação 

direta com o fato de que no presente estudo só terem sido coletadas larvas no 

estágio pós flexão, outras ordens e famílias podem utilizar a estratégia de proteção 

da prole contra predadores, aumentando o sucesso reprodutivo (Crawford & 

Balün, 1996). 

Na família Cichlidae o investimento no cuidado à prole é maior do que em 

outras famílias de Teleostei, e a prole é protegida por um ou ambos os pais da 

desova à independência, um período que se estende de três a quatro semanas 

(Keenleyside, 1991). Um exemplo desse cuidado foi registrado por Sabino & 

Andrade (2003), quando fotografaram um casal de Crenicichla lepidota 

protegendo a prole em um ninho no rio Baía Bonita, Mato Grosso do Sul. 

Provavelmente, o fato de que as larvas dessa família neste estudo terem sido 
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encontradas em estágios mais avançados (flexão e pós -flexão) e em baixas 

quantidades, pode estar associado a esse comportamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornando às previsões feitas no início do estudo, pode-se dizer que: 

 

1. Conforme previsto, não houve variação espacial significativa para a maioria 

dos fatores analisados. Profundidade,  pH e  volume de água filtrada 

diferiram entre alguns pares de pontos, mas nenhum se distinguiu dos demais 

nesses três  fatores. Temporalmente, foi verificada sazonalidade, com um 

período de seca (abril a outubro) e um período de chuva (novembro a 

março). Os meses de novembro e dezembro foram os mais distintos 

principalmente quanto ao volume de água filtrada e turbidez. 

2. Das espécies do rio Paraíba do Sul ameaçadas de extinção (Brycon insignis, 

Pogonopoma parahybae e Steindachneridion parahybae) ou raras 

(Prochilodus vimboides), foram capturadas apenas larvas de Brycon insignis, 

possivelmente oriundas de repovoamento, confirmando parcialmente a 

previsão de que larvas dessas espécies não seriam registradas 

3. A previsão de maior abundância de larvas foi plenamente confirmada para o 

período chuvoso; não houve captura de ovos em todo o período de estudo, 

indicando proximidade da área de crescimento das larvas e distância dos 

locais de desova. 

4. A previsão de maior captura de ovos e larvas durante o período noturno não 

se confirmou, contrariando estudos realizados em outras bacias 

hidrográficas. 

5. Dois táxons (Leporinus spp. e Pimelodus spp.) foram apontados como 

indicadores de período de chuva e nenhum para o período de seca, 

confirmando a previsão. Em termos espaciais não houve, de fato, espécie 

indicadora pela análise utilizada, mas Synbranchus marmoratus foi 

associado ao ponto cinco, embora com significância estatística marginal. 
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Conclui-se, através deste estudo, que futuros estudos de ovos e larvas no 

rio Paraíba do Sul podem se concentrar no período chuvoso do ano e que é 

importante a manutenção de diferentes horários de captura, ao longo do dia e da 

noite, e de captura em diferentes estratos de profundidade. 

Revelou-se que o trecho estudado não é área de desova de espécies 

migradoras, mas é canal de passagem de larvas em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Esse registro pode ser utilizado como justificativa para que seja 

protegido e viabilizado o acesso das larvas às lagoas marginais do rio Paraíba do 

Sul, situadas a jusante do transecto de estudo. 

A fauna de peixes do rio Paraíba do Sul demonstrou, pela riqueza e 

abundância de larvas, resiliência frente aos eventos recentes de contaminação 

química. Sugere-se que o papel dos afluentes tenha importância crucial nessa 

capacidade de recuperação e que estudos devem ser realizados de forma a 

qualificar, quantificar e preservar o aporte de larvas oriundo desses cursos d´água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

REFERÊNCIAS: 

AGOSTINHO, A. A., H. F. JÚLIO Jr., L. C. GOMES, L. M. BINI & C. S. 

AGOSTINHO. 1997. “Composição, abundância e distribuição espaço-temporal da 

ictiofauna”, Pp. 179-208. In: Vazzoler, A. E. A.M., A. A. Agostinho & N. S. Hahn 

(Eds.). A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e 

socioeconômicos. Maringá, EDUEM, 460p. 

AGOSTINHO. 2004. “Fish assemblages”. In: S.M. Thomaz, A.A. Agostinho & N.S. 

Hahn (eds.), The upper Paraná River and its Floodplain: Physical Aspects, 

Ecology and Conservation, Backhuys, Leiden. 

AGOSTINHO, C.S.; PELICICE, F.M.; MARQUES, E.E. 2009. “Reservatório de Peixe 

Angical: bases ecológicas para o manejo da ictiofauna”. RIMA. São Carlos, SP. 

AGUIAR, K. D. 2008. “Influência de uma barragem sobre atributos ecológicos da 

comunidade e biologia reprodutiva de peixes do rio Paraíba do Sul, UHE Ilha dos 

Pombos, Rio de Janeiro, Brasil”. Msc. Thesis in Ecology and Conservation, 

PPGECO, Universidade Federal do Paraná , Curitiba, 120p 

AHLSTROM, E.H.; BALL, O.P. 1954. “Description of eggs and larvae of jack mackrell 

(Trachurus symmetricus) and distribution and abundance of larvae in 1950 and 

1951”. Fishery Bulletin. 26: 209-245. 

AHLSTROM, E. H.; BUTLER, J. L.; SUMIDA, B. Y. 1976. “Pelagic stromateoid 

fishes (Pisces,Perciformes) of the Eastern Pacific: kinds, distributions, and early life 

histories and observations of five of these from the northwest Atlantic”. Bulletin of 

Marine Science. 26(3):285-402. 

ALMEIDA, M. G.; REZENDE, C. E.; SOUZA, C. M. M. 2007. “Variação temporal, 

transporte e partição de HG e carbono orgânico nas frações particulada e dissolvida 

da coluna d’água da bacia inferior do rio Paraíba do Sul, RJ, Brasil”. Geochimica 

Brasiliensis, 21(1)111 – 128. 

ALVES M.S.D. & MOURA, A.1992. “Estádios de desenvolvimento embrionário de 

curimatã-pioa Prochilodus lineatus (Reinhardt, 1874) (Pisces, Prochilodontidae)”. 

In: Encontro Anual de Aquicultura de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil): Três 

Marias, CODEVASF. 61-71. 



55 
 

AMORIM, M.P.; GOMES, B.V.C.; MARTINS, Y.S.; SATO, Y.; RIZZO, E.; 

BAZZOLI, N. 2009. “Early development of the silver catfish Rhamdia quelen 

(Quoy & Gaimard, 1824) (Pisces:Heptapteridae) from the São Francisco River 

Basin, Brazil”. Aquaculture Research, 40: 172-180. 

AMORIM, D. D.; FERREIRA, M. E. 2000. “Um estudo sobre a qualidade dá águas do 

Rio Paraíba do Sul no Vale do Paraíba do Sul no período de 1978 a 1994”. 

Resumos do XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Belo Horizonte, MG. 

ANA- Agência Nacional de Águas. 2012. “Relatório de conjuntura de recursos hídricos 

no Brasil”. Informe. 

ANDRADE-TALMELLI, E. F., KAVAMOTO, E.T., ROMAGOSA, E., FENERICH- 

VERANI, N. (2001). “Embryonic and larval development of the “piabanha”, 

Brycon insignis”, STEINDACHNER, 1876 (PISCES, CHARACIDAE). Boletim do 

Instituto de Pesca, 27 (1):21-28. 

ARAÚJO, F. G. 1996. “Composição e estrutura da comunidade de peixes do médio e 

baixo rio Paraíba do Sul, RJ”. Revista Brasileira de Biologia, 56 (1): 111-126. 

ARAUJO, F. G. 1998. “Adaptação do Índice de Integridade Biótica Usando A 

Comunidade de Peixes do Rio Paraíba do Sul”. Revista Brasileira de Biologia, 58 

(4): 547-558.  

ARAÚJO, F. G.; I. FICHBERG, B. C. T.; PINTO & M. G. PEIXOTO. 2001. 

“Variações espaciais na assembléia de peixes no rio Paraíba do Sul (Barra Mansa, 

Barra do Piraí), Rio de Janeiro, Brasil”. Revista Brasileira de Zoologia, 18(2): 483-

492. 

ARAÚJO, F. G. & L. N. SANTOS. 2001. “Distribution of fish assemblages in Lajes 

reservoir, Rio de Janeiro, Brazil”. Brazilian Journal of Biology, 61(4): 563-576. 

ARAÚJO, F. G., I. FICHBERG, B. C. T.; PINTO & M. G. PEIXOTO. 2003. “A 

preliminary index of biotic integrity for monitoring the condition of the rio Paraíba 

do Sul, southeast Brazil”. Environmental Management, 32(4): 516-526. 



56 
 

ARAÚJO, J. R. S.; NUNAN, G. W. 2005. “Ictiofauna do rio Paraíba do Sul: danos 

ambientais e sociais causados por barragens, hidrelétricas e poluição no trecho 

fluminense”. CPDMA – ALERJ  

ARAUJO, F. G.; PINTO, B. C. T.; TEIXEIRA, T. P. 2009. “Longitudinal patterns of 

fish assemblages in a large tropical river in southeastern Brazil: evaluating 

environmental influences and some concepts in river ecology”. Hydrobiologia 618: 

89–107. 

ARAUJO-LIMA, C. A. R. M. 1994. “Egg size and larval development in Central 

Amazon fish”. Journal of Fish Biology, 44: 371- 389. 

ARAUJO-LIMA, C. A. R. M.; OLIVEIRA, E. C. 1998. “Transport of larval fish in the 

Amazon”. Journal of Fish Biology, 53: 297-306. 

ARAUJO-LIMA C.A.R.M., SILVA V.V., PETRY P., OLIVEIRA E.C. & MOURA 

S.M.L. 2001. “Diel variation of larval fish abundance in the Amazon and Rio 

Negro”. Revista Brasileira de Biologia, 61: 357–362. 

ARMSTRONG, M. L.; BROWN, A. V. (1983). “Diel drift and feeding of channel 

catfish alevin in the Illinois River, Arkansas”. Trans. Am. Fish. Soc. 112: 302±307. 

AZEVEDO, P.; DIAS, M. V.; VIEIRA, B.B. 1938. “Biologia do saguirú (Characidae, 

Curimatinae)”. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 33:  481-553. 

BALON, E.K. 1984 “Patterns in reproductive styles in fishes”. In: Fish Reproduction: 

Strategies and Tactics (Eds G.W. Potts & R.J. Wootton), 35–52. Academic Press, 

London. 

BARBIERI, G.; SALLES, F.A.; CESTAROLLI, M.A. 2000. “Influência de fatores 

abióticos na reprodução do dourado, Salminus maxillosus e do curimbatá, 

Prochilodus lineatus do rio Mogi Guaçu (Cachoeira de Emas, Pirassununga/ SP)”. 

Acta limnol. Bras. 12: 85-91. 

BASTOS, J.; NAPOLEÃO, P. 2011. “O estado do ambiente: indicadores ambientais 

do Rio de Janeiro”. SEA; INEA, 160 p. 

BATISTA, G.H. 2013. “Ameaça Rio acima: Dez anos após desastre, 12 barragens na 

divisa com Minas põem em risco Paraíba do Sul”. Jornal O Globo 27-28. 



57 
 

BAUMGARTNER, G.; NAKATANI, K ; CAVICCHIOLI, M. ; BAUMGARTNER, M. 

D. S. T. 1997 . “Some aspects of the ecology of fish larvae in the floodplain of the 

high Paraná river, Brazil”. Revista Brasileira de Zoologia, 14(3): 551-563. 

BAUMGARTNER, G., K. NAKATANI, L.C. GOMES, A. BIALETZKI & P.V. 

SANCHEs. 2004. “Identification of spawning sites and natural nurseries of fishes 

in the upper Paraná River”, Brazil.Environ. Biol. Fishes. 

BAUMGARTNER1, G.; NAKATANI. K.; GOMES, L. C.; BIALETZKI, A.; PAULO 

VANDERLEI SANCHES, P. V.; MAKRAKIS, M. C. 2008. “Fish larvae from the 

upper Paraná River: Do abiotic factors affect larval density?”. Neotropical 

Ichthyology, 6(4):551-558. 

BIALETZKI, A. ; SANCHES, P. V. ; CAVICCHIOLI, M. ; BAUMGARTNER, 

G. ; RIBEIRO, R. P. ; NAKATANI, K. 1999. “Drift of ichthyoplankton in two 

channels of the Paraná River, between Paraná and Mato Grosso do Sul States, 

Brazil”. Brazilian Archives of Biology and Technology, Paraná, 42(1): 53-60. 

BIALETZKI, A., K. NAKATANI, P. V. SANCHES & G. BAUMGARTNER. 2004. 

“Eggs and larvae of the “curvina” Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) 

(Osteichthyes, Sciaenidae) in the Baía River, Mato Grosso do Sul State, Brazil“. 

Journal of Plankton Research, 26(II): 1327-1336. 

BIALETZKI, A. ; NAKATANI, K. ; SANCHES, P. V. ; BAUMGARTNER, 

G. ; GOMES, L. C. 2005. “Larval fish assemblage in the Baı´a River (Mato Grosso 

do Sul State, Brazil): temporal and spatial patterns Environmental”. Biology of 

Fishes 73: 37–47. 

BIALETZKI, A. ; NAKATANI, K. ; SANCHES, P. V. ; BAUMGARTNER, G. ; 

CAVICCHIOLI, M.; TAGUTI, TATIA LEIKA . 2008. “Desenvolvimento inicial 

de Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794) (Osteichthyes, Erythrinidae) da planície 

alagável do alto rio Paraná, Brasil.”. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 30: 

206. 

BIZERRIL, C. R. S. F. 1999. “A ictiofauna da bacia do rio Paraíba do Sul: 

biodiversidade e padrões biogeográficos”. Brazilian Archives of Biology and 

Technology, 42(2): 233-250. 

http://lattes.cnpq.br/3708329289790485
http://lattes.cnpq.br/5154901326870870
http://lattes.cnpq.br/5154901326870870
http://lattes.cnpq.br/5154901326870870
http://lattes.cnpq.br/3472813769118299
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/4500254461990247
http://lattes.cnpq.br/3708329289790485
http://lattes.cnpq.br/3708329289790485
http://lattes.cnpq.br/3472813769118299
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/8293391668117402
http://lattes.cnpq.br/3708329289790485
http://lattes.cnpq.br/3472813769118299
http://lattes.cnpq.br/4429292734049977
http://lattes.cnpq.br/7978746974621841


58 
 

BORGES. R. R.; MEIRA. R. L. 2009. “Impactos Socioambientais de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas e Estudo de Caso PCH-Queluz-SP e Lavrinhas-SP no Rio Paraíba do 

Sul”. Cadernos UniFOA - Edição EspeciaL. 23-35. 

CARAMASCHI, E. P., J. M. R. ARANHA, H. S. THIAGO, D. F. MORAES JR., D. A. 

HALBOTH, J. H. C. GOMES, M. VIANNA, M. S. MENEZES, D. 

FRANCISCHINI. 1991. “Levantamento da ictiofauna do rio Paraíba do Sul e ciclo 

reprodutivo das principais espécies, no trecho compreendido entre Três Rios e 

Campos”. Vol II. Aspectos reprodutivos da ictiofauna. Rio de Janeiro, Furnas 

Centrais Elétricas S. A., 190p. 

CARNEIRO, P.R.F. 2004. “Água e conflito na Baixada dos Goytacazes”. REGA, 1 (2): 

87-100.  

CARVALHO, P.A.; PASCHOALINI, A.L.; SANTOS, G.B.; RIZZO, E.; BAZZOLI,N. 

2009. “Reproductive biology of Astyanax fasciatus (Pisces: Characiformes) in a 

reservoir in southeastern Brazil”. J.appl. Ichthyol. 25: 306-313. 

CASTELLANI, L.R, TSE, H.G., LEME DOS SANTOS, H.S., FARIA, R.H.S., 

SANTOS, M.L.S. (1994). “Desenvolvimento embrionário do curimbatá 

Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) (Cypriniformes, Prochidontidae)”. 

Revista Brasileira Ciências Morfológicas 11 (2): 99-105. 

CEIVAP. 2013. Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. 

Página oficial Retrieved 25/08/2013. 

CORBERT, B. W. & P. M. POWLES. 1986. “Spawning and larva drift of sympatric 

walleys and white suckers in Ontario Stream”. Transactions of American Fisheries 

Society, 115: 41-46 

CORRÊA, R. N.; HERMES-SILVA, S.; REYNALTE-TATAJE, D. A.; ZANIBONI-

FILHO, E. 2011.“Distribution and abundance of fish eggs and larvae in three 

tributaries of the Upper Uruguay River (Brazil)”. Environmental Biology of Fishes, 

91: 51-61. 

CRAWFORD, S. S. & E.K. BALON. 1996. “Cause and effect ofparental care in 

fishes”, 53-107. In: J.S. ROSENBLATI & C.T. SNOWDON (Eds). Parental 



59 
 

Care: Evolution, Mechanisms and Adaptive Significance. Academic Press, 

715p. 

DUFRÊNE, M.; LEGENDRE, P. 1997. “Species assemblages and indicator species: the 

need for a flexible asymmetrical approach”. Ecol. Monogr., 67:345–366. 

FAVORITO, S.E., ZANATA, A. M., ASSUMPÇÃO M.I. 2005. “A 

new Synbranchus (Teleostei: Synbranchiformes: Synbranchidae) from ilha de 

Marajó, Pará, Brazil, with notes on its reproductive biology and larval 

development”. Neotrop. Ichthyol. 3(3):319-328. 

FÉRES, J.; THOMAS, A.; REYNAUD, A.; SEROA DA MOTTA, R. 2005. “Demanda 

por água e custo de controle da poluição hídrica nas indústrias da Bacia do rio 

Paraíba do Sul”. Textos para discussão n° 1084, IPEA 62 p. 

FIPERJ. 2008. “Relatório de visita e avaliação do acidente ambiental no rio Paraíba do 

Sul, trecho entre São Fidélis e São João da Barra”. 

FUIMAN, L. A.; POLING, K. R.; HIGGS, D. M. 1998. “Quantifying developmental 

progress for comparative studies of larval fishes”. Copeia.  602-611. 

GADOMSKI, D.M.; C. A. BARFOOT. 1998. “Diel and distributional abundance 

patterns of fish embryos and larvae in the lower Columbia and Deschutes rivers.” 

Environmental Biology of Fishes, 51: 353-363. 

GALE, W. F. & J. H. W. MOHR. 1978. “Larval fish drift in a large river with a 

comparison of sampling methods”. Transactions of American Fisheries Society, 

107:46-55. 

GARUTTI, V. 1989. “Contribuição ao conhecimento reprodutivo de Astyanax 

bimaculatus (Ostariophysi, Characidae), em cursos de água da bacia do Rio 

Paraná”. Rev. Brasil. Biol. 49:489-495. 

GOLTERMAN, H.L. CLYMO, R.S. & OHNSTAD, M.A.M. 1978. “Methods for 

physical and chemical analisys of freshwater”. Oxford: Blackwell Scientific 

Publications. 213p. 

HAMMER, Ø & HARPER, D.A.T. 2004. PAST, “Paleontological Statictics, version 

1.28”. Disponível em: http://folk.uio.no/ohammer/past/index.html 

http://folk.uio.no/ohammer/past/index.html


60 
 

HERMES-SILVA, S.; REYNALTE - TATAJE, D.; ZANIBONI-FILHO, E. 2009. 

“Spatial and Temporal Distribution of Ichthyoplankton in the Upper Uruguay 

River, Brazil”. Brazilian Archives Of Biology And Technology. 52(4) 933-944. 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2010. Censo demográfico. 

JONGMAN, R.H.G.; TER BRAAK, C.J.F.; VAN TONGEREN, O.F.R. 1995. Data 

analysis in community and landscape ecology. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

KEENLEYSIDE, M. H. A. 1991.” Parental care. In: Cichlid fishes: behaviour, ecology 

and evolution”. (Keenleyside MHA, ed). London: Chapman & Hall, 191-208. 

KENDALL JR, A. W.; AHLSTROM, E. H.; MOSER, H. G. 1984. “Early life history 

stages of fishes and their characters”. In: Moser, H. G.; Richards, J. W.; Cohen, D. 

M.; Fahay, M. P.; Kendall JR, A. W.; Richardson, D. L. (eds.). Ontogeny and 

Systematics of Fishes. Amer. Soc. Ichthyol. Herpetol. Spec. Publ., Allen Press , 

1:11– 22. 

KING, A. 2004. “Density and distribution of potential prey for larval fish in the main 

channel of a floodplain river: pelagic versus epibenthic meiofauna”. River Research 

and Aplications, 8:883-897. 

LEITE, R.G.; CANÃS, C.; FORSBERG, B.; BARTHEM, R.; GOULDING, M. 2007. 

Larvas dos bagres migradores. Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas 

(INPA). 

LOWE-MCCONNEL, R. H. 1999. Estudos ecológicos de comunidades de peixes 

tropicais. São Paulo, Edusp, 534p. 

LUZ, R.K, REYNALTE-TATAJE, D.A, FERREIRA, A.A, ZABONI-FILHO, E. 2001. 

“Desenvolvimento embrionário e estágios larvais do mandi-amarelo Pimelodus 

maculatus”. Boletim do Instituto de Pesca, 27(1): 49-55. 

MAGURRAN A.E. 2004. “Measuring biological diversity”. Oxford: Blackwell 

publishing. 

MARENGO, J.A.; ALVES, L.M. 2005. “Tendências hidrológicas da Bacia do Rio 

Paraíba do Sul”. Revista Brasileira de Meteorologia. 20(2):215-226. 



61 
 

MATSUURA, Y. AND NAKATANI, K. 1979. “Ocorrência de larvas e jovens de 

peixes na Ilha Anchieta (SP), com algumas anotações sobre a morfologia da 

castanha, Umbrina coroides Cuvier, 1830”. Bolm. Inst. Oceanogr. 28(1): 165-183. 

MAZZONI, R.S.; CARAMASCHI, E.P. 2005. “Reproductive biology of astyanax 

janeiroensis (osteichthyes, characidae) from the Ubatiba River, Maricá, RJ, Brazil”. 

Braz. J. Biol., 65(4): 643-649. 

MCCUNE, B. & MEFFORD, M.J., 1999, PC-ORD: multivariate analysis of ecological 

data, Version 4.01. Gleneden Beach, OR: MjM Software Design. 

MELO, A. J. S.; SEVERI, W. 2010. “Abundância e distribuição espacial e sazonal do 

ictioplâncton no reservatório de Sobradinho, rio São Francisco, Bahia”. In: Moura, 

A. N.; Araújo, E. L.; Bittencourt-Oliveira, M C.; Pimentel, R. M. M.; Albuquerque, 

U. P. (eds.). Reservatórios do nordeste do Brasil: biodiversidade, ecologia e 

manejo. Bauro, SP: Canal6. 503-540.  

NAKATANI, K., G. BAUMGARTNER & M. CAVICCHIOLI. 1997. “Ecologia de 

ovos e larvas de peixes”. Pp. 281-306. In: Vazzoler, A. E. A. M., A. A. Agostinho 

& N. S. Hahn (Eds.) A planície de inundação do alto rio Paraná. aspectos 

físicos, biológicos e socioeconômicos. Maringá, EDUEM, 460p. 

NAKATANI, K.; AGOSTINHO A.A.; BAUMGARTNER, G.; BIALETZKI, A.; 

SANCHEZ, P. V.; MAKRAKIS, M.C. & PAVANELLI, C.S. 2001.Ovos e larvas 

de peixes de água doce. Desenvolvimento e manual de identificação. EDUEM, 

Maringá, PR. 

NASCIMENTO, F & ARAUJO-LIMA, C.A.R.M. 1993. Descrição das larvas de 

Psectrogaster amazônica e Potamorhina altamazonica (Curimatidae, Pisces) da 

Amazônia Central. Acta Amazonica. 23; 457- 472. 

NONAKA, R.H.; MATSUURA, Y; SUZUKI, K. 2000. “Seasonal variation in larval 

fish assemblages in relation to oceanographic conditions in the Abrolhos Bank 

region off eastern Brazil”. Fishery Bulletin, 98 (4): 767-784. 

OLIVEIRA, E. C. & C. A. R. M. ARAÚJO-LIMA. 1998. “Distribuição das larvas de 

Mylossoma aureum e M. duriventre (Pisces: Serrasalmidae) nas margens do rio 

Solimões”. Revista Brasileira de Biologia, 58(3): 349-358. 

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=1Aj8eAam17cPI9nhHMm&page=1&doc=10&colname=WOS
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=1Aj8eAam17cPI9nhHMm&page=1&doc=10&colname=WOS
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=1Aj8eAam17cPI9nhHMm&page=1&doc=10&colname=WOS
http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=1Aj8eAam17cPI9nhHMm&page=1&doc=10&colname=WOS


62 
 

OLIVEIRA, E. C; FERREIRA, E. J. G. 2008. “Spawning areas, dispersion and 

microhabitats of fish larvae in the Anavilhanas Ecological Station, rio Negro, 

Amazonas State, Brazil”. Neotropical Ichthyology, 6(4):559-566. 

ORBOLATO, T. S. 2006. “Desenvolvimento Embrionário da Piabanha, (Brycon 

insignis)”. X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro 

Latino Americano de PósGraduação – Universidade do Vale do Paraíba. 2006. 

PAVLOV, D. S. 1994. “The downstream migration of young fishes in rivers: 

mechanisms and distribution”. Folia Zoologica, 43:193-208. 

PAN- Plano de Ação Nacional Para a Conservação das Espécies Aquáticas 

Ameaçadas de Extinção da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 2011. Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, 140p. 

PINTO, B. C. T., F. G. ARAÚJO & R. M. HUGHES. 2006A. “Effects of landscape and 

riparian condition on a fish index of biotic integrity in a large southeastern Brazil 

river”. Hydrobiologia, 556: 69-83. 

PINTO, B. C. T., M. G. PEIXOTO & F. G. ARAÚJO. 2006b. “Effects of the proximity 

from an industrial plant on fish assemblages in the rio Paraíba do Sul, southeastern 

Brazil”. Neotropical Ichthyology, 4(2): 269-278. 

PINTO, B. C. T.; RODRIGUES, V. D.; HUGHES, R. M. ; ARAÚJO, F.G . 2009. 

“Local and ecoregion effects on fish assemblage structure in tributaries of the Rio 

Paraíba do Sul, Brazil”. Freshwater Biology. 54: 2600-2615. 

REIS, R.E.; KULLANDER, S.O.; FERRARIS, C.J. 2003. Check list of the freshwater 

fishes of South and Central America. EDPUCRS. 

REYNALTE-TATAJE, D.A.R.; HERMES-SILVA, P.A.; BIALETZKI, A.; 

ZANIBONI-FILHO, E. 2008. “Locais de crescimento de larvas de peixes na região 

do alto rio Uruguai (Brasil)”. Pp 159-193, In Zaniboni-Filho, E. &  Nuner, A.P.O. 

(eds). Reservatório de Itá. Estudos ambientais, desenvolvimento de tecnologia 

e conservação da ictiofauna. Florianópolis, editor UFSC, 319 p. 

REYNALTE-TATAJE, D. A. R.; NAKATANI, K.; FERNANDES, R.; AGOSTINHO, 

A. A.; BIALETZKI, A. 2011. “Temporal distribution of ichthyoplankton in the 

http://lattes.cnpq.br/2942265386518858
http://lattes.cnpq.br/2925394066004039


63 
 

Ivinhema River (Mato Grosso do Sul State/ Brazil): Influence of environmental 

variables”. Neotropical Ichthyology, 9(2):427-436. 

REYNALTE - TATAJE, D. A.; AGOSTINHO, A. A.; BIALETZKI, A.; HERMES-

SILVA, S.; FERNANDES, R.; ZANIBONI- FILHO, E. 2012. “Spatial and 

temporal variation of the ichthyoplankton in a subtropical river in Brazil”. Environ 

Biol Fish . 94:403–419. 

SABINO, J.; ANDRADE, L.P. 2003. “Uso e conservação da ictiofauna o ecoturismo da 

região de bonito, mato grosso do sul: o mito da sustentabilidade ecológica no rio 

baía bonita (aquário natural de bonito)”. Biota Neotropica, 3(2): 9p. 

SANTOS, M. O. R. M. 2002. O impacto da cobrança pelo uso da água no 

comportamento do usuário. Rio de Janeiro: UFRJ. 

SANTOS, A. B. I.; ALBIERI, R. J.; ARAUJO, F. G. 2013. “Influences of dams with 

different levels of river connectivity on the fish community structure along a 

tropical river in Southeastern Brazil”. Journal of Applied Ichthyology, 29(1): 163-

171. 

SCHLOSSER, I.J. 1985. “Flow regime, juvenile abundance and the assemblage 

structure of stream fishes”. Ecology, 66: 1484-1490. 

SILVA, S.H.; TATAJE, D.R.; ZANIBONI, E. 2009. “Spatial and temporal distribution 

of ichthyoplankton in the upper Uruguay river, Brazil”. Brazilian Archives of 

Biology and Technology. 52: 933-944.  

SOARES, C.; TEIXEIRA, G.E. 2012. Distribuição de ovos e larvas de peixes antes e 

depois do represamento. In: Mazzoni, R.; Caramaschi, E. P.; Iglesias-Rios, R. 

(eds.), Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa: 15 anos de estudos da ictiofauna 

do alto rio Tocantins. -Furnas Centrais Elétricas S. A. 

SOUZA, G. 2008. “Relatório Preliminar Sobre a Mortandade de Peixes Provocada Pelo 

Produto Endosulfan no Curso Médio Inferior Rio Paraíba do Sul”. Associação dos 

pescadores e amigos do rio paraíba do sul/projeto Piabanha 24p. 

STATSOFT, INC., 2007, Statistica (data analysis software system). Version 8.0. 

Disponível em: //www.statsoft.com   



64 
 

TANAKA, S. 1973. “Stock assessment by means of ichthyoplankton surveys”. FAO 

Fisheries technical paper, Rome, 122: 33-51. 

TEIXEIRA, T. P., B. C. T. PINTO, B. F. TERRA, E. O. ESTILIANO, D. GRACIA, & 

F. G. ARAÚJO. 2005. “Diversidade das assembléias de peixes nas quatro unidades 

geográficas do rio Paraíba do Sul”. Iheringia Série Zoológica, 95(4): 347-357. 

TERRA, B. F.; SANTOS, A. B. I.; ARAUJO, F. G. 2010. Fish assemblage in a 

dammed tropical river: an analysis along the longitudinal and temporal gradients 

from river to reservoir. Neotr. Ichth. 8: 599–606. 

URHO, L. 1999. “Relationship between dispersal of larvae and nursery areas”. The 

Baltic Sea Journal of Marine Science, 56 Supplement: 114-121. 

VAZZOLER, A.E.A. DE M. 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: 

teoria e prática. Maringá: EDUEM/SBI/CNPq/NUPELIA. P. 169.   

VAZZOLER, A. E. M. de M.; LIZAMA, M. A. P.; INADA, P. (1997). « Influências 

ambientais sobre a sazonalidade reprodutiva”. In: A planície de inundação do alto 

rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos: 267-280. 

WAITE, I. R. & CARPENTER, K. D. 2000. “Associations among fish assemblage 

structure and environmental variables in Willamentte basin streams, Oregon”. 

Transactions of the American Fisheries Society 129: 754-770. 

ZANIBONI-FILHO, E.; NUÑER, A. P. DE O. (2004). “Fisiologia da reprodução e 

propagação artificial dos peixes”, p.45-73. In: J.E.P. Cyrino, E.C. Urbinati, D. M. 

Fracalossi and N. Castagnolli (eds.), Tópicos especiais em piscicultura de água 

doce tropical intensiva. TecArt, São Paulo, 533p. 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ANEXO  

 

Figura (Anexo) 1- Profundidade mínima e máxima em cada um dos cinco pontos de coleta ao 

longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 

 

Figura (Anexo) 2- Variação do Oxigênio dissolvido em cada um dos cinco pontos de coleta ao 

longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 
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Figura (Anexo) 3- Variação da condutividade elétrica em cada um dos cinco pontos de coleta ao 

longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 

 

 

Figura (Anexo) 4- Variação da temperatura em cada um dos cinco pontos de coleta ao longo do 

ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 
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Figura (Anexo) 5- Variação da turbidez em cada um dos cinco pontos de coleta ao longo do ano 

em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 

 

Figura (Anexo) 6- Variação do volume de água filtrada no fundo em cada um dos cinco pontos 

de coleta ao longo do ano em transecto do trecho inferior do rio Paraíba do Sul (RJ) 
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Tabela (Anexo) 1- Comparação entre estudos sobre distribuição espacial e temporal de larvas de 

peixes. 

Autores Presente estudo Bialetzki et al. (2005)  Tataje et al. (2011) Tatage et al. (2012) 

Dados - base 

PIABANHA/CEIVAP 

(2013) Agostinho et al. (2004)  

Agostinho et al. 

(1997) 

Zaniboni-Filho et al. 

(2004) 

larva/adulto (%) 31 15 24 41 

Periodicidade mensal mensal mensal mensal 

Duração 12 meses 15 meses 12 meses 12 meses 

Horários diurno e noturno noturno noturno diurno e noturno 

Pontos 

amostrais 5 16 3 6 

Transectos 1 16 1 3 

Estratos superfície e fundo 

sub- superficial (20cm 

prof) superfície  

sub- superficial (20cm 

prof) 

Vazão média 

(m³/s) 700 - 500 100 -1000 
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Tabela (Anexo) 2- Lista taxonômica das larvas capturadas em transecto do trecho inferior do rio 

Paraíba do Sul e nomes populares das espécies 

Classe: Actinopterygii  

Ordem Characiformes 

   Família Anostomidae 

                 Leporinus spp.  “piaus” 

   Família Serrasalmidae   

   Família Characidae 

                 Astyanax sp. “lambari” 

                 Brycon insignis (Steindachner, 1877)  “piabanha” 

                 Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) “dourado” 

   Família Erythrinidae 

                 Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) “traíra” 

   Família Prochilodontidae 

                 Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837) “curimatã”, “carpa” 

   Família Parodontidae 

                Apareiodon sp. “canivete” 

   Família Curimatidae 

                 Cyphocharax gilbert (Quoy & Gaimard, 1824) “sairu” 

Ordem Siluriformes 

   Família Pimelodidae 

                 Pimelodus spp.  “mandi” 

   Família Heptapteridae 

                 Pimelodella sp. “mandizinho” 

   Família Loricariidae 

                 Hypostomus spp. “cascudo” 

                 Rineloricaria spp. “cascudo viola” 

   Família Trichomycteridae 

         Subfamília Trichomycterinae   

Ordem Gymnotiformes 

   Família Gymnotidae 

                 Gymnotus cf. carapo (Linnaeus, 1758) “sarapó” 

   Família Sternopygidae 

                 Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847) “tuvira” 

Ordem Synbranchiformes 

   Família Synbranchidae 

                 Synbranchus marmoratus (Bloch, 1795) “mussum” 

Ordem Perciformes 

   Família Cichlidae 

                 Cichla sp. “tucunaré” 

                 Crenicichla lacustris (Castelnau, 1855) “joaninha” 

                 Tilapia rendalli (Boulenger, 1896) “tilapia” 

   Família Centropomidae “robalo” 

Ordem Syngnathiformes 

   Família Syngnatidae “peixe cachimbo” 
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