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RESUMO 
 

 

A globalização é um agente indutor do crescimento urbano, que não ocorre de forma 
planejada e sustentável. O desenvolvimento desordenado provoca a ocupação 
indevida do solo, que trás consequências às áreas de preservação. As implicações 
produzidas pela ocupação indevida das margens dos cursos d’água produzem como 
resultados principais: a abreviação dos processos de erosão, o assoreamento dos 
rios, a deterioração da qualidade da água e a redução da biodiversidade aquática e 
terrestre local. O presente trabalho visou analisar no estuário do rio Paraíba o 
impacto da degradação das Áreas de Preservação Permanente na estruturação das 
comunidades de peixes, através do estudo comparativo entre duas margens 
equivalentes e em estados distintos de preservação. Utilizando-se de 320 metros de 
redes de emalhar em cada margem estudada, foi possível realizar a caracterização 
da comunidade íctica das mesmas. Foram capturados no total, 506 indivíduos 
distribuídos em 28 espécies, pertencentes a 15 famílias. A espécie com a presença 
mais marcante nas duas margens foi a Anchoviella sp., conhecida como 
manjubinha. Na margem degradada (MD) foram capturados 39 indivíduos, 
distribuídos em nove espécies, pertencentes a sete famílias, sendo que a família 
Ariidae e Carangidae apresentaram a maior riqueza de espécies e a família 
Engraulidae, maior número de indivíduos. Na margem não degradada (MND) foram 
capturados 467 indivíduos, divididos em 24 espécies pertencentes a 14 famílias, 
onde a família Ariidae obteve a maior riqueza e a Engraulidae a maior abundância. 
Vale salientar que do total de espécies capturadas na MND, 19 espécies não são 
encontradas na margem degradada (MD). Em contrapartida, das espécies 
identificadas na MD, quatro não foram capturadas na MND. Desta maneira, o índice 
de similaridade aponta o valor de 30% entre as margens. Para possibilitar uma 
melhor interpretação comparativa, foi necessário retirar dos dados a espécie 
Anchoviella sp. para as duas margens, uma vez que a sua enorme abundância 
provocava uma distorção dos dados não permitindo um melhor vislumbre das 
diferenças entre as margens. A ausência da manjubinha nos dados dos índices 
gerais mostrou outro comportamento dos valores destes parâmetros. O índice de 
diversidade, a diversidade máxima e a equitabilidade mostraram-se superiores para 
a margem não degradada, confirmando o que já era esperado e apontado nas 
bibliografias. Por meio dos índices ecológicos supracitados, foi possível distinguir as 
comunidades ícticas das duas margens e supõe-se que o bom estado de 
conservação da vegetação de mangue da margem não degradada proporciona às 
diversas espécies de peixes um ambiente complexo, rico em alimentos e abrigos. 
Recomenda-se que este estudo seja realizado no período de um ano, levando em 
consideração as alterações sazonais dos parâmetros ambientais. 
 
Palavras-chave: degradação das APP, manguezal, comunidade de peixes, índices 
ecológicos. 
 
 



 

ABSTRACT 

 

The globalization is an inductor agent of the urban growth, which does not occur in a 
planned or sustainable. This disordered development causes the improper 
occupation of the soil, which brings consequences to the preservation areas. The 
results produced with the improper  occupation on the edges on the water’s course 
has produced as main results: the abbreviation of the erosion process, the 
assoreamento of the rivers, deterioration  of the quality of water and the reduction of 
the aquatic biodiversity and terrestrial place. The present work aimed at to analyze in 
the estuary of the Paraiba river the impact of the degradation of the areas of the 
permanent preservation on the structured of the fish communities, through the 
comparative study between two equal edges in distinction states of preservation. 
Using 320 meters of mesh nets in each studied edge, it was possible to accomplish 
the characterization of their ictica communities. It were captured the total of 506 
individuals distributed in 28 species which belongs to 15 families. The most 
remarkable presence on both edges was the anchoviellasp, known as manjubinha. In 
the degraded edge (DE) it were captured 39 individuals, distributed in nine species, 
which belong to seven families, which ariidae and carangidae family had showed the 
wealthiest  species and the engraudidae family, the biggest number of individuals. In 
the non-degradated edge (NDE) were captured 467 individuals, divided by 24 
species which belong to 14 families, where the ariidae family had the wealthiest and 
the Engraulidae the most abundance. It’s worthy to say that the total of species 
captured in the NDE, 19 species are not found in the DE. On the other hand, from the 
species identified in DE, four were not captured in the NDE. This way, the similarity 
index points the value of 30% between the edges. To make possible a better 
comparative interpretation, it was necessary to remove from the data the 
Anchoviellasp species for the two edges. The absence of manjubinha in the data of 
the general indices showed another behavior of the values of these parameters. In 
the index of diversity, the maximum diversity and the equitabilidade had revealed 
truly superior for the non-degraded edge. By the ecological index mentioned, it was 
possible to distinguish the ícticasdas communities from  two edges and concluded 
the well condition of the conservation of the  fen vegetation of the non-degradated 
edge provides to the diverse species of fish a complex, rich environment in foods and 
shelters. It is recommended that this study be conducted within one year, taking into 
accountseasonal changes in environmental factors. 

 
Word-key: degradation of the APP, mangroves, ecological community of fish, 
ecological indices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer da história, a humanidade tem se desenvolvido ao longo 

dos cursos d’água. A água é um bem essencial para o crescimento urbano. As 

cidades mais ricas do mundo, em sua maioria, estão às margens de um grande rio, 

lago ou reservatório. Nova York se encontra na foz do rio Hudson, Londres às 

margens do rio Tâmisa, Paris é cortada pelo rio Sena, São Paulo é atravessada pelo 

rio Tietê e Recife é conhecida como a “Veneza Brasileira”, onde os rios Beberibe e 

Capibaribe se encontram. Esses são apenas alguns exemplos de cidades que 

tiveram o seu desenvolvimento às margens de cursos d’água. 

A globalização vem atuando como um agente catalisador do 

crescimento urbano, que não tem transcorrido de forma planejada e sustentável 

(ANDRADE et. al., 2005). A instalação de grandes indústrias e de obras de 

infraestrutura (portos, refinarias e outras) tem conduzido a um bloom populacional, 

gerado não só pelo deslocamento de cidadãos de outros centros urbanos, mas 

também de zonas rurais, que vêm em busca de melhoria da qualidade de vida. As 

regiões rurais também são afetadas, pois há a necessidade de maior produção de 

alimento e combustível para fomentar o crescimento urbano. Este desenvolvimento 

desordenado provoca a ocupação indevida do solo, que traz consequências às 

áreas de preservação (NAIMAN et al., 1989; NAIMAN & DÉCHAMPS, 1990; AIDAR 

& JOLY, 2003). 

Segundo ROY E TOMAR (2001), as interferências antrópicas no 

ambiente natural acarretam distorções na composição e distribuição da vegetação, 

no tempo e no espaço. Consequentemente, as modificações produzidas pela 

ocupação indevida das margens dos cursos d’água, produzem como resultados 

principais: a aceleração dos processos de erosão, o assoreamento dos rios, a 

deterioração da qualidade da água e a redução da biodiversidade aquática e 

terrestre local (ANDRADE et. al., 2005; SANTOS e CARDOSO, 2007). A habilidade 

da área de preservação ciliar em reter sedimentos é inversamente proporcional ao 

seu grau de deterioração. Em outras palavras, o aumento da degradação provocará 

um arrefecimento da sua capacidade de reduzir a velocidade de transporte de 

partículas, levando às consequências supracitadas (WANG et. al., 2005). 
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1.1. Áreas de Preservação Permanente (APP) 

  

 

Entende-se por Áreas de Preservação Permanente, aquelas que 

independente de sua cobertura vegetal, possuem papel ambiental primordial na 

conservação dos recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, do fluxo 

gênico de fauna e flora, da proteção do solo e do bem estar das populações 

humanas (BRASIL, 1965; MEDEIROS E SCHAFFER, 2009). 

As Áreas de Preservação Permanente foram instituídas pela Lei Federal 

N° 4.771, do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 1965). No ano 2002, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente cria a Resolução N°303, que por sua vez, dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Esta 

resolução veio em resposta às reponsabilidades assumidas pelo Brasil na 

Convenção de Washington em 1940, na Convenção Ramsar em 1971, na 

Convenção da Biodiversidade em 1992 e nos comprimissos originados da 

Declaração do Rio de Janeiro, de 1992 (CONAMA, 2002). 

Enfim, as APP foram estabelecidas visando à proteção do ambiente 

natural, por ser este um local vetado para a exploração da terra. A manutenção da 

cobertura vegetal traz benefícios ao ser humano, uma vez que desempenha a 

função de abrandar os efeitos erosivos e a lixiviação dos solos, corroborando assim 

com a regularização do fluxo hídrico, minimizando o assoreamento dos cursos 

d’água e reservatórios, e contribuindo com o resguardo da fauna (JACOVINE et al., 

2008; SANTOS E SANTOS, 2011). 

 

 

1.2. Diferenças das Matas Ciliares e Manguezais 

 

 

As matas ciliares e manguezais são formações vegetais que margeiam 

os leitos dos rios. Apesar de possuírem o mesmo conceito geral e de também 

estarem enquadrados, no Código Florestal supracitado, como Áreas de Preservação 

Permanente, quando se avalia as suas características é possível distingui-las. 

Segundo Oliveira & Drumond (2002), as matas ciliares ocorrem ao longo 

das margens de cursos de água doce, englobando também as superfícies de 



16 

 

inundação. Elas são caracterizadas por possuirem grande variabilidade em sua 

composição florística, possuindo espécies arbóreas e arbustivas. Nas áreas sujeitas 

a inundação, as espécies endêmicas são tolerantes à falta de oxigênio e possuem 

raízes fortes para suportarem a força das correntezas. As matas ciliares ocorrem 

geralmente em solos de aluvião, que são depósitos recentes de sedimentos 

inconsolidados (CATHARINO, 1989). 

Por outro lado, Schaeffer-Novelli & Sugiyama (1995) classificam o 

manguezal como um ecossistema de transição entre ambientes continentais e 

marinhos, sujeito ao regime de marés. Este ecossistema encontra-se distribuído 

pelas regiões tropicais e subtropicais. Sua composição florística é bastante típica, 

uma vez que as suas espécies estão sujeitas a variações ambientais diárias e 

sazonais, provocadas pela adição de água salgada, proveniente das marés de 

enchente, ou de água doce, provocada pelo regime das chuvas. As espécies 

endêmicas deste ecossistema estão adaptadas a inundações, correntezas, baixos 

teores de oxigênio e pH, e variações de salinidade. Os manguezais ocorrem em 

regiões estuarinas (planície de maré), onde o solo é composto por sedimentos finos 

inconsolidados. 

 

 

1.3. Comunidade íctica das margens de Áreas de Preservação Permanente 

 

 

Na última década, diversos trabalhos científicos foram realizados 

visando qualificar, quantificar e dimensionar os efeitos da degradação de áreas de 

preservação permanente às margens de cursos d’água (mata ciliar e manguezal). 

Fontes (2002) associou a erosão das margens a impactos ambientais a jusante de 

grandes barragens; Micheli e Kirchner (2002) avaliaram os efeitos da vegetação 

ciliar na erosão das margens de córregos; Mckergon et. al. (2003) compararam o 

transporte de sedimentos e nutrientes de uma microbacia agrícola antes e depois do 

manejo da mata ciliar; Holanda et. al. (2005) estudaram os efeitos da erosão na 

margem do baixo São Francisco sobre a vegetação ciliar; Oliveira et. al. (2010) 

analisaram a capacidade de retenção de sedimentos pela vegetação ripária, através 

da caracterização morfológica e físico-química do solo. Assim como estes, tantos 

outros trabalhos têm tratado de diversos temas relativos aos impactos da 
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deterioração da mata ciliar e do manguezal, porém, poucos estudaram as 

perturbações diretas causadas às comunidades aquáticas, mais especificamente, de 

peixes. 

Segundo Winemiller et al. (2000), a obtenção de um conhecimento 

funcional que justifique as respostas das populações e comunidades de peixes aos 

distúrbios ambientais trata-se de um desafio a ser vencido. 

Diversos estudos apontam os fatores abióticos como responsáveis pela 

estruturação das comunidades de peixes fluviais em regiões temperadas e tropicais 

(TEJERINA-GARRO et al., 2005), como: altitude (SUÁREZ & PETRERE JÚNIOR, 

2007), oxigênio dissolvido e pH (JACKSON et al., 2001; SILVA et al., 2007), 

temperatura da água (CETRA & PETRERE, 2006), velocidade do fluxo (WILLIS et. 

al. 2005), vazão (BARRETTO & UIEDA, 1998), condutividade elétrica (ARAÚJO et 

al., 2009), disponibilidade de habitat (MELO, 2000) e heterogeneidade (TOWSEND, 

1996; WILLIS et. al., 2005). 

Porém, diversos outros autores apontam para fatores de cunho biótico. 

De acordo com Casatti et al. (2003), Melo et al. (2004) e Santos et al. (2004), a 

estruturação das comunidades de peixes está intrinsecamente ligada à vegetação 

ciliar, uma vez que esta fornece alimentos (frutos, insetos, folhas e outros) e abrigos 

(galhos caídos, raízes de mangue e outros) aos mesmos. Uieda & Uieda (2001) 

apontam as folhas incorporadas ao substrato dos cursos d’água como uma 

particularidade responsável pela diversificação da fauna, aumentando a 

disponibilidade de alimentos desses animais. 

 

 

1.4. Objetivos do estudo 

 

 

O presente trabalho visou analisar o impacto da degradação das Áreas 

de Preservação Permanente sobre as comunidades de peixes, através do estudo 

comparativo entre duas margens com estados distintos de preservação. Para a 

realização da pesquisa foi escolhido o estuário do rio Paraíba, pela sua importância 

ecológica e econômica para a região da Grande João Pessoa. 

Desta forma, é considerado como objetivo geral: 
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 Avaliar o impacto da degradação das áreas de preservação 

permanente do Estuário do Rio Paraíba, sobre a composição de 

sua ictiofauna. 

Por conseguinte são apreciados como objetivos específicos: 

 Caracterizar as condições ambientais em duas margens 

originalmente equivalentes do estuário do Rio Paraíba, sujeitas a 

diferentes pressões humanas;  

 Caracterizar a ictiofauna nas duas margens estudadas e; 

 Quantificar o impacto da degradação ambiental sobre a ictiofauna 

nessas áreas. 
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AMBIENTE ESTUDADO 

 

 

O estuário do Rio Paraíba do Norte, sítio de estudo do presente 

trabalho, se encontra na porção mediana do Estado da Paraíba, Nordeste do Brasil 

e insere-se numa planície flúvio-marinha formada pelo rio Paraíba e seus afluentes, 

envolvendo uma área de aproximadamente 260 Km2 (MARCELINO, 2000; GUEDES, 

2002). 

 

 
2.1. A Bacia do Rio Paraíba 

 

 
O Rio Paraíba nasce na Serra Jabitacá, no Município de Monteiro, 

Paraíba, a 1.079 metros de altitude, perfazendo aproximadamente 300 km até 

chegar a sua foz, entre as cidades de Cabedelo e Lucena. O rio Paraíba atravessa 

regiões com condições naturais bastante distintas, pois nasce na Região do Cariri, 

uma das mais secas do Estado e deságua numa região de elevada umidade, na 

planície litorânea, sendo que a maior parte do seu percurso se dá no alto da Serra 

da Borborema (SILVA, 2003). 

A Bacia do Rio Paraíba possui uma área de 20.071,83 km2, o que 

representa aproximadamente 38% da área territorial da Paraíba; banha 37 

municípios e abriga 1.828.178 habitantes, que correspondem a 52% da população 

estadual. Sendo assim, a Bacia do Rio Paraíba é considerada uma das mais 

importantes do semiárido nordestino. A mesma subdivide-se em Bacia do Alto-

Paraíba (114,5 km), Bacia do Médio-Paraíba (155,5 km) e Bacia do Baixo-Paraíba 

(110,0 km) (GUEDES, 2002; SILVA, 2003; GOVERNO DA PARAÍBA, 2011). 

A Bacia do Baixo-Paraíba é destacada pelo caráter estuarino, que pode 

ser observado a partir de Bayeux até a sua foz, na cidade de Cabedelo, possuindo 

aproximadamente 20 km de extensão. Essa região, caracterizada pela vegetação de 

mangue em suas margens (ausente apenas nas proximidades de aglomerados 

urbanos), possui sete tributários, sendo três pela margem direita (Rios Sanhauá, 

Tambiá e Mandacaru) e quatro pela margem esquerda (Rios Paroeira, Tiririm, 

Ribeira e da Guia). Os mesmos contribuem com o acréscimo de água superficial de 
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baixa salinidade, que traz consigo materiais provenientes de processos erosivos, de 

atividades industriais, além de detritos domésticos (SASSI & WATANABE, 1980; 

MARCELINO, 2000; GUEDES, 2002; SILVA, 2003). 

 

 

2.2. Estuário do Rio Paraíba 

 

 

2.2.1. Características hidrogeomorfológicas 

 

 

Do ponto de vista geomorfológico, o estuário enquadra-se no modelo 

clássico de planície costeira inundável (planície flúvio-marinha) e apresenta, em sua 

região mais superior, atributos complexos, possuindo inúmeras ilhas (YANES-

ARANCÍBIA, 1985). A superfície líquida do estuário apresenta uma área de 2.528,25 

ha e a vegetação de mangue, presente em suas margens, ocupando uma área 

quase três vezes maior, de aproximadamente 6.716,00 ha (Figura 1). 

De acordo com o Atlas Geográfico da Paraíba (1985), o estuário está 

assentado sobre os terrenos do Fanerozóico-Cenozóico (Anexo A). Nas áreas de 

mangue, os solos são necessariamente argilo-lamosos, encharcados e salinos, 

estando os mesmos sujeitos, permanentemente, à ação das marés. Já os solos 

arenosos possuem características endêmicas das praias e das restingas. 

A calha principal do estuário do rio Paraíba apresenta profundidade 

média de cinco metros, podendo atingir valores máximos que ultrapassam os oito 

metros na desembocadura dos rios Tambiá e Mandacarú, e nove metros nas 

proximidades do Porto de Cabedelo. No segundo semestre de 2010, tiveram início 

as obras de dragagem do Porto de Cabedelo, que permitirão que embarcações de 

maior calado possam chegar ao porto. As obras visam aumentar em dois metros a 

profundidade média do porto, indo, portanto, de nove metros para 11 m (SASSI & 

WATANABE, 1980; MARCELINO, 2000; PORTOS E NAVIOS, 2010; MERLIN, 

2010). 
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Figura 1 - Mapa de Localização do estuário do Rio Paraíba 
Fonte: Marcelino (2000). 

Algo peculiar ocorre na altura da Ilha da Restinga, quando o canal 

principal bifurca-se, formando a oeste da ilha o canal do Forte Velho e a leste o 

canal do Rio Paraíba. O canal do Forte Velho é caracterizado por possuir forte 

influência das correntes. Já o canal do Rio Paraíba é marcado por possuir maior 

profundidade. Há indícios históricos de que, no período colonial, o estuário 

provavelmente possuía profundidades mais elevadas, já que embarcações de 

grande porte navegavam além dos limites da cidade de Cabedelo (MARCELINO, 

2000). 

Diversos estudos ao longo dos anos apontam o estuário do Rio Paraíba 

como um ambiente dinâmico. Isto se deve ao fato dos seus afluentes possuírem 

baixa vazão, permitindo que a região esteja sujeita a influência das águas marinhas 

costeiras, o que por sua vez proporciona alterações diárias em diversos parâmetros 

hidrológicos, particularmente, provocadas pelo regime das marés. Já as maiores 

variações sazonais destes parâmetros se devem ao regime das chuvas (SASSI et. 

al., 1985; GUEDES, 2002). 
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2.2.2. Características físico-químicas da água 

 

 

A variação da salinidade do estuário está intrinsecamente ligada a dois 

principais parâmetros ambientais, sendo eles: o regime das chuvas e o regime das 

marés. O regime de chuvas provoca uma estratificação vertical mais acentuada nos 

meses de março a agosto (período chuvoso), devido a uma maior contribuição de 

água com baixa salinidade provenientes dos tributários. Porém, nos outros meses do 

ano, a salinidade apresenta-se verticalmente homogênea. Sendo assim, o regime 

das chuvas tem contribuição sazonal na variação da salinidade, enquanto o regime 

das marés tem contribuição diária. As amplitudes máximas das marés podem chegar 

a cerca de 2,90 m na região (SASSI & WATANABE, 1980). Horizontalmente, a 

variação da salinidade se dá de acordo com a proximidade da foz, onde a salinidade 

é bem mais elevada, as diferenças entre a preamar e a baixamar são mínimas e a 

amplitude anual é pequena. Nas localidades mais afastadas, próximas à cidade de 

João Pessoa, a amplitude anual e as diferenças entre os níveis máximo e mínimo da 

maré são maiores (NEPREMAR, 1985). 

Diversos são os fatores que contribuem para a alteração da 

concentração de oxigênio dissolvido no estuário do Rio Paraíba. Entre eles, pode ser 

citada a entrada de águas oceânicas mais oxigenadas, processo este que está 

intimamente relacionado com o regime das marés. As águas provenientes dos 

tributários do estuário podem contribuir na alteração dos valores desse parâmetro. O 

rio Tambiá, por exemplo, possui uma grande concentração de matéria orgânica, 

proveniente dos efluentes domésticos da cidade de João Pessoa, o que o torna 

anóxico durante quase todo o ano nas marés baixas (SASSI & WATANABE, 1980). 

Sendo assim, as atividades metabólicas (fotossíntese, respiração e consumo de 

matéria orgânica por processos oxidativos) ocorrentes nos tributários e no próprio 

estuário possuem uma importância fundamental na dinâmica das flutuações do 

oxigênio dissolvido. Os maiores valores são encontrados nas proximidades do Porto 

de Cabedelo e os menores nas regiões mais superiores do estuário. Enfim, no 

estuário do rio Paraíba, quanto menor a influência das águas oceânicas, menor é a 

sua concentração de oxigênio dissolvido (SASSI et. al., 1985). 
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A temperatura da água do estuário varia sazonalmente, sendo os 

menores valores observados nos meses de junho a setembro, que coincidem 

parcialmente com o período das chuvas. Porém, as diferenças entre os valores 

registrados no fundo e superfície são insignificantes ao longo do ano (SASSI et. al., 

1985; OLIVEIRA, 1990). A maior amplitude térmica encontrada foi assinalada por 

Sassi et. al. (1985) durante a maré baixa, sendo o valor de 1,6°C 

A transparência da água no estuário do Rio Paraíba possui uma 

dinâmica semelhante ao oxigênio dissolvido, uma vez que os fatores que contribuem 

para as suas flutuações são semelhantes. Os maiores valores de transparência são 

encontrados nas proximidades do Porto de Cabedelo e os menores nas porções 

mais superiores do estuário, onde há uma maior concentração populacional e, 

consequentemente, maior lançamento de efluentes domésticos (SASSI & 

WATANABE, 1980; SASSI, 1991). 

Os valores de nutrientes inorgânicos registrados no estuário do Rio 

Paraíba possuem variações sazonais e espaciais. Os maiores valores são 

encontrados para nitrito e nitrato, mais especificamente nas regiões próximas ao 

lançamento de grandes quantidades de efluentes domésticos (porção estuarina 

superior). Já nas proximidades da foz (Porto de Cabedelo) esses valores são 

menores devido à diluição, proporcionado pela ação dos ciclos das marés (SASSI e 

WATANABE, 1980). 

 

 

2.2.3. Clima 

 

 

O clima na região do Estuário do Rio Paraíba é tropical chuvoso com 

verão seco e temperatura média de 25°C. Pelo fato do estado da Paraíba se 

encontrar próximo à Linha do Equador o mesmo não sofre grandes oscilações 

climáticas sazonais (ATLAS GEOGRÁFICO DA PARAÍBA, 1985; GOVERNO DA 

PARAÍBA, 2011). 
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Figura 2 - Precipitação Anual Acumulada na Paraíba (mm). 
Fonte: Governo Da Paraíba (2011). 

A primavera, na região do litoral paraibano, coincide com o período da 

estiagem, onde os dias são mais longos e as noites mais curtas, e a temperatura do 

ar começa a aumentar paulatinamente até a chegada do verão. O verão nesta 

região é caracterizado pela ocorrência das temperaturas mais elevadas do ano e a 

precipitação variando entre 100 mm e 200 mm. No outono, tem início o período 

chuvoso. Já o inverno é marcante, por possuir uma precipitação correspondente a 

40% do total anual. A média anual de precipitação da Grande João Pessoa, obtida 

através de dados climatológicos anuais, os quais representam médias de no mínimo 

trinta anos de dados, é de 1.764,2 mm (Figura 2, Anexo B) (GOVERNO DA 

PARAÍBA, 2011). 

 

 

2.2.4. Vegetação 

 

A vegetação de mangue se faz predominante no estuário do Rio 

Paraíba, verificando-se a ocorrência das seguintes espécies: Rizophora mangle L. 
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(mangue vermelho), Avicennia tomentosa (mangue siriuba), Conocarpus erectus L. 

(mangue de botão) e a Laguncularia racemosa (mangue branco). Além deste tipo de 

vegetação, também são encontrados mata atlântica, mata de restinga e cerrado 

(GUEDES, 2002). 

 

 

2.2.5. Zooplâncton 

 

 

A fauna dos estuários, do ponto de vista biológico, tem sua origem nos 

ambientes terrestre, marinho e de água doce, podendo permanecer residentes 

temporários (semi-residentes, oportunistas ou visitantes regulares) ou pemanentes. 

Seja qual for o tipo ligação desses animais com o estuário, o ciclo de vida deles está 

intrinsicamente ligado e dependente desses ecossistemas (SCHAEFFER-NOVELLI, 

2011). 

O zooplâncton possui um papel primordial na dinâmica dos estuários, 

pois servem como elo entre os produtores (fitoplâncton) e muitos carnívoros. Em 

outras palavras, este grupo de organismos participa na transferência de energia 

oriunda do fitoplâncton, mais especificamente algas unicelulares, para níveis tróficos 

mais altos (VIEIRA et al., 2003; LO et al., 2004; BELGRANO et al., 2005; 

CAVALCANTI et al., 2008). 

Contudo, de acordo com Wooldridge (1977), o zooplâncton em estuários 

com florestas de manguezais não está tão diretamente ligado à produção 

fitoplanctônica e sim à cadeia detritívora, devido a grande quantidade de matéria 

orgânica alóctone. 

 

 

2.2.6. Principais organismos aquáticos 

 

 

Os moluscos podem ser encontrados vivendo sedentariamente, 

enterrados ou não em bancos de areia, e em sítios lamosos, ou de modo séssil 

quando os mesmos estão fixados às raízes da vegetação de mangue ou em 

qualquer outra estrutura dura, como rochas ou mesmo um naufrágio (há registro de 
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vários no estuário). No estuário do rio Paraíba, podem ser encontradas 38 espécies 

de representantes deste filo (DIJCK, 1980). A coleta e a comercialização dos 

moluscos são responsáveis pelo sustento de diversas famílias da região. A coleta é 

realizada desde 1950 por mulheres, a maioria familiar de pescadores, conhecidas 

como marisqueiras (NDIHR/UFPB, 1996). 

O número de espécies de crustáceos identificados no estuário do Rio 

Paraíba é de 51. Destas espécies, apenas 13 possuem valor comercial, sendo as 

principais: Xiphopenaeus kroyeri (camarão sete-barbas), Litopenaeus schmitti 

(camarão branco), Farfantepeneaus subtilis (camarão rosa), Cardisoma guanhumi 

(guaiamum), Goniopsis cruentata (aratu-vermelho) e Ucides cordatus (caranguejo-

uçá) (CHRISTOFFERSEN, 1980). 

Contudo, o principal recurso pesqueiro do estuário é o peixe, pois 

representa maior volume em tamanho e peso (ARAÚJO, 1980). As espécies que 

possuem maior destaque pelo seu volume e valor comercial são: Tarpon atlanticus 

(camarupim), Albula vulpes (ubarana, arenque ou manjuba), Opisthonema oglinum 

(sardinha-laje, ou sardinha bandeira), Hemirhamphus brasiliensis (agulhinha), 

Centropomus parallelus e Centropomus undecimalis (camurim). Outros peixes 

também são bastante capturados, porém possuem menor valor comercial, como 

moréia, piraúna, bagres e outros. O número total de espécies de peixes encontradas 

no presente estuário é de 105 (ROSA, 1980). 

 

 

2.3. Ilha da Restinga 

 

 

A Ilha da Restinga é uma ilha fluviomarinha localizada junto à 

desembocadura do Rio Paraíba, no município de Cabedelo. A mesma possui uma 

área de aproximadamente 6 km2. Na ilha predomina a vegetação de mangue, 

encontrada na região de inundação, e a mata atlântica, localizada na região de 

topografia mais elevada (GOVERNO DA PARAÍBA, 2006). 

Os primeiros registros de exploração da Ilha da Restinga possuem mais 

de quatro séculos (Figura 3). A mesma começou a ser explorada no ano de 1.579 

por conta de sua posição estratégica, abrigando uma das primeiras fortificações 

construídas pelos portugueses para a conquista definitiva da Paraíba, um pequeno 
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forte (Fortim). Em 1.591, após sucessivos ataques de índios potiguares (apoiados 

por comerciantes franceses), o pequeno forte de madeira foi completamente 

destruído. No ano de 1.631, após o primeiro ataque dos holandeses à região, os 

portugueses decidem reconstruir o forte utilizando-se de pedras e cal. Nesta mesma 

época, a ilha começou a ser habitada por frades da ordem religiosa de São Bento. 

Pouco tempo depois, o forte não resistiu ao segundo ataque holandês. Entre os 

anos de 1.636-1.645 os holandeses constroem um forte mais resistente militarmente 

na ilha, por sugestão do Governador Johan Mauritius van Nassau, após reconhecer 

a importância estratégica da ilha. Neste período, o território da Paraíba pertencia à 

Capitania de Pernambuco. O forte construído na ilha, juntamente com outros dois 

(Forte Santa Catarina a leste e Forte Velho a oeste), fazia parte de um sistema 

triangular de defesa na entrada do estuário. Duzentos anos depois, foi construído na 

ilha um lazareto, onde habitavam pessoas com lepra (hanseníase). O abrigo 

funcionou até 1.874, quando foi abandonado. Daí em diante, a ilha teve uma série 

de proprietários até 1.969, quando foi adquirida pelo atual proprietário 

(ATLASOFDUTCHBRAZIL, 2008). 

 

Figura 3 - Registro histórico do Estuário do Rio Paraíba. O pequeno retângulo no mapa 
destaca a Ilha da Restinga, ampliado na parte superior da figura. 
Fonte: Atlasofdutchbrazil (2008). 
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Figura 4 - Imagem de satélite da Ilha da Restinga. Legenda: estrelas vermelhas = marcas do 

antigo loteamento; círculos azuis = indícios de desmatamentos, causas não 
confirmadas. 
Fonte: Google Earth (2007) 



29 

 

Através da Figura 4 é possível observar as marcas deixadas por um 

processo de loteamento. Não há registros históricos do período em que este fato 

transcorreu, porém, de acordo com moradores mais antigos da cidade de Cabedelo 

o loteamento da margem leste da ilha só não foi mais adiante devido à intromissão 

governamental. 

 

 

2.4. Impactos antrópicos nas margens do estuário do Rio Paraíba 

 

 

A maior ocupação das margens tem provocado um aumento do uso 

indevido das terras marginais do estuário do Rio Paraíba. Por conseguinte, isso 

acarreta a intensificação do processo de assoreamento da calha estuarina, que além 

de alterar a distribuição das comunidades de seres aquáticos, provoca o 

aparecimento de enormes bancos areno-lodosos nas marés baixas que, por sua 

vez, restringem a navegação na região (MARCELINO, 2000). 

Depósitos de resíduos sólidos são encontrados às margens do rio. 

Estes resíduos se espalham por meio das marés e se acumulam nos bancos de 

areia ou no manguezal. Somado a isto, tem-se o despejo de grande volume de 

efluentes domésticos, que alteram bruscamente a composição das comunidades 

aquáticas, provocando a queda da concentração de oxigênio, chegando, em alguns 

pontos, à condição anóxica (SEABRA, 2000). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Caracterização da área 

 

 

A região de estudo (entre as coordenadas 034°50'39,76"W a 

034°51'8,52"W e 07°0'16,72"S a 07°0'30,33"S) está localizada no estuário do rio 

Paraíba (Bacia do Baixo rio Paraíba), na altura da cidade de Cabedelo, Estado da 

Paraíba, Nordeste do Brasil. Nesta área encontra-se a Ilha da Restinga, cujos 

impactos gerados pela ação antrópica são reflexos de mais de 400 anos de 

exploração. Na margem oposta à ilha, mais precisamente, na margem direita do Rio 

Paraíba, encontra-se a Reserva Florestal de Cabedelo (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Mapa geral contextualizando as duas margens estudadas.  
Fonte: Google Maps (2011). 
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A área de estudo se caracteriza por possuir duas margens originalmente 

equivalentes, contudo, a margem leste da ilha da Restinga é marcada pela 

degradação de seu manguezal, hoje ocupada inclusive por algumas espécies 

exóticas à região. Moradores mais antigos da região afirmaram que a Ilha da 

Restinga era cercada por vegetação de mangue nas porções mais baixas, que estão 

em contato direto com a água do estuário. Em contrapartida, a margem direita do 

Rio Paraíba é caracterizada pela conservação de sua vegetação de mangue 

(Figuras 6 e 7). 

 

 

Figura 6 – Margem degradada (MD). 
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Figura 7 – Margem não degradada (MND). 

 

 

3.1.1. Variáveis físico-químicas da água 

 

 

As variáveis físico-químicas da água foram medidos em campo e 

laboratório. As variáveis mensuradas em campo foram: pH e temperatura 

(peagâmetro pHep Waterproof Family). Em laboratório, o oxigênio dissolvido foi 

determinado pelo método de Winkler, a salinidade foi obtida através da leitura do 

refratômetro portátil American Optical e para o material em suspensão utilizou-se o 

método da determinação gravimétrica. 

Tanto a obtenção das amostras para análises laboratoriais, quanto às 

medições de campo, foram realizadas em pontos situados entre 10 e 15 metros da 

margem, distância esta que coincide com o posicionamento da rede de emalhar, e a 

meia distância entre o início e o término da rede de emalhar (Figura 8). 
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Figura 8 – Imagem de satélite exemplificando esquematicamente o ponto central da rede de 
emalhar (círculo branco) e os transectos (linhas vermelhas). 
Fonte: Google Earth (2011) 

 

A presente pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de Março de 

2011. As coletas se repetiram após um intervalo de seis horas, no início de cada 

maré e em cada uma das margens (degradada e não degradada), durante as 24 

horas do experimento, totalizando quatro coletas por margem (M1, M2, M3 e M4), 

que correspondem às quatro fases das marés (Ver Anexo D), sendo uma maré baixa 

e uma alta de dia e uma maré baixa e uma alta à noite. 

 

 

3.1.2. Estudos hidromorfológicos 

 

 

Alguns estudos hidromorfológicos foram realizados visando enriquecer 

a descrição das áreas. Para tal foram utilizados métodos simples, que consistem de 

uma forma manual de estimar essas variáveis (CARVALHO, 2008). Os parâmetros 

hidromorfológicos avaliados foram: batimetria e velocidade superficial da água nas 

margens. 

A batimetria consistiu na medição da profundidade com o auxílio de 

uma fita métrica a cada dois metros de distância, a partir da porção seca da 
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margem, até 30 m em direção ao leito central do rio. A coleta de dados para a 

confecção do perfil batimétrico foi realizada apenas durante a maré baixa. Em cada 

margem, foram traçados dois perfis batimétricos (Figura 8), que cortam 

perpendicularmente o ponto inicial e terminal da rede, correspondendo a um 

transecto em cada extremidade da rede. 

Visando mensurar a velocidade superficial da água na margem do rio, 

foi utilizada uma garrafa plástica de dois litros amarrada a um cabo com 10 m de 

comprimento e com peso suficiente para que a maior parte ficasse imersa. Um cabo 

de 10 m foi utilizado como parâmetro de distância a ser percorrida. Sendo assim, o 

tempo em que o cabo demorou a ficar esticado era equivalente ao tempo em que a 

garrafa demorou para percorrer 10 m. Cada medição foi repetida três vezes, sendo 

tirada uma média quando necessário. A velocidade foi mensurada a cada início de 

maré e em cada uma das margens. Com base nos dados, a velocidade superficial 

da correnteza foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

  
 

 
 

Onde:  

V = velocidade superficial da correnteza; 

d = distância percorrida (no caso, 10 metros); 

t = tempo. 

 

 

3.2. Métodos de amostragem e análise da ictiofauna 

 

 

Os peixes foram coletados com redes de emalhar, durante um período 

de 24 horas. A rede de emalhar é um apetrecho de pesca passivo onde o peixe se 

prende a malha em virtude do formato, tamanho e movimento do corpo. Durante o 

período experimental, houve duas marés de enchente e duas de vazante. Cada uma 

delas teve um intervalo semelhante ao período aconselhável para o recolhimento 

das redes de emalhar, o quê objetivou reduzir a predação sobre os peixes 

capturados. Sendo assim, a cada seis horas os peixes capturados foram retirados e 

a rede lançada novamente, o que totalizou quatro coletas para cada margem.  
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Foram utilizadas três redes de aproximadamente 106 m de 

comprimentos cada, 2 m de altura e de malhas diferentes (12, 40 e 45 mm), 

totalizando 320 m de redes para cada margem. As três diferentes redes foram 

unidas em suas extremidades e posicionadas paralelamente à margem. As redes 

ficavam a uma distância de 10 a 15 m da margem. A distância dependia da maré, 

pois quando estava alta a rede ficava 10 m da margem e quando se encontrava 

baixa, ficava disposta a 15 m (Figuras 9 e 10). 

Os peixes coletados foram colocados em sacos plásticos previamente 

etiquetados, com identificação da margem (degradada ou não degradada) e a maré 

(baixa e alta) e, posteriormente, armazenados em caixa térmica com gelo. 

No laboratório os peixes foram identificados até o nível taxonômico de 

gênero ou espécie, através de chaves dicotômicas dos seguintes autores: Fisher 

(1978); Figueiredo e Menezes (1978 e 1980); Menezes e Figueiredo (1980 e 1985); 

Figueiredo e Menezes (2000); Carpenter (2002); Froese e Pauly (2010). 

As informações complementares das espécies capturadas referentes à 

distribuição, a ecologia e aos hábitos alimentares, foram obtidas do Fishbase (2011). 

 

 

Figura 9 – Imagem de satélite apresentando o posicionamento da rede com relação à 
margem degradada. P1 – início da rede; P2 – término da rede; seta branca - 
indica o fluxo da correnteza. 
Fonte: Google Earth (2011) 
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Figura 10 – Imagem de satélite apresentando o posicionamento da rede com relação à 
margem não degradada. P1 – início da rede; P2 – término da rede; seta branca 
- indica o fluxo da correnteza. 
Fonte: Google Earth (2011) 

 

 

3.3. Análises da comunidade de peixes 

 

 

Para as análises da comunidade de peixes das margens degradada e 

não degradada foram utilizadas 12 índices ecológicos, que contribuiram para 

interpretação dos dados provenientes das capturas. 

 

 

3.3.1. Densidade absoluta 

 

 

A densidade absoluta (Dab) diz respeito ao número de indivíduos de 

uma determinada espécie por unidade de área (m2). Utilizou-se a seguinte fórmula 

para a obtenção de seus valores (CURTIS & McINTOSH, 1950): 
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O valor obtido com a multiplicação do comprimento das redes (320 m) 

para cada margem e o comprimento do transecto batimétrico (30 m) foi considerada 

a área de atuação das redes de emalhar, totalizando 9.600 m2. 

 

 

3.3.2. Densidade relativa 

 

 

A densidade relativa (DR) é representada como a densidade absoluta 

de uma espécie, em relação à soma total das densidades absolutas de todas as 

espécies encontradas numa margem determinada, em porcentagem (CURTIS & 

McINTOSH, 1950). 

 

   
              

∑                                  
      

 
 
3.3.3. Dominância relativa 

 

A dominância relativa (Dm) designa a relação entre o número de 

indivíduos de uma determinada espécie e o número de indivíduos, de todas as 

espécies encontradas em uma determinada margem, em porcentagem (ROSSO, 

1996). 

    
  

                  
     

 
Onde: 

DmA = dominância da sp A; 

NA , NB, NC, ...... NN = número de indivíduos de espécie A, B, C... N. 
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3.3.4. Índice biológico 

 

 

O índice biológico (IB) é resultado da soma das classes (pontos) 

ocupadas por uma espécie em todas as coletas efetuadas na margem. A classe de 

uma espécie em uma dada coleta é em função de sua dominância (GOMES, 2004). 

 

O método consiste em: 

 

 Atribui o valor de cinco pontos a espécie cuja dominância relativa é maior na 

coleta; 

 Atribui o valor de quatro pontos a segunda espécie em valor de dominância 

relativa; 

 a terceira se atribui três pontos; 

 a quarta, dois pontos; 

 a quinta, um ponto; 

 as demais não recebem pontos; 

 os pontos obtidos por cada espécie em todas as coletas são somados e seu 

resultado corresponde ao Índice Biológico (IB) da espécie da margem em 

questão. 

 

Os valores obtidos foram interpretados usando-se os seguintes 

critérios: 

 As cinco primeiras espécies com maior valor do Índice Biológico (IB) são 

denominadas preferentes (P); 

 As espécies classificadas na margem após as 5 primeiras de maior IB são 

denominadas acompanhantes (Ac); 

 As espécies desprovidas de IB são acessórias (A); 

 As espécies encontradas somente em uma coleta são chamadas de 

características (C); 

 Caso na soma dos pontos aconteça empate, deve-se levar em consideração 

o valor da densidade absoluta (Dab). 
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3.3.5. Frequência absoluta 

 

 

A frequência absoluta (Fab) aborda a relação entre o número de vezes 

que uma determinada espécie é encontrada em uma estação (margens degradada 

ou não degradada) e o número total de coletas na estação (CETESB, 1978). 

 

     
  
 

     

 
Onde: 

FabA = frequência da espécie A; 

PA = número de coletas nas quais a sp A aparece; 

P = número total de coletas. 

 

Os valores obtidos com a frequência foram interpretados de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Critérios para interpretação dos valores obtidos na frequência 
absoluta (CETESB, 1978). 

Valor da Frequência Critérios 

      Muito Frequente (MF) 

          Frequente (F) 

          Pouco frequente (P) 

      Esporádico (E) 

 

 

3.3.6. Frequência relativa 

 

A frequência relativa (Fr) foi expressa como a frequência absoluta de 

uma espécie em relação à soma total das frequências absolutas de todas as 

espécies encontradas numa margem determinada, em porcentagem (CHAPMAN, 

1976). 

 

   
              

∑                                  
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3.3.7. Índice de valor de importância (IVI) 

 

 

O índice de valor de importância (IVI) foi obtido através da somatória 

dos valores relativos de densidade, frequência e dominância de cada espécie. O IVI 

é um valor que fornece a estrutura das comunidades através da caracterização da 

importância de cada espécie para a ictiofauna da margem (LAMPRECHET, 1964). 

Desta maneira, quanto maiores forem os valores obtidos com a frequência, 

densidade e dominância, mais distinta é a espécie na comunidade em questão 

(LIMA-FILHO, 1996). 

             
 
 
3.3.8. Critérios Abundante e/ou Dominante 

 

 

Uma espécie é considerada abundante quando apresenta densidade 

absoluta maior do que a densidade relativa média da margem e é considerada 

dominante, quando a dominância relativa da espécie (Dm) for acima de 50% (LOBO 

& LEIGHTON, 1986). 

 

 

3.3.9. Riqueza de espécies 

 

 

A riqueza de espécies corresponde ao número total de espécies (S) 

coletadas em uma margem (estação).  

Este índice serve de parâmetro para o cálculo da diversidade máxima 

(H’máxima), que será descrita mais adiante. 
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3.3.10. Índice de diversidade 

 

 

O índice de diversidade traduz a relação entre o número de espécies e 

o número de indivíduos de cada espécie presentes na margem, sendo expressa em 

bit/indivíduo (Shannon-Wiener, 1949). 

 

         *         ⁄  (∑          )+ 

 
Onde: 

H’ é o índice de diversidade; 

N é o número total de indivíduos de todas as espécies; 

ni é o número de indivíduos da espécie i. 

 

 

3.3.11. Equitabilidade 

 

 

A equitabilidade apresenta a forma como o número de indivíduos está 

distribuído entre as diferentes espécies, apontando se as diferentes espécies 

possuem abundância semelhante ou divergente. 

A equitabilidade foi expressa pelo Índice de Pielou: 

 

   
             

        
 

 
Onde: 

J’ é a equitabilidade; 

H’ é o índice de Shannon-Wiener (1949); 

H’máximo é a diversidade máxima possível considerando que todas as 

espécies apresentem a mesma abundância. 

 

              
 
Onde: 
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S = número total de espécies. 

 

Os dados obtidos através do cálculo da Equitabilidade foram 

interpretados usando os seguintes critérios: 

 

 0 = mínima uniformidade e máximo de dominância; 

 1 = distribuição mais uniforme, sem nenhuma dominância. 

 

Sendo assim, quanto mais próximo de zero o valor de J’ estiver, menos 

uniforme será a distribuição das espécies na margem (alta dominância e baixa 

equitabilidade) e quanto mais próximo de um, mais uniforme será (alta equitabilidade 

e baixa dominância). 

 

 
3.3.12. Índice de similaridade 

 
 

O índice de similaridade aponta a semelhança existente entre as duas 

margens estudadas no que diz respeito à riqueza de espécies (SORENSEN, 1948). 

 

   
  

   
     

 

Onde: 

c é o número de espécies comuns às margens degradada e não 

degradada; 

a é o número de espécies presentes na margem degradada; 

b é o número de espécies presentes na margem não degradada. 

 

O coeficiente será igual a 100, quando as duas margens forem 

compostas pelas mesmas espécies, e igual a 0 (zero), quando duas comunidades 

apresentam espécies inteiramente diferentes. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Análises físico-químicas da água e hidromorfológicas das margens estudadas 

 

 

Na margem degradada (MD) os valores do material em suspensão 

variaram entre 9,60 e 12,70 mg/L. A média do oxigênio dissolvido ficou em 5,023 

mg/L, do pH em 8,125 e da temperatura, 31,5°C. A salinidade atingiu o valor máximo 

de 24 e o mínimo de 19‰. A velocidade média superficial da corrente foi de 0,39 

m/s. 

Na margem não degradada (MND) o material em suspensão teve a 

maior variação indo de 24 a 32,60 mg/L. Os valores de oxigênio dissolvido foram de 

3,590 mg/L, sendo este o menor valor, se comparado a MD. O pH teve índice médio 

de 7,95 na MND, a velocidade superficial da corrente foi de 0,44 m/s. A temperatura 

manteve a mesma variação, atingindo a média de 31,5°C. 

 

Tabela 2 – Resultados da análise dos variáveis físico-químicas da água das 
margens estudadas. 

 Margem Degradada (MD)  Margem Não Degradada (MND) 

 Média* Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

 Média* Mínimo Máximo Desvio 
Padrão 

Material em 
Suspensão 
(mg/L) 

11,475 9,60 12,70 1,178  28,70 24,00 32,60 3,854 

Salinidade 

(‰) 

21,75 19,00 24,00 1,479  22,00 21,00 23,00 1,225 

Oxigênio 
Dissolvido 
(mg/L) 

5,023 4,474 5,982 0,571  4,605 3,590 5,701 0,972 

pH 8,125 7,8 8,5 0,259  7,95 7,8 8,0 0,087 
Temperatura 
(°C) 

31,5 29 35 2,291  31,5 29,0 35,0 2,291 

V.S.Corrente 
(m/s)* 

0,39 0,32 0,54 0,087  0,44 0,35 0,58 0,096 

* V.S.Corrente = velocidade superficial da corrente de água. 

  

As batimetrias das margens de estudo resultaram nas Figuras 11 e 12. 

Na margem degradada, a profundidade a 30 m da margem, foi de 3,75 m durante a 

maré baixa e, na margem não degradada, foi de 3,95 m. Durante a maré alta a 

profundidade aumentava em 1 m. 
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Os gráficos foram confeccionados através da média das profundidades 

de dois transectos, localizados no início e no fim das redes de emalhar. 

 

 

Figura 11 – Perfil batimétrico da margem degradada. 

 

 

Figura 12 – Perfil batimétrico da margem não degradada. 

 

Os dados meteorológicos obtidos (serviço on-line fornecido pela AESA 

- Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba) apontaram que na 

região de estudo houve nebulosidade variável com chuvas em áreas isoladas, 

temperatura variando entre 26°C e 30°C e ventos fracos/moderados (03 a 08 m/s) 

(AESA, 2011), para o período de 26 a 27 de março de 2011. 
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4.2. Comunidade íctica capturada 

 

 

Foram capturados 506 indivíduos nas duas margens estudadas do 

estuário do rio Paraíba, distribuídos em 28 espécies, pertencentes a 15 famílias e 07 

ordens, como segue: 

 

Classe Osteichthyes 

Ordem Atheriniformes 

Família Atherinopsidae 

Atherinella brasiliensis 

Ordem Beloniformes 

  Família Belonidae 

Strongylura marina 

Strongylura notata notata 

Ordem Clupeiformes 

Família Engraulidae 

Anchoa januaria 

Anchoviella sp. 

Lycengraulis grossidens 

Família Clupeidae 

  Opisthonema oglinum 

Ordem Perciformes 

Família Sparidae 

Archosargus probatocephalus 

Família Carangidae 

Caranx crysos 

Caranx sp. 2 

Chloroscombrus chrysurus 

Oligoplites palometa 

Oligoplites saliens 

  Família Ephippidae 

Chaetodipterus faber 

Família Haemulidae 
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Pomadasys corvinaeformis 

Família Lutjanidae 

Lutjanus sp. 

Família Polynemidae 

Polydactylus virginicus 

Família Sciaenidae 

Cynoscion sp. 

Larimus sp. 

Menticirrhus littoralis 

Menticirrhus americanus 

Ordem Pleuronectiformes 

Família Achiridae 

Achirus lineatus 

Família Cynoglossidae 

Symphurus plagusia 

Ordem Siluriformes 

Família Ariidae 

Arius sp. 1 

Arius sp. 2 

Notarius grandicassis 

Selenaspis sp. 

Ordem Tetraodontiformes 

Família Tetraodontidae 

  Colomesus psitacus 

 

Na Tabela 3, é possível notar que a família Carangidae destacou-se 

por apresentar maior número de espécies nas duas margens estudadas. Outras 

famílias também apresentaram um número considerável de espécies, dentre estas 

Ariidae (4 espécies), Sciaenidae (4 espécies), Engraulidae (3 espécies) e Belonidae 

(2 espécies). As demais famílias foram representadas por apenas uma espécie. 

Apesar de ter sido registrada apenas uma espécie para a família 

Atherinopsidae, a mesma, em se tratando de número de indivíduos, ficou em 

segundo lugar, abaixo apenas do grande destaque, a Engraulidae, com 426 
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indivíduos (84,19%). As famílias Ariidae e Carangidae, também se destacaram no 

parâmetro número de indivíduos, apresentando respectivamente, 17 e 10 indivíduos. 

 

Tabela 3 – Família, número de gêneros, número de espécies e número de indivíduos 
capturados nas duas margens estudadas do estuário do Rio Paraíba. 
Família N° de gêneros N° de espécies N° de 

indivíduos 
N° de 

Indivíduos (%) 

Cynoglossidae 1 1 1 0,20 
Lutjanidae 1 1 1 0,20 
Polynemidae 1 1 1 0,20 
Sparidae 1 1 1 0,20 
Tetraodontidae 1 1 1 0,20 
Ephippidae 1 1 2 0,40 
Haemulidae 1 1 2 0,40 
Achiridae 1 1 3 0,59 
Belonidae 1 2 3 0,59 
Sciaenidae 3 4 4 0,79 
Clupeidae 1 1 7 1,38 
Carangidae 3 5 10 1,98 
Ariidae 3 4 17 3,36 
Atherinopsidae 1 1 27 5,34 
Engraulidae 3 3 426 84,19 
TOTAL 23 28 506 100 

     
 

Conforme observado na Tabela 4, a espécie com maior número de 

indivíduos capturados foi Anchoviella sp., com 423 indivíduos de um total de 506, o 

que corresponde a 83,50%. Em relação às demais espécies, as que tiveram maior 

relevância foram Atherinella brasiliensis (27 indivíduos), Arius sp. 1 (7 indivíduos), 

Opisthonema oglinum (7 indivíduos) e Oligoplites palometa (6 indivíduos), porém, a 

soma das representações destas espécies não atinge 10% e o total de indivíduos 

das outras 23 espécies chega a apenas 36, representando 7,20%. Vale salientar que 

das 28 espécies identificadas, 15 delas tiveram apenas um indivíduo capturado. 
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Tabela 4 – Espécies capturadas nas margens estudadas do estuário do rio Paraíba, 
número de indivíduos e sua representação em porcentagem. 
Espécie Número de Indivíduos Representação (%) 

Archosargus probatocephalus 1 0,2 
Caranx crysos 1 0,2 
Caranx sp. 2 1 0,2 
Chloroscombrus chrysurus 1 0,2 
Colomesus psitacus 1 0,2 
Cynoscion sp. 1 0,2 
Larimus sp. 1 0,2 
Lutjanus sp. 1 0,2 
Lycengraulis grossidens 1 0,2 
Menticirrhus americanus 1 0,2 
Menticirrhus littoralis 1 0,2 
Oligoplites saliens 1 0,2 
Polydactylus virginicus 1 0,2 
Strongylura marina 1 0,2 
Symphurus plagusia 1 0,2 
Anchoa januaria 2 0,4 
Chaetodipterus faber 2 0,4 
Pomadasys corvinaeformis 2 0,4 
Strongylura notata notata 2 0,4 
Achirus lineatus 3 0,6 
Arius sp. 2 3 0,6 
Notarius grandicassis 3 0,6 
Selenaspis sp. 4 0,8 
Oligoplites palometa 6 1,2 
Arius sp. 1 7 1,4 
Opisthonema oglinum 7 1,4 
Atherinella brasiliensis 27 5,3 
Anchoviella sp 423 83,5 

Total de indivíduos 506 100 

 

 

4.2.1. Comunidade íctica capturada na margem degradada 

 

 

Na margem degradada foram capturados 39 indivíduos, distribuídos em 

9 espécies, pertencentes a 7 famílias. Ariidae e Carangidae obtiveram o maior 

número de espécies, 22% cada. Já as demais tiveram a mesma representatividade, 

11%. No que diz respeito ao número de indivíduos, Engraulidae atingiu 72%, 

estando todas as demais famílias abaixo de 10% (Figuras 13 e 14). 
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Figura 13 – Número de espécies por 
família expressa em 
porcentagem na margem 
degradada. 

Figura 14 – Número de indivíduos por 
família expressa em 
porcentagem na margem 
degradada. 

 

Dentre as nove espécies capturadas na margem degrada, a que obteve 

maior destaque foi Anchoviella sp. com 71,79% da representatividade, seguida de 

Opisthonema oglinum com 7,69%, Pomadasys corvinaeformis com 5,13% e as 

demais com 2,56% cada. Nas coletas, os maiores valores de dominância relativa 

foram obtidos em M2 e M3, com maior relevância de Anchoviella sp. Na coleta M1, a 

maior dominância relativa foi para a espécie Pomadasys corvinaeformis com 40% e 

na coleta M4, houve apenas um único indivíduo coletado, Menticirrhus littoralis. 

Dentre todas as coletas, a maior captura foi realizada na M2 com 20 indivíduos 

capturados (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Espécies capturadas na margem degradada, número de indivíduos (N°), 
dominância da espécie (Dm) e representatividade (R). 

Espécies 

Coletas 

N° Total 
R 

(%) M1 M2 M3 M4 

N° Dm N° Dm N° Dm N° Dm 

Arius sp. 1 0 0 0 0 1 8 0 0 1 2,56 

Caranx crysos 1 20 0 0 0 0 0 0 1 2,56 

Chaetodipterus faber 0 0 0 0 1 8 0 0 1 2,56 

Chloroscombrus chrysurus 1 20 0 0 0 0 0 0 1 2,56 

Menticirrhus littoralis 0 0 0 0 0 0 1 100 1 2,56 

Notarius grandicassis 1 20 0 0 0 0 0 0 1 2,56 

Pomadasys corvinaeformis 2 40 0 0 0 0 0 0 2 5,13 

Opisthonema oglinum 0 0 3 15 0 0 0 0 3 7,69 

Anchoviella sp. 0 0 17 85 11 85 0 0 28 71,79 

Total 5 100 20 100 13 100 1 100 39 100 
N

o
 Total = somatório dos números de indivíduos da espécie por coleta. 
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Em se tratando do índice biológico (IB), apenas Anchoviella sp. foi 

classificada como preferente (P), sendo todas as demais espécies classificadas 

como característica (C). A frequência absoluta (Fab) foi maior para Anchoviella sp., 

que esteve presente em 50% das coletas, enquanto as outras espécies apenas 

estiveram presentes em uma única coleta (25%). 

Com relação aos critérios descritos por Lobo & Leighton (1986), 

apenas Anchoviella sp. atendeu às duas condições, sendo classificada como 

abundante e dominante. 

 

Tabela 6 – Espécies capturadas na margem degradada, índice biológico (IB), 
frequência absoluta (Fab), frequência relativa (Fr), densidade absoluta (Dab), 
densidade relativa (DR), dominância relativa (Dm), índice de valor de importância 
(IVI) e critérios abundante (Ab) e/ou dominante (Dmn). 

Espécies 
IB Fab 

Fr Dab DR Dm IVI 
Ab / 
Dmn 

Ʃ P Critério % Critério 

Arius sp 1 4 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Caranx crysos 4 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Chaetodipterus faber 4 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Chloroscombrus 
chrysurus 

4 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Menticirrhus littoralis 5 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Notarius grandicassis 4 C 25 PF 10 0,00010 2,57 2,56 15,13 xxx 

Pomadasys 
corvinaeformis 

5 C 25 PF 10 0,00021 5,13 5,13 20,26 xxx 

Opisthonema oglinum 4 C 25 PF 10 0,00031 7,70 7,69 25,39 xxx 

Anchoviella sp 10 P 50 F 20 0,00292 71,84 71,79 163,63 
Ab / 
Dmn 

Ʃ P = somatório dos pontos para o cálculo do índice biológico, P = preferente, C = característica; PF = 
pouco frequente, F = frequente; Fr = frequência relativa. 

 

No caso da margem degradada (Tabela 6), três espécies se 

destacaram no índice de valor de importância (IVI): Anchoviella sp., Opisthonema 

oglinum e Pomadasys corvinaeformis. Porém, destas três, Anchoviella sp. obteve 

maior destaque, sendo aproximadamente seis vezes maior que Opisthonema 

oglinum, que obteve o segundo maior valor. As demais espécies alcançaram o 

mesmo valor, sendo este de 15,13. 

Considerando os dados apresentados na Figura 15, no que diz respeito 

à riqueza das espécies (S) na margem degrada, as coletas apresentaram valores 
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distintos, porém com baixa variabilidade entre eles. A M1 obteve o maior número de 

espécies, com quatro táxons, sendo seguida por M3 (3 espécies), M2 (2 espécies) e 

M4 (1 espécie). A média deste índice ficou em 2,5 espécies por coleta. 

O índice de diversidade variou de zero a 2,12 bits/indivíduo, tendo a 

coleta M1 o maior valor e a M4, o menor valor registrado. As coletas M2 e M3 

obtiveram 0,61 bits/indivíduo e 0,77 bits/indivíduo, respectivamente. A média ficou 

igual a 0,88 bits/indivíduo. 

Levando em consideração que todas as espécies tenham a mesma 

abundância, obtém-se a diversidade máxima. Neste índice o maior valor foi 

encontrado na coleta M1 (2 bits/indivíduo), seguido posteriormente por M3 (1,58 

bits/indivíduo) e M2 (1 bit/indivíduo). A coleta M4 não obteve qualquer valor e a 

média ficou em 1,15 bits/indivíduo. 

Figura 15 – Índices ecológicos por coleta e média da margem degradada. 
 

Para a equitabilidade, os valores das coletas M1 e M2, estiveram acima 

da média (0,5397), alcançando dessa maneira, 1,06 e 0,61, respectivamente. A 

coleta M4 obteve índice zero. 
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Na margem não degradada foram capturados 467 indivíduos, divididos 

em 24 espécies pertencentes a 14 famílias. Ariidae, Carangidae, Engraulidae e 

Sciaenidae juntas contribuíram com 56% do número total de espécies amostradas 

(Figura 16). Cabe mencionar que nove famílias apresentaram apenas uma espécie 

cada, representando juntas 36% do total de espécies registradas. 

Levando em consideração o número de indivíduos capturados, 85,4% 

concentram-se em apenas uma família (Figura 17), sendo Engraulidae a mais 

abundante (399 indivíduos), seguida de Atherinopsidae (5,8%), Ariidae (3,0%) e 

Carangidae (1,7%). As demais famílias não atingiram 1% da representatividade em 

número de indivíduos. 

 

 

Figura 16 – Número de espécies por família expressa em porcentagem na margem 
não degradada. 
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Figura 17 – Número de indivíduos por família expressa em porcentagem na margem 
não degradada. 

  

 

Na margem não degradada, foram capturados representantes de 24 

espécies. Destas, se sobressaíram: Anchoviella sp. com 396 indivíduos (84,80%); 

Atherinella brasiliensis com 27 indivíduos (5,78%);  Arius sp 1 e Oligoplites 

palometa, ambos com 6 indivíduos (1,28%); Opisthonema oglinum com 4 indivíduos 

(0,96%); Selenaspis sp. e Achirus lineatus, ambos com três indivíduos (0,64%); e 

Notarius grandicassis, Strongylura notata notata e Anchoa januaria com dois 

indivíduos (0,43%) cada. As demais espécies tiveram apenas um indivíduo 

capturado. As maiores capturas de peixes foram nas coletas M3, com 318 

indivíduos, e M2, com 131 indivíduos. 

Com relação à dominância relativa, na coleta M1 houve equilíbrio, com 

diferença de apenas 10% entre a máxima (Notarius grandicassis, 20%) e a mínima 

(todas as demais espécies com mesmo valor, 10%) dos peixes capturados. Já nas 

coletas M2 e M3 houveram grandes amplitudes, que foram de 67,18% e 95,6%, 

respectivamente. Nestas duas coletas, o destaque foi Anchoviella sp., com 67,94% 

na M2 e 95,91% na M3. Na coleta M2, Atherinella brasiliensis obteve 20,61% da 

dominância relativa.  A coleta M4 foi marcada pela dominância relativa de 

Anchoviella sp. e Arius sp. 2, ambas com 25%. 

 

Cynoglossidae      0,2%

Ephippidae           0,2%

Lutjanidae            0,2%

Polynemidae        0,2%

Sparidae               0,2%

Tetraodontidae   0,2%

Achiridae               0,6%

Belonidae              0,6%

Sciaenidae            0,6%

Clupeidae              0,9%

Carangidae           1,7%

Ariidae                   3,0%
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Engraulidae           85,4%
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Tabela 7 – Espécies capturadas na margem não degradada, número de indivíduos 
(N°), dominância da espécie (Dm) e representatividade (R). 

Espécies 

Coletas (Repetições) 
N° 

Total 
R (%) M1 M2 M3 M4 

N° Dm N° Dm N° Dm N° Dm 

Archosargus 
probatocephalus 

0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 1 
0,21 

Caranx sp. 2 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 1 0,21 

Chaetodipterus faber 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Colomesus psitacus 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Cynoscion sp. 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 1 0,21 

Larimus sp. 0 0,00 1 0,76 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Lutjanus sp. 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Lycengraulis grossidens 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 12,50 1 0,21 

Menticirrhus americanus 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Oligoplites saliens 0 0,00 0 0,00 1 0,31 0 0,00 1 0,21 

Polydactylus virginicus 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Strongylura marina 0 0,00 1 0,76 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Symphurus plagusia 1 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,21 

Anchoa januaria 0 0,00 0 0,00 2 0,63 0 0,00 2 0,43 

Notarius grandicassis 2 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,43 

Strongylura notata notata 0 0,00 0 0,00 1 0,31 1 12,50 2 0,43 

Achirus lineatus 1 10,00 2 1,53 0 0,00 0 0,00 3 0,64 

Arius sp. 2 0 0,00 2 1,53 0 0,00 1 12,50 3 0,64 

Selenaspis sp. 1 10,00 0 0,00 2 0,63 0 0,00 3 0,64 

Opisthonema oglinum 0 0,00 4 3,05 0 0,00 0 0,00 4 0,86 

Arius sp. 1 0 0,00 4 3,05 0 0,00 2 25,00 6 1,28 

Oligoplites palometa 0 0,00 1 0,76 4 1,26 1 12,50 6 1,28 

Atherinella brasiliensis 0 0,00 27 20,61 0 0,00 0 0,00 27 5,78 

Anchoviella sp. 0 0,00 89 67,94 305 95,91 2 25,00 396 84,80 

Total 10 100 131 100 318 100 8 100 467 100 

N
o
 Total = somatório dos números de indivíduos da espécie por coleta. 

 

Levando em consideração o índice biológico (IB), seis das 24 espécies 

capturadas nesta margem, apresentaram o critério preferente (P), sendo elas: 

Anchoviella sp., Oligoplites palometa, Arius sp. 1, Selenaspis sp., Arius sp. 2 e 

Achirus lineatus. A espécie Strongylura notata notata foi a única classificada como 

acompanhante e as demais se encaixaram no critério característica. As espécies 

classificadas como preferente e acompanhante em IB, com exceção de Anchoviella 

sp., obtiveram 50% de frequência absoluta (Fab). Já Anchoviella sp. apareceu em 

75% das coletas. As outras espécies foram capturadas apenas uma única vez (Fab 

= 25%). 
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Tabela 8 – Espécies capturadas na margem não degradada, índice biológico (IB), 
frequência absoluta (Fab), frequência relativa (Fr), densidade absoluta (Dab), 
densidade relativa (DR), dominância relativa (Dm), índice de valor de importância 
(IVI) e critérios abundante (Ab) e/ou dominante (Dmn). 

Espécies 
IB Fab 

Fr Dab DR Dm IVI Ab/Dm 
Ʃ P Cr. % Cr. 

Archosargus 
probatocephalus 

2 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Caranx sp. 2 2 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Chaetodipterus faber 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Colomesus psitacus 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Cynoscion sp. 2 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Larimus sp. 1 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Lutjanus sp. 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Lycengraulis grossidens 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Menticirrhus americanus 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Oligoplites saliens 2 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Polydactylus virginicus 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Strongylura marina 1 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Symphurus plagusia 4 C 25 PF 3 0,00010 0,21 0,21 3,46 xxx 

Anchoa januaria 3 C 25 PF 3 0,00021 0,43 0,43 3,89 xxx 

Notarius grandicassis 5 C 25 PF 3 0,00021 0,43 0,43 3,89 xxx 

Opisthonema oglinum 3 C 25 PF 3 0,00042 0,86 0,86 4,74 xxx 

Strongylura notata notata 6 Ac 50 F 6 0,00021 0,43 0,43 6,92 xxx 

Achirus lineatus 6 P 50 F 6 0,00031 0,64 0,64 7,35 xxx 

Arius sp. 2 6 P 50 F 6 0,00031 0,64 0,64 7,35 xxx 

Selenaspis sp. 7 P 50 F 6 0,00031 0,64 0,64 7,35 xxx 

Arius sp. 1 8 P 50 F 6 0,00063 1,28 1,28 8,63 xxx 

Oligoplites palometa 9 P 75 MF 9 0,00063 1,28 1,28 11,66 xxx 

Atherinella brasiliensis 4 C 25 PF 3 0,00281 5,78 5,78 14,59 Ab 

Anchoviella sp. 15 P 75 MF 9 0,04125 84,79 84,80 178,68 Ab / Dm 

Ʃ P = somatório dos pontos para o cálculo do índice biológico, P = preferente, C = característica; PF = 
pouco frequente, F = frequente; Fr = frequência relativa. 

 

Em se tratando dos critérios descritos por Lobo & Leighton (1986), 

novamente a Anchoviella sp. foi classificada como abundante e dominante. 

O maior índice de valor de importância (IVI) da margem não degradada 

foi registrado para Anchoviella sp. (178,68). Outras espécies que se sobressaíram, 

em ordem decrescente, foram: Atherinella brasiliensis (14,59), Oligoplites palometa 

(11,66), Arius sp. 1 (8,63), Selenaspis sp. (7,35), Achirus lineatus (7,35), Arius sp. 2 

(7,35) e Strongylura notata notata (6,92). 

De acordo com os dados apresentados na Figura 18, é possível 

observar que há igualdade entre os valores da riqueza de espécies nas coletas M1, 



56 

 

M2 e M3. A coleta M4 possui o menor valor do presente índice, sendo a única coleta 

a ficar abaixo da média (8,25 espécies), alcançando 6 espécies. 

O índice de diversidade (H’) teve o seu menor valor na coleta M3 (0,36 

bits/indivíduo), sendo seguido por M2 (1,50 bits/indivíduo). Os índices de M4 (2,50 

bits/indivíduo) e M1 (3,12 bits/indivíduo) estiveram acima da média (1,87 

bits/indivíduo). Já para a diversidade máxima (H máx), os índices alcançados em 

M1, M2 e M3 foram os mesmos, sendo de 3,17 bits/indivíduo. A coleta M4 atingiu 

2,59 bits/indivíduo e a média, 3,02 bits/indivíduo. 

 

 

Figura 18 – Índices ecológicos por coleta e média da margem não degradada. 
 

A equitabilidade apresentou valores aproximados para M1 (0,99) e M4 

(0,97). A coleta M2 registrou 0,47 e a média ficou em 0,64. Já M3 obteve o menor 

valor, ficando ligeiramente acima do zero, alcançando 0,11. 

 

 

4.3. Comparação das comunidades ícticas da Margem Degradada (MD) e da 

Margem Não Degradada (MND) 

 

 

As margens estudadas tiveram diferentes contribuições quanto à 

riqueza das espécies. Enquanto na margem degradada foram registradas nove 

espécies, na margem não degradada (MND) foram coletadas 24 espécies. Vale 
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salientar que do total de espécies capturadas na margem não degradada, 19 

espécies não foram encontradas na margem degradada. Em contrapartida, das 

espécies identificadas na margem degradada, quatro não foram capturadas na 

margem não degradada. Portanto, a semelhança entre as duas margens, está nas 

cinco espécies encontradas em ambas (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Gráfico de similaridade das espécies. C = número de espécies em 
comum; MND = espécies capturadas apenas na margem não 
degradada; MD = espécies capturadas apenas na margem degradada. 
(PHOTOSHOP CS5, 2010). 
 

Levando em consideração a Figura 19 e os dados obtidos através do 

cálculo do índice de similaridade, é possível afirmar que as margens degradada e 

não degradada possuem apenas 30% de similaridade. 

De acordo com os dados da Figura 20, é possível observar que o 

índice de diversidade (H’) da margem degradada é maior que o índice de 

diversidade da margem não degradada. Porém, ao observar a diversidade máxima, 

calculada levando em consideração a igualdade das abundâncias entre as espécies, 

constata-se que as barras alcançam patamares inversos.  

A equitabilidade aponta para um maior equilíbrio entre abundância e 

uniformidade na margem degradada. Já a margem não degradada possui uma 

menor equitabilidade e uma maior dominância. 
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Figura 20 – Comparação dos índices de diversidade (H’), diversidade máxima (H 
máxima) e equitabilidade entre as margens estudadas. 

 

 A Figura 21 apresenta os mesmos parâmetros ecológicos, porém é 

retirado dos dados a Anchoviella sp. para as duas margens, possibilitando uma 

melhor visualização dos dados. 

 

 

Figura 21 – Índice de diversidade (H’), Diversidade Máxima (H máxima) e 
Equitabilidade por margem estudada, retirando dos dados o fator 
destoante, a espécie Anchoviella sp. 
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que houve apenas pequenas alterações para as duas margens, uma vez que esse 

parâmetro ignora as diferenças de abundância. A margem não degradada 

ultrapassou o limite de elevada uniformidade, possuindo, portanto, uma baixa 

dominância de espécies. O mesmo não ocorreu com a margem degradada, que 

apenas se aproximou do critério de maior uniformidade. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

As variáveis físico-químicos da água e hidromorfológicos das margens 

estudadas apresentaram poucas diferenças, uma vez que são determinados pela 

dinâmica das marés, não refletindo a influência das características eventualmente 

distintas das margens, exceto para sólidos suspensos. Sendo assim, não houve 

influência dessas variáveis na diferença da composição da ictiofauna entre as 

margens estudadas, considerando as características temporais do trabalho (24 

horas). 

O material em suspensão na margem não degradada obteve um valor 

2,5 vezes maior que o da margem degrada, provavelmente por se tratar de uma 

região onde a margem está coberta pela vegetação de mangue, o que por sua vez 

propicia uma maior disponibilidade de matéria orgânica de baixa densidade (SASSI 

e WATANABE, 1980; GUIMARÃES & SILVA, 1997; WETLER, 2006). 

 A família Ariidae teve presença marcante nas duas margens, em se 

tratando do número de espécies. É um agrupamento taxonômico amplamente 

distribuído, como foi afirmado por Yáñez-Arancibia et al. (1980), Andreata  et al. 

(1990), Brum et al. (1994) e Araújo et. al. (1998).  

 Em termos de número de indivíduos, Anchoviella sp. obteve presença 

marcante nas duas margens. De acordo com Froese e Pauly (2010), este gênero, 

conhecido na região de Cabedelo como manjubinha, está distribuído ao longo de 

toda a costa brasileira, podendo ser encontrado em águas estuarinas e marinhas. 

Espécies deste gênero possuem uma dieta alimentar composta por Copépoda, 

Decápoda, e em maiores proporções, Insecta, Ostracoda e Cladocera. Essa rica 

variedade alimentar faz com que a manjubinha siga para regiões que tem o mangue 

como cobertura vegetal, assim como afirmado por Cipólli (1990) e Chaves & Vendel 

(2008). 

 Outras espécies, como Anchoa januaria e Atherinella brasiliensis 

também possuem uma diversificada dieta alimentar. Segundo Sergipense et. al. 

(1999) e Hostim-Silva et. al. (1995) estas espécies têm preferência por 

microcrutáceos, Insecta e Diatomacea. As diatomáceas são conhecidas por 

priorizarem ambientes ricos em matéria orgânica (SOMASHEKAR, 1984). Estas 

duas espécies de peixes só foram encontradas na margem não degradada. Porém, 
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o destaque é para Atherinella brasiliensis, conhecida como peixe-rei, que obteve a 

segunda maior abundância das coletas na margem não degradada, sendo inclusive 

superior em abundância, às coletas da margem oposta. Esta espécie possui uma 

larga distribuição podendo ser encontrada em ambientes marinhos e estuarinos 

(FROESE e PAULY, 2010). Oliveira (1976) e Irving et al. (1988) registraram a 

ocorrência da espécie em estuários do Ceará nos rios Jaguaribe e Pacoti, 

respectivamente; Soares (1988) no litoral do Rio Grande do Norte; Rosa (1980) e 

Rosa et. al. (1997) na costa da Paraíba; Eskinazi (1972), Vasconcelos Filho et al. 

(1994), Almeida et. al. (1998) e Vasconcelos Filho & Oliveira (2000) no Canal de 

Santa Cruz, litoral norte de Pernambuco; Koike & Guedes (1981) em arrecifes ao 

longa da costa pernambucana; Marques (1978) e Costa (1980) no complexo 

estuarino de Mundaú-Manguaba, em Alagoas; e Lopes et al. (1998) na Bahia. 

Nos estudos comparativos entre as duas margens, houve a 

necessidade de excluir dos dados a espécie Anchoviella sp., visando uma melhor 

visualização da relação entre abundância e riqueza das demais espécies. Espécies 

pertencentes a este gênero possuem elevada resiliência (tempo mínimo de 

duplicação da população menor que 15 meses), baixa vulnerabilidade e ampla 

distribuição (MUSICK, 1999; CHEUNG et al., 2005; FISHBASE, 2011). Além disso, o 

alto índice de captura da manjubinha pode ter sido influenciado pelo apetrecho de 

pesca utilizado, uma vez que no momento da coleta foram observadas, na MND, 

diversas outras espécies não encontradas nas redes de emalhar. A rede de emalhar 

é um instrumento de pesca passivo, portanto não apresenta com total fidelidade a 

composição íctica (MERONA & BITTENCOURT, 1988). Em contrapartida, o esforço 

de pesca realizado nas duas margens foi o mesmo, portanto, dentro da perspectiva 

da utilização da rede de emalhar o objetivo foi atendido. 

A ausência da manjubinha nos dados dos índices gerais mostrou outro 

comportamento dos valores destes parâmetros. O índice de diversidade, a 

diversidade máxima e a equitabilidade mostraram-se superiores para a margem não 

degradada.  

Sabendo que, equitabilidade é um parâmetro de relação entre o índice 

de diversidade e a diversidade máxima, os valores obtidos por meio desta variável 

são mais completos. Os resultados da margem não degradada para este parâmetro 

apresentaram-se quase duas vezes superior ao critério maior uniformidade e baixa 

dominância. Este balanceamento, entre o número de indivíduos por espécie e o 
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número de espécies, expõe a MND como uma região de maior equilíbrio ecológico, 

considerando os fatores prioritários que atraem os peixes para aquela região: abrigo, 

alimento e reprodução. 

 O baixo grau de similaridade entre as comunidades das duas margens 

reiteram a não semelhança entre a composição íctica de ambas as regiões.  

Segundo Robertson et al. (1988), nas regiões cobertas por vegetação 

de mangue o zooplâncton é abundante. Uma vez que o mesmo faz parte da dieta 

alimentar da maioria das espécies registradas para as duas margens, os 

representantes da ictiofauna terão preferência por hábitats mais ricos em alimento. 

Sendo assim, a margem não degradada se encaixa neste perfil. 

A presença numerosa de táxons menos abundantes na margem não 

degradada se deve à heterogeneidade e disponibilidade de hábitat proporcionada 

pela vegetação de mangue. Os peixes encontram no manguezal disponibilidade de 

alimentos, refúgio através complexidade estrutural da área e relativa turbidez da 

água, que diminui a eficiência de predadores visuais (CARR & ADAMS, 1973; 

BLABER & BLABER, 1980; PARRISH, 1989; ROBERTSON & BLABER, 1992; 

MULLIN, 1995). Segundo Crook & Robertson (1999), geralmente quanto mais 

complexos forem as estruturas de um habitat, maior será a sua diversidade de 

espécies. 

Outro fator é apontado por Uieda & Uieda (2001), os quais afirmam que 

as folhas incorporadas ao substrato da margem aumenta a disponibilidade de 

alimentos aos peixes. Como a MND é completamente coberta por vegetação de 

mangue, o seu substrato se faz rico em folhas que por sua vez irão fomentar a 

cadeia trófica local. Na margem oposta o mesmo não ocorre, já que a vegetação de 

sua margem é degradada, restando árvores esparsas com pouco contato com a 

água do estuário. 

Segundo Menezes et. al. (1990) um dos maiores efeitos da degradação 

das vegetações ciliares das APP é a deterioração dos rios, pois causa a redução do 

fornecimento de alimentos e a destruição do hábitat natural de diversas espécies de 

animais, quebrando consequentemente a cadeia trófica local.  

A baixa riqueza de espécies e a baixa abundância por espécie 

encontradas na margem degradada em comparação à margem oposta no mesmo 

trecho do rio apontam para uma íntima associação que a comunidade íctica possui 

com a vegetação ciliar (GELWICK & MATTHEWS, 1996). 
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

 

O presente trabalho fora realizado no estuário do Rio Paraíba, na altura 

da Ilha da Restinga, durante 24 horas, entre os dias 26 e 27 de Março de 2011. 

Material em suspensão, salinidade, oxigênio dissolvido, pH, temperatura, velocidade 

superficial da corrente de água, altura de maré e dados meteorológicos 

(temperaturas máxima e mínima, pluviosidade e ventos) foram as variáveis 

ambientais utilizadas para caracterizar as margens estudadas durante o período 

experimental. Nas capturas dos peixes foram empregadas redes de emalhar de três 

diferentes malhas, que somadas, atingiram 320 metros de comprimento para cada 

uma das margens. Durante o período experimental houve quatro coletas, que 

correspondiam ao fim de uma fase da maré. 

Para a repetição futura do presente trabalho, recomenda-se: 

 

 Adotar mais parâmetros ambientais visando aprofundar o conhecimento das 

margens a serem estudadas e identificar a existência de diferenças. 

 Buscar outros índices ecológicos e uma melhor adaptação dos já utilizados no 

presente trabalho. 

 Quanto à metodologia de coleta dos peixes, é aconselhável a diversificação 

dos apetrechos. Desta maneira será possível capturar um número maior de 

espécies e indivíduos, tornando mais fiel à caracterização da comunidade 

íctica. 

 Buscando obter um trabalho com consistência estatística e que considere as 

alterações sazonais dos parâmetros ambientais, recomenda-se a realização 

deste trabalho ao longo de um ano. 
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ANEXO A – GEOMORFOLOGIA DO ESTADO DA PARAÍBA (GOVERNO DA 
PARAÍBA 2006) 
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ANEXO B – PLUVIOMETRIA MÉDIA DO ESTADO DA PARAÍBA (GOVERNO DA 
PARAÍBA 2006) 

 



78 

 

ANEXO C – TÁBUA DE MARÉS (MARINHA DO BRASIL 2011) 
 

 


