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Objetivo:

Avaliar a biologia reprodutiva de espécies de peixes nativas e

exóticas em lagos do Parque Estadual do Rio Doce através da determinação

do ciclo e potencial reprodutivo de tucunarés, piranhas e traíras, verificação

da influencia de espécies exóticas (tucunarés e piranhas) no potencial

reprodutivo de espécies nativas (traíras) para desenvolver estratégias de

manejo das espécies exóticas.



Introdução de espécies de peixes exóticas/invasoras

tucunaré, Cichla cf monoculus Spix &

Agassiz, e a piranha vermelha, Pygocentrus

nattereri Kner = queda na riqueza de

espécies

Latini e Petrere, 2004



Peixes e reprodução

Winemiller 2005



Piranha: Pygocentrus nattereri Kner 1858

exemplar adulto exemplar juvenil

fotos: www.fishbase.org



Tucunaré: Cichla monoculus

fotos: www.fishbase.org



Traíra: Hoplias malabaricus

fotos: equipe Laprotec



Contribuições:

1- Disponibilizar conhecimento aprofundado da biologia
reprodutiva de peixes nativos (Traíra) e exóticos (Piranha e
Tucunaré) nas lagoas Carioca e Gambazinho

2- Fornecer informações que permitirão balizar o manejo das
espéies exóticas nas lagoas do Parque Estadual do Rio Doce.



- coleta ictiológica: trimestral de setembro de 2017 a março de 2019.

- métodos de captura: 10 lances de tarrafa por homem/ponto/hora e redes de emalhar com diferentes
tamanhos (1,5 a 16 cm entre nós) deixadas na água por 12 horas e verificada a cada 6 horas.

Metodologia



- cada exemplar será identificado taxonomicamente e deles serão obtidos dados
biométricos para calculo de índices biológicos:

IGS = gonadossomático

IHS = hepatossomático

IGC = gordura celômica

IRE = repleção estomacal

Metodologia



- fragmentos de gonadas serão coletados e imersos em solução fixadora para análise
histológica.

Metodologia



- determinação do ciclo será realizada por observações macro e microscópicas das gônadas
em: 1) Estádio de repouso; 2) Estádio de maturação inicial; 3) Estádio de maturação
avançada/maduro; 4) Estádio desovado/espermiado.

Metodologia

- fecundidade



Produtos esperados

• 1 iniciação Científica - março de 2018 a fevereiro de 2019

• 1 artigo científico

• 1 artigo de divulgação científica

• 4 resumos em anais de congresso



Metadados

Depósito de dados

• lista de espécies, indices, dados ictiológicos no final das coletas em 2019



Cronograma
2° trimestre

2017
3° trimestre

2017
4° trimestre

2017
1° trimestre

2018
2° trimestre

2018
3° trimestre

2018
4° trimestre 

2018

1°
trimestre 

2019
2020

Autorização do 
projeto no IEF

X X

Coletade dados 15 a 17 de 
Setembro

8 a 10 de 
Dezembro

9 a 11 de 
Março

1 a 3 de 
Junho

14 a 16 de 
Setembro

7 a 9 de 
Dezembro

15 a 17 de 
Março

Processamento de 
dados

X X X X X X X

Depósito de dados X

elaboração dos 
produtos

X X X X

Implementação da 
bolsa de IC

Março

Redação de relatório X X

Levantamento bibliográfico será feito durante todo o período do projeto


