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PREFÁCIO

A identificação de espécies de larvas de peixes de uma determinada área é de grande impor-
tância para os estudos de levantamentos dos recursos pesqueiros existentes. A maioria dos peixes 
teleósteos marinhos possui estágio larval, passando parte do seu ciclo de vida no plâncton. Sendo 
assim, o potencial de explotação desses recursos depende diretamente do que ocorre durante 
essa fase da vida.

O “Catálogo dos estágios iniciais de desenvolvimento dos peixes da bacia de Campos” foi ela-
borado pensando em estudantes que querem iniciar seus conhecimentos nessa área e também 
para auxiliar ictioplanctólogos tornando as informações mais acessíveis.

O material ictioplanctônico utilizado para elaboração deste catálogo é proveniente de coletas 
realizadas na região oceânica da bacia de Campos. A Petrobras em convênio com o Instituto de 
Biologia realizou amostragens até 1.000 m de profundidade, possibilitando um melhor conheci-
mento da comunidade de larvas de peixes de regiões profundas, uma vez que ainda são escassos 
os estudos de ictioplâncton nessa região. De maneira geral, esses estudos revelaram uma grande 
variabilidade de larvas de peixes, algumas sendo até mesmo coletadas e identificadas pela primeira 
vez no Brasil.

Foram identificadas 17 ordens, 68 famílias e 158 espécies de peixes. Ao todo foram identifica-
dos 4.490 exemplares de larvas e juvenis de peixes. O catálogo contem as informações gerais das 
ordens e famílias identificadas. Foram incluídas fotografias de diferentes estágios de desenvol-
vimento (quando possível), descrição das principais características para identificação da espécie, 
georreferenciamento das amostras utilizadas, habitat da espécie, nome vulgar (quando existente) 
e as referências utilizadas para a identificação.




