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RESUMO 
 
O Rio Itanhaém, localizado na planície costeira de Itanhaém faz parte de importante bacia 
hidrográfica do sul do Estado de São Paulo. Os objetivos do presente estudo foram: identificar a 
composição e abundância da fauna de peixes deste estuário, verificando suas variações espaço-
temporais em relação às variáveis ambientais, bem como caracterizar os estratos populacionais das 
principais espécies ali presentes quanto a sua estrutura e alimentação. Entre maio/2002 e abril/2003 
foram realizados doze arrastos mensais, de 10 minutos de duração, com a utilização de rede de pesca 
de portas para arrastos de fundo em três diferentes áreas no interior do estuário de Rio Itanhaém (A3, 
A2, A1) e um arrasto na região marinha adjacente à boca do rio (EXT). Nas áreas internas do rio, 
foram obtidos dados ambientais sobre profundidade, temperatura, transparência e salinidade da água e 
colhidas amostras d’água e de sedimento para obtenção de dados sobre oxigênio dissolvido, pH, 
matéria orgânica e composição do sedimento. Após a identificação das espécies, de cada exemplar de 
peixe foram obtidos dados sobre comprimento, massa corpórea, sexo e estádio de maturidade 
gonadal, e reservado seu estômago para estudos sobre alimentação. A fauna foi estudada através das 
variações espaço-temporais da abundância em número e em massa, de índices ecológicos de 
diversidade de Shannon-Wiener (H’), eqüitatividade de Pielou (J’), riqueza de espécies (S) e riqueza 
de Margalef (d) e análises de classificação (TWINSPAN) e de ordenação (MDS). Para evidenciar 
quais dados ambientais explicariam as variações espaço-temporais da fauna, foi aplicado o método 
estatístico BIO-ENV. As espécies principais do estuário foram identificadas através de um indicador 
de importância relativa baseado nos valores de freqüências de ocorrência, numérica e em massa. 
Cinco espécies foram analisadas com relação à distribuição de comprimento, proporção sexual e entre 
indivíduos em diferentes estádios de maturidade gonadal, e com relação à composição de suas dietas. 
O estuário sofre influência da ação da maré durante os meses de inverno e primavera, com salinidade 
alta e temperaturas variáveis, e é regido pelo fluxo de água doce do rio durante verão/outono, com o 
aumento das chuvas. Foram coletadas 53 espécies de peixes caracteristicamente marinhas, totalizando 
13.802 exemplares e uma massa total de 210.662,2g. Nenhuma espécie de água doce foi registrada. 
Oito espécies compuseram 86% da captura em número e 87,4% em massa, porém a dominância do 
bagre Genidens genidens foi evidente. Com relação aos índices ecológicos, diferenças significativas 
foram encontradas apenas para os valores de riqueza e riqueza de Margalef, com maiores valores 
obtidos para a área EXT e A2. A análise de classificação TWINSPAN identificou dois grupos de 
amostras e dois de espécies que se formaram pelas diferenças espaciais entre a fauna da área marinha 
externa ao estuário (EXT) e as áreas internas (A1, A2 e A3). A análise sobre ordenação MDS 
evidenciou três grupos de amostras diferentes: G1 – amostras da área mais interna (A3) e da 
intermedária (A2) na época de verão/outono; G2 – amostras da área mais próxima ao mar (A1) e as 
de inverno/primavera da área intermediária A2; e G3 – poucas amostras marcadas pela dominância do 
linguado Achirus linaetus na proximidade do mar. Os valores de correlações entre variáveis 
ambientais e a fauna foram baixos, porém o conjunto de variáveis: temperatura e pH de superfície, 
porcentagem de areia no sedimento, foi aquele que melhor explicou as variações na fauna. As 
espécies principais no estuário foram Genidens genidens, G. barbus, Bairdiella ronchus, Achirus 
lineatus e Trinectes paulistanus. Enquanto Bairdiella ronchus e Achirus lineatus mostraram formas 
adultas no interior do estuário, os bagres Genidens genidens, G. barbus, mais abundantes, e Trinectes 
paulistanus foram representados por formas juvenis que utilizam o local como área de 
crescimento/alimentação. Com relação à alimentação, as espécies se alimentam de organismos 
bentônicos predominantemente. Os linguados Achirus lineatus e Trinectes paulistanus se 
caracterizaram como consumidores de poliquetos, Genidens barbus e Bairdiella ronchus foram 
agrupados por similaridade de suas dietas baseadas no consumo de camarões e teleósteos e o bagre 
dominante Genidens genidens mostrou se alimentar de uma variedade maior de invertebrados 
bentônicos, principalmente Tanaidacea. As espécies que competiriam pelos mesmos recursos se 
distribuem em áreas diferentes do estuário, mostrando que a alimentação pode explicar as diferenças 
espaciais evidenciadas nas análises sobre a fauna.   
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The changes of the composition and the distribution of the fishes along the Itanhaém River Estuary 
were investigated, between May 2002 and April 2003. Biologic aspects of principal species were also 
included. The month sampling of the fishes was performed using otter trawls   in three different areas 
in the estuary (A1, A2 and A3). Samples were also collected from another location in adjacent marine 
area (EXT area). The duration of the fishing trawls was of 10 minutes. Temperature data, salinity, pH, 
water transparency, dissolved oxygen were obtained. Simultaneously, surface sediment sample was 
taken for evaluation of organic matter, and the grain size. All fish collected were identified to species, 
counted and measured for total length and wet mass (g). The analyses of the structure of the fauna 
involved the occurrence of species, the abundance in number and capture weight. The following 
indexes of community structure were also obtained: the species richness, the species richness of 
Margalef, diversity of Shannon-Wiener, and the evenness of Pielou. The TWINSPAN analysis (Two 
Way Indicator Species Analysis) and nonmetric multidimensional scaling (MDS) were used to 
identify species groups and/or sampling groups. The BIO-ENV routine was used to relate the 
biological patterns to the environmental pattern. Values of salinity were higher in winter and spring, 
and were lower in summer and autumn, because the estuary receives relatively high inputs of 
freshwater of the rain. A total of 13802 specimens of teleostean fishes were collected, weighing 
210.662,2g, belonging to 53 species. The ichthyofauna was composed of marine and estuarine-related 
species. Eight species constituted 86% of the capture in number and  87,4% in weight. The results 
showed that only the species richness and species richness of margalef differed significantly among 
seasonal samples.  The TWINSPAN analysis separated two samples groups and two species groups 
those were formed because the distinct pattern of EXT area.  The MDS ordination plot three spatial 
groups of samples: G1- was formed by samples from the internal area (A3) with the summer/autumn 
samples from A2 area; G2 – was formed by the samples from A1 area with the winter/spring samples 
from A2 area. The third group (G3) was formed by samples with the dominance of Achirus lineatus. 
The factors, environmental pH, temperature and sand, seem to have an influence in the structure of 
the fauna patterns. The most important species were Genidens genidens, G. barbus, Bairdiella 
ronchus, Achirus lineatus e Trinectes paulistanus. Among them, only Bairdiella ronchus and Achirus 
lineatus were represented by adult specimens. Genidens Genidens, G. barbus and Trinectes 
paulistanus were represented by high proportions of juvenile individuals in the estuary. Diets of those 
five species were investigated based on the stomach contents. Achirus lineatus and Trinectes 
paulistanus fed mainly on Polychaeta; Genidens barbus and Bairdiella ronchus ingested 
Dendrobranchiata and Teleostei, and a great number of benthic invertebrates composed the diet of 
Genidens genidens. They presented partial diet overlap, and to avoid this, they occupied different 
areas. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE TABELAS 
 
TAB. 1- Dados ambientais referentes à: profundidade local (m), temperatura do ar, 
da água de superfície e de fundo (ºC), transparência da água (cm), salinidade da 
água de superfície, de fundo, pH da água de superfície e de fundo, oxigênio 
dissolvido na água de superfície e de fundo (mg/l), porcentagem de matéria 
orgânica no sedimento, porcentagem da fração areia e de silte-argila do sedimento, 
para cada coleta mensal efetuada no estuário do Rio Itanhaém, nas áreas A1, A2 e 
A3...........................................................................................................107 
 
TAB. 2- Composição da fauna de peixes do estuário do Rio Itanhaém: nomes das 
Ordens, Famílias e Espécies coletadas e siglas utilizadas em algumas figuras para 
cada espécie. ...........................................................................................108 
 
TAB. 3- Freqüência relativa numérica (%) das espécies coletadas no estuário do Rio 
Itanhaém, em cada mês e área (A3, A2, A1 e EXT) e número mensal total de 
indivíduos coletados (*= não houve arrasto neste mês)..................................110 
 
TAB. 4- Freqüência relativa numérica (%) da captura em massa (g) das espécies 
coletadas no estuário do Rio Itanhaém, em cada mês e área (A3, A2, A1 e EXT) e 
massa mensal total de indivíduos coletados (*= não houve arrasto neste mês)..114 
 
TAB. 5- Abundância numérica e em massa (g), freqüências de ocorrência (O% e 
C%), freqüência relativa em massa (M%) e numérica (N%) e valores do indicador 
de importância relativa (I%) para cada espécie, considerando-se o total de coletas 
realizadas no estuário do Rio Itanhaém.........................................................118 
 
TAB. 6- Abundância numérica e em massa (g), freqüências de ocorrência (O% e 
C%), freqüência relativa em massa (M%) e numérica (N%) e valores do indicador 
de importância relativa (I%) para cada espécie, considerando-se o total de coletas 
realizadas no interior do estuário do Rio Itanhaém (áreas A1, A2 e A3).............119 
 
TAB 7- Genidens genidens: síntese de informações sobre as amostras mensais e 
por área realizadas no estuário do Rio Itanhaém – número total de animais, 
(NTotal); Massa Total (g); menor, maior comprimento total (CT)(mm); média e 
desvio padrão de CT; menor e maior massa (g); massa média e desvio padrão; 
número de fêmeas (NF); machos (NM); de indivíduos de sexo não identificado 
(NID); e número de animais deteriorados......................................................120 
 
TAB 8- Genidens genidens: resultados da comparação de comprimentos entre 
fêmeas, machos e indivíduos de sexo não identificado (NID) de amostras (ou 
subamostras) agrupadas em áreas (A1, A2, A3) e épocas................................121 
 
TAB. 9- Genidens genidens: valores de qui-quadrado do teste Kolmogorov-
Smirnov utilizados para a comparar as distribuições de comprimento entre 
amostras mensais, nas áreas A1, A2, A3. Os valores em destaque evidenciam os 
meses nos quais as distribuições foram diferentes entre si...............................121 
 
TAB. 10- Genidens genidens: resultados das comparações entre a proporção de 
fêmeas e machos pelo teste qui-quadrado. Valores em negrito mostram Ho 
rejeitada.................................................................................................. 122 
 
TAB. 11- Genidens barbus: síntese de informações sobre as amostras mensais e 
por área realizadas no estuário do Rio Itanhaém – número total de animais, 
(NTotal); Massa Total (g); menor, maior comprimento total (CT)(mm); média e 
desvio padrão de CT; menor e maior massa (g); massa média e desvio padrão; 



número de fêmeas (NF); machos (NM); de indivíduos de sexo não identificado 
(NID); e número de animais deteriorados......................................................123 
 
TAB. 12- Genidens barbus: resultados da comparação de comprimentos entre 
fêmeas, machos e indivíduos de sexo não identificado (NID) de amostras (ou 
subamostras) agrupadas em áreas (A1, A2, A3) e épocas................................124 
 
TAB. 13- Genidens barbus: valores de qui-quadrado do teste Kolmogorov-
Smirnov utilizados para a comparar as distribuições de comprimento entre 
amostras mensais, nas áreas A1, A2, A3. Os valores em destaque evidenciam os 
meses nos quais as distribuições foram diferentes entre si...............................124 
 
TAB. 14- Genidens barbus: resultados das comparações entre a proporção de 
fêmeas e machos pelo teste qui-quadrado. Valores em negrito mostram Ho 
rejeitada.................................................................................................. 125 
 
TAB. 15- Bairdiella ronchus: síntese de informações sobre as amostras mensais e 
por área realizadas no estuário do Rio Itanhaém – número total de animais, 
(NTotal); Massa Total (g); menor, maior comprimento total (CT)(mm); média e 
desvio padrão de CT; menor e maior massa (g); massa média e desvio padrão; 
número de fêmeas (NF); machos (NM); de indivíduos de sexo não identificado 
(NID); e número de animais deteriorados......................................................126 
 
TAB. 16- Bairdiella ronchus: resultados da comparação de comprimentos entre 
fêmeas, machos e indivíduos de sexo não identificado (NID) de amostras (ou 
subamostras) agrupadas em áreas (A1, A2, A3) e épocas................................127 
 
TAB. 17- Bairdiella ronchus: valores de qui-quadrado do teste Kolmogorov-
Smirnov utilizados para a comparar as distribuições de comprimento entre 
amostras mensais, nas áreas A1, A2, A3. Os valores em destaque evidenciam os 
meses nos quais as distribuições foram diferentes entre si...............................127 
 
TAB. 18- Bairdiella ronchus: resultados das comparações entre a proporção de 
fêmeas e machos pelo teste qui-quadrado. Valores em negrito mostram Ho 
rejeitada...................................................................................................128 
 
TAB. 19- Achirus lineatus: síntese de informações sobre as amostras mensais e 
por área realizadas no estuário do Rio Itanhaém – número total de animais, 
(NTotal); Massa Total (g); menor, maior comprimento total (CT)(mm); média e 
desvio padrão de CT; menor e maior massa (g); massa média e desvio padrão; 
número de fêmeas (NF); machos (NM); de indivíduos de sexo não identificado 
(NID); e número de animais deteriorados......................................................129 
 
TAB. 20- Achirus lineatus: resultados da comparação de comprimentos entre 
fêmeas, machos e indivíduos de sexo não identificado (NID) de amostras (ou 
subamostras) agrupadas em áreas (A1, A2, A3) e épocas................................130 
 
TAB. 21- Achirus lineatus: valores de qui-quadrado do teste Kolmogorov-Smirnov 
utilizados para a comparar as distribuições de comprimento entre amostras 
mensais, nas áreas A1, A2, A3. Os valores em destaque evidenciam os meses nos 
quais as distribuições foram diferentes entre si..............................................130 
 
TAB. 22- Achirus lineatus: resultados das comparações entre a proporção de 
fêmeas e machos pelo teste qui-quadrado. Valores em negrito mostram Ho 
rejeitada...................................................................................................131 
 



TAB. 23- Trinectes paulistanus: síntese de informações sobre as amostras 
mensais e por área realizadas no estuário do Rio Itanhaém – número total de 
animais, (NTotal); Massa Total (g); menor, maior comprimento total (CT)(mm); 
média e desvio padrão de CT; menor e maior massa (g); massa média e desvio 
padrão; número de fêmeas (NF); machos (NM); de indivíduos de sexo não 
identificado (NID); e número de animais deteriorados.....................................132 
 
TAB. 24- Trinectes paulistanus: resultados da comparação de comprimentos 
entre fêmeas, machos e indivíduos de sexo não identificado (NID) de amostras (ou 
subamostras) agrupadas em áreas (A1, A2, A3) e épocas................................133 
 
TAB. 25- Trinectes paulistanus: valores de qui-quadrado do teste Kolmogorov-
Smirnov utilizados para a comparar as distribuições de comprimento entre 
amostras mensais, nas áreas A1, A2, A3. Os valores em destaque evidenciam os 
meses nos quais as distribuições foram diferentes entre si...............................133 
 
TAB. 26- Trinectes paulistanus: resultados das comparações entre a proporção 
de fêmeas e machos pelo teste qui-quadrado. Valores em negrito mostram Ho 
rejeitada.................................................................................................. 134 
 
TAB. 27- Lista taxonômica dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais de todas as espécies analisadas e suas características estruturais....135 
 
TAB. 28– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens genidens 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A3, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................136 
 
TAB. 29– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens genidens 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A2, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................137 
 
TAB. 30– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens genidens 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A1, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................138 
 
 
TAB. 31– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens genidens 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  EXT, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................139 
 
TAB.32– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens genidens por 
época e pelo total das amostras analisadas. (n.i.= material não identificado).....140 
 
TAB. 33- Valores estimados do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares 
(reunidos em grupos taxonômicos superiores) encontrados nos conteúdos 
estomacais de Genidens genidens, considerando-se as classes de comprimento 
(mm) dos animais e número de estômagos analisados....................................141  
 
TAB. 34– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens barbus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A3, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................142 



 
TAB. 35– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens barbus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A2, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................143 
 
TAB. 36– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens barbus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A1, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................144 
 
TAB. 37– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens barbus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  EXT, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................145 
 
TAB. 38– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Genidens barbus por época 
e pelo total das amostras analisadas. (n.i.= material não identificado)..............146 
 
TAB. 39- Valores estimados do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares 
(reunidos em grupos taxonômicos superiores) encontrados nos conteúdos 
estomacais de Genidens barbus, considerando-se as classes de comprimento 
(mm) dos animais e número de estômagos analisados....................................147 
 
TAB. 40– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Bairdiella ronchus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A3, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................148 
 
TAB. 41– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Bairdiella ronchus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A2, por época de 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................149 
 
TAB. 42– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Bairdiella ronchus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A1, por épocade 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................150 
 
 
TAB. 43– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Bairdiella ronchus por 
época e pelo total das amostras analisadas. (n.i.= material não identificado).....151 
 
TAB. 44- Valores estimados do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares 
(reunidos em grupos taxonômicos superiores) encontrados nos conteúdos 
estomacais de Bairdiella ronchus, considerando-se as classes de comprimento 
(mm) dos animais e número de estômagos analisados....................................152 
 
TAB. 45– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Achirus lineatus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A3, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................153 
 
TAB. 46– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Achirus lineatus coletados 



no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A2, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................154 
 
TAB. 47– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Achirus lineatus coletados 
no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A1, por épocade coleta e total 
para a área (n.i.= material não identificado)..................................................155 
 
TAB. 48– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Achirus lineatus por época 
e pelo total das amostras analisadas. (n.i.= material não identificado) .............156 
 
TAB. 49- Valores estimados do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares 
(reunidos em grupos taxonômicos superiores) encontrados nos conteúdos 
estomacais de Achirus lineatus, considerando-se as classes de comprimento 
(mm) dos animais e número de estômagos analisados....................................157 
 
TAB. 50– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Trinectes paulistanus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A3, por épocade 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................158 
 
TAB. 51– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Trinectes paulistanus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A2, por épocade 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................159 
 
TAB. 52– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Trinectes paulistanus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  A1, por épocade 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................160 
 
 
TAB. 53– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Trinectes paulistanus 
coletados no estuário do Rio Itanhaém, nas amostras da área  EXT, por épocade 
coleta e total para a área (n.i.= material não identificado)...............................161 
 
 
TAB. 54– Massa porcentual (M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens 
alimentares registrados nos conteúdos estomacais de Trinectes paulistanus por 
época e pelo total das amostras analisadas. (n.i.= material não identificado).....162  
 
TAB. 55- Valores estimados do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares 
(reunidos em grupos taxonômicos superiores) encontrados nos conteúdos 
estomacais de Trinectes paulistanus, considerando-se as classes de comprimento 
(mm) dos animais e número de estômagos analisados....................................163 
 
TAB. 56- Valores do Índice Alimentar (%) para os itens alimentares registrados nos 
conteúdos estomacais das cinco espécies principais analisadas, considerando-se  o 
total de estômagos analisados de cada espécie e itens agrupados em grupos 
taxonômicos.  Os valores destacados foram aqueles utilizados na identificação de 
similaridade alimentar entre as dietas das espécies........................................164 
  
 
 
 



ÍNDICE DE FIGURAS  
 
FIG. 1- Região estudada do estuário do Rio Itanhaém e localização das áreas EXT, 
A1, A2, A3 onde foram realizados os arrastos de pesca...................................165 
 
FIG. 2- Variação mensal dos valores de temperatura de superfície e de fundo (Cº), 
salinidade de superfície e de fundo (UPS), precipitação mensal acumulada (mm), 
transparência da água (cm), oxigênio dissolvido na água de suerfície e fundo 
(mg/l), para as áreas A1, A2, A3, do estuário do Rio Itanhaém....................... 166 
 
FIG. 3- Variação mensal da abundância numérica total e da captura em massa (g) 
considerando o total das espécies coletadas no estuário do Rio Itanhaém,  as áreas 
A1, A2, A3................................................................................................168 
 
FIG. 4- Variação das médias e desvios padrões para cada área e época de coleta, 
da abundância numérica, captura em massa, e índices ecológicos (Diversidade de 
Shannon-Wiener H’, Eqüitatividade J’, Riqueza de espécies S e Ruiqueza de 
Margalef  d). Abaixo de cada representação constam os resultados do teste 
Kriuskall-Wallis..........................................................................................169 
 
FIG. 5- Análise de classificação TWINSPAN, representando os grupos de estações 
obtidos (1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b) e os grupos de espécies (A, A’, A”, B, B’, B”) a partir 
dos valores de abundância numérica das espécies cujos valores do indicador de 
importância foram acima de 0,4%. ...............................................................170 
 
FIG. 6- Ictiofauna do estuário do Rio Itanhaém: representação gráfica da ánalise de 
ordenação MDS e dendograma de similaridade de amostras. G1, G2 e G3 = grupos 
de amostras na representação de MDS e assinalados no dendograma por linhas da 
mesma cor. Quadro I – valores de Similaridade e Dissimilaridade entre grupos 
formados, mostrando a contribuição de cada espécie nos grupos. Quadro II – 
resultados da correlação de cada cavriável/conjunto de variáveis em relação ao 
padrão de distribuição da fauna...................................................................171  
 
FIG. 7- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por mês de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................172 
 
FIG. 8- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por área de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................173 
 
FIG. 9- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A3, no estuário do Rio Itanhaém..............................................174 
 
FIG. 10- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A2, no estuário do Rio Itanhaém..............................................175 
 
FIG. 11- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A1, no estuário do Rio Itanhaém..............................................176 
 
FIG. 12- Genidens genidens: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área EXT, no estuário do Rio Itanhaém............................................177 
 



FIG. 13- Genidens genidens: proporção mensal entre fêmeas, machos e 
indivíduos de sexo não identificado, por área de coleta no estuário do Rio 
Itanhaém..................................................................................................178 
 
FIG. 14- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para fêmeas na área A3, do estuário do Rio Itanhaém.....................................179 
 
FIG. 15- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para fêmeas na área A2, do estuário do Rio Itanhaém.....................................180 
 
FIG. 16- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para fêmeas na área A1, do estuário do Rio Itanhaém.....................................181 
 
FIG. 17- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para fêmeas na área EXT, do estuário do Rio Itanhaém...................................182 
 
FIG. 18- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para machos na área A3, do estuário do Rio Itanhaém....................................183 
 
FIG. 19- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para machos na área A2, do estuário do Rio Itanhaém....................................184 
 
FIG. 20- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para machos na área A1, do estuário do Rio Itanhaém....................................185 
 
FIG. 21- Genidens genidens: proporção entre estádios de maturidade gonadal 
para machos na área EXT, do estuário do Rio Itanhaém..................................186 
 
FIG. 22- Genidens barbus: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por mês de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................187 
 
FIG. 23- Genidens barbus:: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por área de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................188 
 
FIG. 24- Genidens barbus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A3, no estuário do Rio Itanhaém..............................................189 
 
FIG. 25- Genidens barbus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A2, no estuário do Rio Itanhaém..............................................190 
 
FIG. 26- Genidens barbus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A1, no estuário do Rio Itanhaém..............................................191 
 
FIG. 27- Genidens barbus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área EXT, no estuário do Rio Itanhaém. ...........................................192 
 
FIG. 28- Genidens barbus: proporção mensal entre fêmeas, machos e indivíduos 
de sexo não identificado, por área de coleta...................................................193 
 
FIG. 29- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Genidens barbus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém...........................194 



 
FIG. 30- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Genidens barbus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém...........................194 
 
FIG. 31- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Genidens barbus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém...........................195 
 
FIG. 32- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Genidens barbus, na área EXT, do estuário do Rio Itanhaém.........................195 
 
FIG. 33- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Genidens barbus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém...........................196 
 
FIG. 34- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Genidens barbus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém...........................196 
 
FIG. 35- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Genidens barbus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém...........................197 
 
FIG. 36- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Genidens barbus, na área EXT, do estuário do Rio Itanhaém.........................197 
 
FIG. 37- Bairdiella ronchus: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por mês de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................198 
 
FIG. 38- Bairdiella ronchus:: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por área de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................199 
 
FIG. 39- Bairdiella ronchus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A3, no estuário do Rio Itanhaém..............................................200 
 
FIG. 40- Bairdiella ronchus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A2, no estuário do Rio Itanhaém..............................................201 
 
FIG. 41- Bairdiella ronchus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A1, no estuário do Rio Itanhaém..............................................202 
 
FIG. 42- Bairdiella ronchus: proporção mensal entre fêmeas, machos e indivíduos 
de sexo não identificado, por área de coleta..................................................203 
 
FIG. 43- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Bairdiella ronchus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém.........................204 
 
FIG. 44- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Bairdiella ronchus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém.........................205 
 
FIG. 45- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Bairdiella ronchus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém.........................205 
 
FIG. 46- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Bairdiella ronchus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém.........................206 
 



FIG. 47- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Bairdiella ronchus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém.........................207 
 
FIG. 48- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Bairdiella ronchus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém........................207 
 
FIG. 49- Achirus lineatus: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por mês de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................208 
 
FIG. 50- Achirus lineatus:: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por área de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................209 
 
FIG. 51- Achirus lineatus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A3, no estuário do Rio Itanhaém..............................................210 
 
FIG. 52- Achirus lineatus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A2, no estuário do Rio Itanhaém..............................................211 
 
FIG. 53- Achirus lineatus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes de 
comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A1, no estuário do Rio Itanhaém..............................................212 
 
FIG. 54- Achirus lineatus: proporção mensal entre fêmeas, machos e indivíduos 
de sexo não identificado, por área de coleta...................................................213 
 
FIG. 55- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de Achirus 
lineatus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém........................................214 
 
FIG. 56- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de Achirus 
lineatus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém........................................214 
 
FIG. 57- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de Achirus 
lineatus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém........................................215 
 
FIG. 58- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de Achirus 
lineatus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém........................................216 
 
FIG. 59- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de Achirus 
lineatus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém........................................216 
 
FIG. 60- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de Achirus 
lineatus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém. ......................................217 
 
FIG. 61- Trinectes paulistanus: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por mês de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................218 
 
FIG. 62- Trinectes paulistanus:: distribuição de freqüência (%) por classes de 
comprimento (mm), por área de coleta, considerando-se o total de exemplares 
capturados no estuário do Rio Itanhaém.......................................................219 
 



FIG. 63- Trinectes paulistanus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes 
de comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A3, no estuário do Rio Itanhaém..............................................220 
 
FIG. 64- Trinectes paulistanus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes 
de comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A2, no estuário do Rio Itanhaém..............................................221 
 
FIG. 65- Trinectes paulistanus: distribuição de freqüência (%) mensal de classes 
de comprimento (mm), de fêmeas, machos e de indivíduos de sexo não identificado 
(NID) na área A1, no estuário do Rio Itanhaém..............................................221 
 
FIG. 66- Trinectes paulistanus: proporção mensal entre fêmeas, machos e 
indivíduos de sexo não identificado, por área de coleta....................................222 
 
FIG. 67- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Trinectes paulistanus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém....................223 
 
FIG. 68- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Trinectes paulistanus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém....................224 
 
FIG. 69- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para fêmeas de 
Trinectes paulistanus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém................... 224 
 
FIG. 70- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Trinectes paulistanus, na área A3, do estuário do Rio Itanhaém....................225 
 
FIG. 71- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Trinectes paulistanus, na área A2, do estuário do Rio Itanhaém....................226 
 
FIG. 72- Proporção entre estádios de maturidade gonadal para machos de 
Trinectes paulistanus, na área A1, do estuário do Rio Itanhaém....................226 
 
FIG. 73- Genidens genidens: valores do índice alimentar por época e área, para 
os itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais dos exemplares 
coletados no estuário do Rio Itanhaém..........................................................227 
 
FIG. 74- Genidens genidens: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por local de coleta no estuário do Rio 
Itanhaém..................................................................................................228 
 
FIG. 75- Genidens genidens: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por área de coleta.......................229 
 
FIG. 76- Genidens genidens: dendograma de similaridade alimentar gerado a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais reunidos por classe de cmprimento (mm)................... 230 
 
FIG. 77- Genidens barbus: valores do índice alimentar por época e área, para os 
itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais dos exemplares coletados 
no estuário do Rio Itanhaém....................................................................... 231 
 
FIG. 78- Genidens barbus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 



estomacais dos animais de acordo com IA%, por local de coleta no estuário do Rio 
Itanhaém..................................................................................................232 
 
FIG. 79- Genidens barbus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por área de coleta.......................233 
 
FIG. 80- Genidens barbus: dendograma de similaridade alimentar gerado a partir 
da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais reunidos por classe de cmprimento (mm)................... 234 
 
FIG. 81- Bairdiella ronchus: valores do índice alimentar por época e área, para os 
itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais dos exemplares coletados 
no estuário do Rio Itanhaém....................................................................... 235 
 
FIG. 82- Bairdiella ronchus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por local de coleta no estuário do Rio 
Itanhaém................................................................................................. 236 
 
FIG. 83- Bairdiella ronchus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por área de coleta...................... 237 
 
FIG. 84- Bairdiella ronchus: dendograma de similaridade alimentar gerado a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais reunidos por classe de comprimento (mm)................. 238 
 
FIG. 85- Achirus lineatus: valores do índice alimentar por época e área, para os 
itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais dos exemplares coletados 
no estuário do Rio Itanhaém........................................................................239 
 
FIG. 86- Achirus lineatus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por local de coleta no estuário do Rio 
Itanhaém..................................................................................................240 
 
FIG. 87- Achirus lineatus: dendogramas de similaridade alimentar gerados a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais de acordo com IA%, por área de coleta.......................241 
 
FIG. 88- Achirus lineatus: dendograma de similaridade alimentar gerado a partir 
da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais reunidos por classe de cmprimento (mm)....................242 
 
FIG. 89- Trinectes paulistanus: valores do índice alimentar por época e área, 
para os itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais dos exemplares 
coletados no estuário do Rio Itanhaém..........................................................243 
 
FIG. 90- Trinectes paulistanus: dendogramas de similaridade alimentar gerados 
a partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos 
conteúdos estomacais dos animais de acordo com IA%, por local de coleta no 
estuário do Rio Itanhaém........................................................................... 244 
 
FIG. 91- Trinectes paulistanus: dendogramas de similaridade alimentar gerados 
a partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos 
conteúdos estomacais dos animais de acordo com IA%, por área de coleta........245 



 
FIG. 92- Trinectes paulistanus: dendograma de similaridade alimentar gerado a 
partir da análise de agrupamento dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 
estomacais dos animais reunidos por classe de comprimento (mm)..................246 
 
FIG. 93- Dendograma de similaridade alimentar (PS%), entre as dietas das 
principais espécies de peixes do estuário do Rio Itanhaém, considerando-se o total 
de itens alimentares registrados..................................................................247 
 
FIG. 94- Variação dos valores de biomassa relativa (%) referentes aos três grupos 
tróficos identificados em cada época e área de coleta......................................248 
  


