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IV. MATERIAL E MÉTODOS 

1. Amostragem em Campo 

Foram realizadas doze coletas mensais, entre maio de 2002 e abril de 

2003 nas seguintes datas: 22/05/2002, 21/06/2002, 18/07/2002, 14/08/2002, 

27/09/2002, 30/10/2002, 26/11/2002, 17/12/2002, 27/01/2003, 26/02/2003, 

26/03/2003 e 23/04/2003. Estas coletas foram sempre realizadas em dias de 

maré de quadratura, abrangendo o período da manhã e início da tarde.   

Ao longo do Rio Itanhaém e na região marinha costeira adjacente à 

desembocadura do rio, foram amostrados os peixes em quatro áreas (FIG. 1) 

assim designadas: 

Área 1 – área situada na desembocadura do Rio Itanhaém, próxima ao mar, 

designada A1, margeada por construções urbanas e trapiches onde aportam 

barcos pesqueiros de pequeno porte; localizada em 24º11’16’’S e 46º47’84’’O. 

Área 2 – denominada A2, localizada em um ponto intermediário no rio, entre a 

área A1 e outra mais interna (A3), nas coordenadas 24º10’71’’S e 46º46’84’’O. 

Próxima à ponte rodoviária que passa sobre o rio, em suas margens, é 

encontrada vegetação composta por faixas de Spartina sp., seguidas de 

mangue no interior. São encontrados construções urbanas e alguns trapiches.  

Área 3 – área mais interna no rio, aqui chamada A3, localizada em 24º10’40’’S 

e 46º48’06’’, em local margeado por vegetação de mangue denso, sem a 

presença de trapiches ou construções. Seu limite encontra-se no limite superior 

da ação de maré dentro do rio, identificado pela diminuição gradual da 

vegetação de mangue e o aumento progressivo de vegetação de restinga e de 

Mata Atlântica.  

Área Externa – chamada EXT e localizada na região marinha costeira 

imediatamente adjacente à desembocadura do Rio Itanhaém no mar.   

 

Durante as amostragens nas três áreas internas do rio, foram obtidos 

dados ambientais de natureza físico-química (profundidade local, temperatura 

do ar, temperatura da água na superfície e no fundo, e transparência da água 

com a utilização de disco de Secchi). Foram também recolhidas amostras de 

água de superfície e fundo, em garrafa van Dorn de 1,5 litros para obtenção de 

dados de oxigênio dissolvido, pH e salinidade. As temperaturas do ar e da água 

em diferentes profundidades foram medidas com a utilização de termômetro de 
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mercúrio com precisão de 0,5ºC. Com a utilização de um pegador van Veen 

foram também coletadas amostras de sedimento. A profundidade local foi 

medida através do comprimento do cabo do pegador de sedimento de fundo. A 

coleta de dados ambientais na área externa não foi possível de ser realizada por 

questões logísticas; em conseqüência, neste local, apenas as amostras de 

peixes foram obtidas.  

Especificamente para as coletas de peixes, foi realizado um arrasto por 

mês, durante doze meses, sempre que possível, em cada uma nas quatro áreas 

mencionadas. A embarcação de pequeno porte utilizada foi sempre a mesma, 

de propriedade de pescador local, própria para a pesca costeira artesanal de 

camarão. Os arrastos tiveram sempre duração de 10 minutos, com velocidade 

constante de dois nós. A rede de pesca de portas, para arrastos de fundo, foi 

sempre a mesma, com 7m de comprimento, portas de 28kg cada, com malha 

de 50mm na manga e 30mm no ensacador. 

 As amostragens na região marinha (EXT) foram sempre realizadas nas 

primeiras horas da manhã, antes do trabalho na região interna do rio, pelos 

próprios pescadores do barco, que neste período, regressavam de atividade de 

pesca na região litorânea próxima à entrada do rio. Por este motivo, apenas 

dados sobre o arrasto foram obtidos nesta área. Nos dois primeiros meses de 

coleta (maio e junho de 2002) os arrastos na área EXT não foram realizados, 

pois, esta ainda não estava incluída no projeto de estudo, e  em março de 2003, 

os peixes também não foram amostrados ali devido à dificuldade do barco sair 

para o mar, em razão das condições climáticas adversas.  

Retirados da rede, ainda a bordo do barco, os peixes foram separados de 

invertebrados, de detritos ou lixo coletados, e principalmente de folhas e 

fragmentos de madeira que predominaram na área mais interna do rio. Foram 

acondicionados em sacos plásticos etiquetados e introduzidos em tonéis com 

formol 4%, para serem preservados e transportados.  

O desenvolvimento deste estudo, bem como a realização e procedimentos 

das coletas, foram previamente submetidos e autorizados pelo IBAMA/MMA, 

correspondendo ao processo nº 02027.003.962/01, de março/2002, sob o nome 

“Levantamento da macrofauna bêntica e da ictiofauna do estuário do Rio 

Itanhaém (SP)”. 
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2. Atividades em Laboratório 

As análises dos dados foram realizadas nas dependências dos laboratórios 

do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (UPM), em São Paulo. 

Os dados físico-químicos das amostras de água e de sedimento foram 

obtidos imediatamente após cada coleta. As salinidades de superfície e de fundo 

foram estimadas com a utilização de refratômetro portátil. A concentração de 

oxigênio dissolvido na água foi obtida pelo método de Winckler e o 

procedimento metodológico para os dados sobre a quantidade de matéria 

orgânica e porcentagem de areia e de silte/argila das amostras de sedimento, 

foi baseado em SUGUIO (1973).   

Os dados sobre precipitação acumulada mensal na bacia do Rio Itanhaém 

referente ao período de estudo (maio/2002 a abril/2003) foram obtidos no 

banco de dados pluviométricos disponíveis (SIGRH - Sistema de Informações 

para o Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) do 

Departamento de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo (DAEE) 

(www.sigrh.sp.gov.br, junho/2007).   

Os peixes foram lavados em água corrente e transferidos para frascos de 

vidros com álcool 70% devidamente etiquetados. 

As espécies foram identificadas com a utilização de bibliografia 

especializada (FIGUEIREDO & MENEZES, 1978, 1980, 2000; MENEZES E 

FIGUEIREDO, 1980, 1985 e MENEZES et al., 2003). Em alguns casos, 

especialistas foram consultados.   

 Após esse procedimento, as amostras foram processadas, seguindo-se as 

rotinas de triagem descritas em VAZZOLER (1981; 1996), reservando-se pelo 

menos um exemplar de cada espécie para compor uma coleção de referência da 

ictiofauna do estuário, que foi depositada na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  

Durante as triagens, de cada exemplar de peixe, foram obtidas as 

medidas de comprimento total (com escala em mm) com a utilização de um 

ictiômetro e a massa total (g), com o uso de balança eletrônica semi-analítica 

com precisão de 0,01g. Após aberto e examinado, cada exemplar teve seu sexo 

identificado, bem como o estádio de maturidade de suas gônadas.  
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Para a identificação macroscópica dos estádios gonadais foi utilizada a 

escala de cinco estádios de maturidade para fêmeas, proposta por DIAS et al. 

(1998), e de quatro estádios para os machos segundo VAZZOLER (1996). 

Animais jovens apresentando apenas primórdios de gônadas foram classificados 

como “com sexo não identificado” e animais ocasionalmente danificados por má 

conservação, cujo sexo também não pôde ser avaliado, foram classificados 

como “deteriorados”.   

O estômago de cada peixe foi seccionado do aparelho digestório nas 

regiões do esôfago adjacente e do esfíncter pilórico, sendo conservado em 

frascos plásticos etiquetados com álcool 70%, para o desenvolvimento de 

análises sobre o seu conteúdo (ZAVALA-CAMIN, 1996). 

 

Com relação às análises quanto à dieta, foram selecionadas as espécies 

Achirus lineatus (Linnaeus 1758), Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830), Genidens 

barbus (Lacepéde 1803), Genidens genidens (Valenciennes, 1840)  e Trinectes 

paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915), identificadas como as principais no 

estuário, segundo critério descrito a seguir no item 3-Metodologia de Análise. 

 Cada estômago foi seco e pesado em balança analítica (com precisão de 

0,0001g), obtendo-se a sua massa total. Após isso, o estômago foi seccionado 

longitudinalmente, seu conteúdo foi transferido para uma placa de Petri com o 

emprego de pisseta com álcool 70% e pincel. Foi medida a massa do estômago 

em seu estado vazio e seco. Com o cálculo da diferença entre as duas massas 

descritas, obteve-se a massa total do conteúdo estomacal.   

Os conteúdos estomacais foram analisados sob estereomicroscópio, 

separando-se e identificando-se os grupos taxonômicos dos organismos ali 

presentes até o nível mais inferior possível. Cada grupo taxonômico, retirado o 

excesso de líquido, foi individualmente pesado com precisão de 0,0001g e 

quando possível quantificado numericamente. A somatória das massas 

individuais foi utilizada juntamente com a massa do conteúdo mencionado 

acima, para se estimar, por diferença, a massa do sedimento presente em cada 

estômago. Estes dados foram registrados em fichas de laboratório para cada 

estômago.  

A identificação dos grupos taxonômicos animais presentes nos conteúdos 

estomacais examinados se baseou em RUPERT & BARNES (1996), BRUSCA & 

BRUSCA (1990), FISCHER (1978) e WILLIANS (1974). 
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3. Metodologia de Análise 
 
 

Composição da Fauna 

Para a avaliação da composição da ictiofauna foi confeccionada tabela 

com o nome de todas as espécies, respectivas famílias e ordens taxonômicas. 

    

Abundância, Distribuição Espaço-temporal e Importância das Espécies 

 Tabelas com os valores sobre a abundância numérica e em massa (g), 

representados na forma porcentual, foram elaboradas considerando-se as 

capturas por mês, local e total.  

A identificação da importância relativa das espécies foi realizada com 

base nos dados de abundância numérica e de captura em massa, considerando-

se o total de coletas realizadas, com os quais foram calculados, seguindo-se 

BERG (1979) e HYSLOP (1980), para cada espécie: 

- Freqüência numérica (N%), que foi a freqüência porcentual do número de 

indivíduos de cada espécie em relação ao número total de indivíduos coletados; 

- Freqüência de ocorrência nas amostras (O%), que foi estimada pelo número 

de coletas nas quais a espécie ocorre, em relação ao número total de coletas 

realizadas; 

- Freqüência de ocorrência em relação ao total de indivíduos coletados (C%), 

que se trata do número de coletas nas quais a espécie ocorreu em relação ao 

número de ocorrências de todas as espécies; e    

- Proporção em massa (M%), freqüência percentual da massa total da espécie 

em relação ao peso total de todas as espécies das amostras. 

Com os valores das freqüências mencionadas acima para cada espécie, 

foi estimado o indicador de importância relativa (I%): 

I% =   (N% + C% + M%)/3  

As espécies foram ordenadas segundo o valor do I% de cada uma, e 

aquelas que mostraram os maiores valores, foram consideradas como as 

principais na área. Esta análise foi realizada com o total das coletas internas 

(coletas relativas às áreas A1 A2 e A3) e com o total das coletas (áreas A1, A2, 

A3, e EXT).  
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Além de evidenciar a dominância de algumas espécies, o indicador de 

importância foi usado na identificação das espécies raras, nas análises sobre a 

comunidade. 

 

Índices Ecológicos 

 Visando o estudo da estrutura da comunidade foram estimados índices 

ecológicos de diversidade, de eqüitatividade e de riqueza de espécies, para cada 

área e mês de coleta. A riqueza de espécies foi estimada de duas formas, 

considerando-se apenas o número total de espécies e calculando-se o Índice de 

Riqueza de Margalef (1974): 

 

d = (S – 1) / ln N, 

 

onde: d é a riqueza 

S é o número de espécies e 

N é o número de indivíduos 

  

Para o cálculo da diversidade de espécies foi utilizado o índice de Shannon-

Wiener (H’) (KREBS, 1999): 

H’= - Σ (pi) (ln pi) 

onde: pi= freqüência de ocorrência da espécie i 

i: 1, 2, ...S espécies 

 

Foi também estimado o índice de eqüitatividade de Pielou (J’)  (PIELOU, 1969): 

 

J’=H’ / ln S 

 

onde: H’ = Índice de diversidade  e 

S é o número de espécies 

 

A partir dos valores mensais, por área de coleta, foram calculadas as 

médias de diversidade, de eqüitatividade, de riqueza (número de espécies e 

riqueza de Margalef), de captura em número e captura em massa, para cada 

estação do ano. Os dados das amostras mensais foram então reunidas em 

estações do ano, segundo critério baseado nos dados ambientais de cada mês. 

Assim, o inverno englobou os meses de maio, junho, julho e agosto de 2002; a 

primavera, setembro, outubro e novembro de 2002; o verão, dezembro de 
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2002, janeiro e fevereiro de 2003 e o outono, os meses de março e abril de 

2003. 

 Com o objetivo de verificar se havia diferença significativa entre os 

valores médios dos índices ecológicos e capturas, foi realizada uma análise de 

variância não paramétrica por meio do teste de Kruskall-Wallis, também 

denominada análise de variância por postos (ZAR,1996).  

 

Análise de Agrupamento (Classificação) 

 Com os valores de abundância em número das espécies que 

apresentaram indicador de importância com valores maiores que 0,4%, foi 

aplicada a análise de classificação de TWINSPAN (Two Way Indicator Species 

Analysis). Esta análise classifica simultaneamente espécies e amostras, 

definindo dendrogramas no modo R e no modo Q (HILL, 1979). O princípio 

básico do TWINSPAN é a dicotomia, dividindo as amostras em grupos 

dicotômicos sucessivos e o mesmo é feito com as espécies (Valentin, 2000). 

Uma tabela é montada a partir das classes de abundância das espécies em cada 

estação, definidas como níveis de dicotomia de pseudo-espécies, ou seja, dados 

semi-quantitativos de abundância (VALENTIN, 2000). Neste estudo os níveis de 

corte adotados para as classes de abundância foram: 0, 50, 100 e 500 

indivíduos coletados por arrasto. Nesta análise foram utilizadas todas as 

amostras.  

 

Análises de Ordenação 

Foram selecionadas as três áreas internas do estuário e as espécies que 

apresentaram valores do indicador de importância maiores que 0,4%. Os 

valores de abundância numérica dessas espécies foram transformados 

aplicando-se raiz quadrada dupla, medida que possibilitou a normalização da 

distribuição das freqüências (ZAR, 1996). A normalidade da distribuição foi 

verificada através do teste de Kolmogorov-Smirnov (BELTRONES, 1988).  

Com o objetivo de se avaliar variações espaço-temporais na composição 

e abundância das espécies, foram realizadas as análises de ordenação MDS 

(Non Metric Multidimensional Scaling) e Análise de Agrupamento modo –Q. O 

coeficiente de similaridade de Bray-Curtis foi utilizado para a análise de 

Agrupamento com o método de agrupamento pela média simples dos seus 

valores de similaridade (UPGMA - Unweighted Pair Group Method using 

Arithmetic Averages) (LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Com a análise de 

Similaridade de percentagens (SIMPER) foram identificadas quais espécies 
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contribuíram para a formação dos grupos formados na análise de Agrupamento 

e no MDS. 

Com o objetivo de verificar quais dados ambientais ou o conjunto de 

variáveis que melhor explicariam as variações espaço-temporais da fauna, foi 

aplicado o método estatístico BIO-ENV (CLARKE & WARWICK, 1994), o qual 

compara duas matrizes de similaridade, uma com dados de abundância 

numérica das espécies e outra com dados ambientais. 

Nas análises relativas às variações da comunidade, foram utilizadas siglas 

para representar os nomes das espécies (TAB. 2), de modo a facilitar sua 

apresentação nas figuras e tabelas. 

 

Caracterização dos Estratos Populacionais das Espécies Principais 

Com a utilização do indicador de importância, foram selecionadas como 

as espécies principais no estuário, as quatro com maiores valores de I%, que 

foram  Genidens genidens (Valenciennes, 1840), Genidens barbus (Lacepéde 

1803), Bairdiella ronchus (Cuvier, 1830) e Achirus lineatus (Linnaeus 1758). 

Uma quinta espécie foi também escolhida para este estudo, não por ser a quinta 

mais importante, mas por ocorrer em poucos meses (somente na segunda 

metade do período de coleta) e mesmo assim ficar entre as mais importantes. 

Essa espécie foi Trinectes paulistanus (Miranda Ribeiro, 1915).  

Especificamente para essas espécies, foram desenvolvidos estudos sobre 

aspectos que descreveram a estrutura de seus estratos populacionais na área e 

que constaram de: amplitude e distribuição de freqüência de comprimento total 

(mm) em relação ao total capturado, à época e ao local de coleta, proporção 

sexual por coleta e proporção entre estádios de maturidade (%) para fêmeas e 

machos por coleta, seguindo-se procedimentos metodológicos contidos em  

VAZZOLER (1981; 1996). Os resultados foram organizados em tabelas e 

figuras, sendo que a seqüência de apresentação dos resultados relativos às 

áreas inicia-se na área A3, a mais interna no rio, seguida das áreas A2 

(intermediária no rio), A1 (a mais próxima do mar) e EXT (a área marinha).  

Com a aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov, foram comparadas as  

distribuições de freqüências das classes de comprimento, mês a mês, por área 

de coleta, considerando-se apenas as coletas internas (A1, A2, A3), uma vez 

que a ocorrência das espécies consideradas principais na área externa (EXT) foi 

baixa e descontínua, não permitindo a aplicação do teste.  
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As diferenças das distribuições de freqüência de comprimento de machos, 

fêmeas e de jovens com sexo não identificado, considerando épocas do ano, 

locais e o total de animais capturados foram comparadas matematicamente com 

a utilização do teste de Kruskal-Wallis ou do teste de Mann-Whitney, após 

serem analisadas quanto à normalidade (ZAR, 1996). Inicialmente o mesmo foi 

realizado para as amostras mensais, porém, o número insuficiente de animais 

entre as três categorias (machos, fêmeas e não identificados) em cada mês 

impediu a aplicação dos testes. Optou-se então por reunir as amostras por 

estação do ano, seguindo-se os critérios de agrupamento de meses já descrito. 

A área EXT não foi incluída nesta análise por ter ocorrências pequenas e 

pontuais ao longo do tempo para as espécies analisadas.  O teste Mann-Whitney 

foi aplicado para as amostras com somente duas categorias a serem 

comparadas (comprimento de machos e de fêmeas). Estes procedimentos foram 

realizados através da utilização de programa estatístico.  

A proporção sexual mensal e por área também foi comparada com a 

aplicação do teste qui-quadrado, segundo método adaptado de VAZZOLER 

(1996).  

O valor de α assumido nas análises estatísticas, foi de 0,05% (TRIOLA, 

1999). 

Análise da Dieta das Espécies Principais e Formação de Grupos Tróficos 

Para cada uma das cinco espécies principais mencionadas, foram 

realizadas análises que constaram da identificação dos itens alimentares que 

compõem suas dietas e da importância de cada item alimentar na composição 

desta dieta. Para tanto, os dados sobre os conteúdos estomacais foram 

analisados em abordagens temporais, espaciais, e considerando-se o tamanho 

dos animais, como explicado a seguir. Os dados registrados em fichas de 

laboratório sobre o conteúdo de cada estômago foram organizados em planilhas 

gráficas.  

Através de análises preliminares, havia sido detectada uma grande 

variedade de itens alimentares presentes nos conteúdos estomacais, bem como 

uma grande variação da importância desses itens ao longo das doze coletas 

mensais e ao longo das quatro áreas onde as espécies ocorreram. Desse modo, 

procurando-se objetivar as análises e contar com maior número de dados por 

época, os dados mensais foram agrupados em estações do ano, seguindo-se o 

critério: inverno (reunindo os dados dos meses de maio, junho, julho e agosto 

de 2002); primavera (setembro, outubro e novembro de 2002); verão 
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(dezembro de 2002, janeiro e fevereiro de 2003) e outono (março e abril de 

2002). 

As análises preliminares também evidenciaram a importância de itens 

que não poderiam ser quantificados numericamente, por se tratarem de 

fragmentos de organismos, geralmente em avançado grau de digestão e 

dilacerados. Com o objetivo de não desprezar este tipo de dado, dada a sua 

importância, a representação dos itens alimentares encontrados nos conteúdos 

estomacais foi estudada através do cálculo da freqüência de ocorrência (O%) e 

da massa percentual (M%), estimadas para cada estação do ano e para cada 

área de coleta, seguindo-se BERG (1979) e HYSLOP (1980), por: 

Oi% = (número de estômagos com o item alimentar i / número de estômagos estudados) * 100 

Mi% = (massa do item alimentar i / massa total de todos os itens alimentares) * 100 

Os dados sobre freqüência de ocorrência (O%) e massa porcentual (M%) 

foram organizados em tabelas relativas às épocas, às áreas e ao total de dados 

obtidos. Nestas, os itens foram ordenados em seqüência taxonômica, iniciando-

se por filos animais, seguidos por material vegetal, material inorgânico e 

sedimento. 

A partir dessas tabelas preliminares, foram elaboradas novas planilhas 

onde os itens alimentares foram agrupados em níveis taxonômicos superiores e 

mais representativos da dieta. Assim, foi dimensionada a importância relativa 

dos itens alimentares reunidos em grandes grupos taxonômicos, com o cálculo 

do Índice Alimentar (IA%) modificado de KAWAKAMI & VAZZOLER (1980), para 

massa, baseado nos dados de massa porcentual e freqüência de ocorrência, 

como: 

IAi% = [Mi% * Oi% / Σ (Mi% * Oi%)] * 100 

 

Os valores de IA% dos itens alimentares estudados, por época e área de 

coleta foram representados em figuras. Para esta análise, aqueles itens cujos 

valores de IA% foram inferiores a 3% do total analisado (ou com representação 

menor de 3% nas amostras individuais por época e local), foram agrupados em 

um item genérico denominado “Outros”. Além disso, alguns itens das tabelas 

gerais da primeira análise foram desconsiderados, pelo fato de não 

acrescentarem, ou acrescentarem poucas informações elucidativas sobre o 

padrão alimentar dos animais. Foram eles: 
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- “Material digerido” - material fragmentado com avançado grau de digestão, 

cuja identificação da origem não foi possível. 

- “Material Inorgânico” - material presente nos estômagos dos animais, 

depositado no estuário possivelmente por ação antrópica, como por exemplo: 

fragmentos de embalagens de produtos, argolas de borracha, botões de plástico 

e fios de cabelo, considerados todos como lixo. 

O item “Escamas de Teleostei” também foi desconsiderado para o cálculo 

do índice alimentar. Nos estômagos das espécies analisadas, em especial nos 

bagres, escamas grandes, amareladas, arranjadas em conjuntos, umas sobre as 

outras, sobre o fundo-cego do estômago, freqüentemente foram encontradas, 

porém sempre sem resíduos de tecidos associados. A visualização destas 

estruturas não foi associada à ingestão de peixes ou fragmentos de peixes por 

estes animais e sim à ingestão acidental, e por isso, não foram consideradas na 

análise sobre a importância dos itens alimentares, através do cálculo do AI%.  

A importância do item sedimento foi detectada através da sua massa e de 

sua ocorrência nos estômagos das espécies, e para essa segunda análise com 

grupos taxonômicos superiores, foram realizados estudos com e sem este item. 

Nas análises com o item sedimento, não foi possível detectar uma variação 

temporal ou espacial, uma vez que se caracterizou importante em praticamente 

todas as amostras, além disso, sua importância diminuiu a variação temporal e 

espacial dos demais itens alimentares de origem animal ou vegetal.  Por essa 

razão, considerando-o importante sempre, optou-se pelas análises sem ele.  

Foram ainda estimados os valores de IA% dos itens alimentares nos 

conteúdos estomacais em relação ao tamanho dos animais estudados, 

organizados em classes de comprimento total. Para esta análise, todos os dados 

sobre os conteúdos estomacais foram agrupados, ou seja, foram reunidos os 

dados de todos os locais e épocas por espécie. Os intervalos das classes 

utilizadas nesta análise foram os mesmos das análises sobre a estrutura das 

populações, ou compatíveis com essas.  

      

Os valores obtidos de IA%, por áreas, épocas e por classe de 

comprimento dos peixes, foram comparados, utilizando-se a análise de 

Porcentagem de Similaridade de Shorigin (PS - Percent similarity coefficient): 

 

PS = 100 – 0,5 (Σ |a – b|), onde: 

 

a = valor de importância do item i para a espécie a 
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b = valor de importância do item i para a espécie b 

valor de importância = valor de IA% do item i 

   

Com a utilização dos valores de PS, foram elaborados dendogramas de 

similaridade através de análises de agrupamento, seguindo-se o método de 

agrupamento UPGMA, já mencionado em relação à análise de ordenação, modo 

Q, sendo os atributos os itens alimentares e os objetos as áreas de coleta, as 

épocas e as classes de comprimento.  

Como critério para avaliação dos resultados de agrupamentos, valores de 

PS superiores a 60% foram considerados indicativos de forte similaridade 

alimentar. Este valor foi assumido, pois é um critério freqüentemente utilizado 

em estudos similares e possibilita comparações. 

As dietas das cinco espécies estudadas também foram comparadas entre 

si, através do cálculo de IA% a partir das amostras totais e itens alimentares 

agrupados em grupos taxonômicos superiores. Do mesmo modo que foi descrito 

para as análises anteriores, foi elaborado um dendograma, baseado nos dados 

de PS, comparando as dietas das espécies. Aquelas que foram reunidas por 

apresentarem altos valores de PS entre si, foram agrupadas em chamados 

grupos tróficos.  

Para a verificação da variação temporal e espacial dos grupos tróficos 

identificados no estuário, foram utilizadas estimativas de biomassa relativa 

(B%) das cinco espécies principais do sistema. A B% foi estimada a partir das 

capturas em peso das espécies reunidas em grupos, considerando-se que o 

esforço de captura foi sempre padronizado. Desse modo foi possível verificar as 

fontes de alimento mais utilizadas pelas populações de peixes mais importantes 

no sistema e suas variações espaço-temporais. 


