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V. RESULTADOS 

 

1. Descritores Ambientais 

 

 Os dados ambientais obtidos ou, posteriormente estimados, quanto à 

profundidade local, temperatura do ar, temperatura da água de superfície e 

de fundo, transparência da água, salinidade de superfície e de fundo, pH de 

superfície e fundo, concentração de oxigênio de superfície e fundo, 

precipitação acumulada mensal, porcentagem de matéria orgânica e 

proporção areia/silte-argila constam da tabela 1, e as tendências de 

variação deles estão representadas na figura 2, para as três áreas internas 

do estuário. 

 As profundidades locais, que variaram de 1 a 4m, mostraram que o 

estuário estudado se caracterizou como muito raso (TAB. 1), sendo que as 

variações mensais ocorreram devido às variações dos níveis de maré. De 

modo geral, a área mais Interna, A3, foi a que apresentou maior 

profundidade.  

 Quando comparados os valores de temperatura da água (de 

superfície e fundo) (FIG. 2) entre as áreas, notou-se ao longo de todo o 

ano, que elas apresentam padrões semelhantes, não se observando 

diferenças espaciais entre a região interna (A3) e a externa (A1). Além 

disso, os valores da água de superfície e da água junto ao substrato foram 

muito próximos, o que mostrou a ausência de uma estratificação térmica 

vertical do estuário.     

 As variações relativas à salinidade, tanto de superfície quanto de 

fundo (FIG. 2), mostraram que, entre maio/2002 e outubro/2002, foram 

encontrados valores entre 5 e 33, e  que a partir de novembro/2002 até 

abril/2003, salinidades entre 0 e 5. Assim, durante o inverno/primavera, o 

estuário mostrou-se mais salino, com maior influência da maré, 

principalmente na área mais próxima ao mar (A1) e menor na interna (A3), 

enquanto que no período de verão/outono, o fluxo de água doce do rio 

dominou as três áreas estudadas.   

 Assim como observado com relação às temperaturas de superfície e 

fundo, a salinidade também não se apresentou diferente entre a superfície e 

fundo, evidenciando a ausência de uma estratificação na coluna d’água. 
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 Os valores de precipitação mensal acumulada para o período 

estudado, mostraram muita chuva ocorrendo em maio e junho/2002 (222,5 

e 101,5mm, respectivamente), no início das coletas, e valores menores, de 

julho a outubro/2002 (entre 18,6 e 43,4mm). A partir de novembro/2002, 

nos meses de verão, se observou aumento no volume das chuvas, com 

progressiva queda no outono até abril/2003. A exceção foi o mês de 

fevereiro/2003, com valor muito baixo de precipitação acumulada 

(19,9mm). Assim é possível considerar que na área houve um período 

menos chuvoso durante inverno/primavera e outro mais chuvoso no  

verão/outono, o que explica o padrão de tendências da salinidade, já 

descrito. 

 A transparência da água (FIG. 2), foi maior no primeiro período de 

coleta, com água mais relacionada à influência da maré, e menor quando o 

fluxo de água doce dominou. Isso mostra que o fluxo de água doce do rio 

deixou o estuário mais turvo do que no período de maior interação com o 

mar, talvez por trazer em suspensão mais partículas, talvez por revolver 

com maior intensidade o sedimento.  

 Os dados sobre o oxigênio dissolvido foram os que mostraram maior 

uniformidade de valores, a não ser pela observação de dezembro/2002 

relativa à água de fundo, na área A2 (TAB. 1; FIG. 2). 

 Com relação ao sedimento, em todos os períodos e locais houve 

predominância da porção de areia, a não ser pelas amostras de agosto. Os 

teores de matéria orgânica se mantiveram relativamente baixos, com 

variações muito pontuais (TAB. 1).  

 A partir das tendências dos descritores ambientais foi possível 

detectar que o estuário tem duas fases: ele é mais salino e influenciado 

pela ação da maré no inverno/primavera e menos salino e mais suscetível 

ao fluxo de água doce do rio, no período de verão/outono, em conseqüência 

do aumento das chuvas neste último período. No entanto, em termos 

espaciais, as três áreas são muito semelhantes entre si, com as mesmas 

tendências de variações, e em termos da coluna d’água, não apresentam 

uma estratificação vertical.     
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2. A Composição da Ictiofauna 

 Os nomes das espécies que foram coletadas, suas respectivas 

Famílias e Ordens constam da tabela 2. Foram registradas ao todo, 53 

espécies diferentes e mais uma categoria sem reconhecimento específico 

(Cynoscion sp.).  

 Seis Ordens e 22 Famílias taxonômicas distintas estiveram 

representadas entre os peixes do estuário. As famílias com maior número 

de espécies foram Sciaenidae (13 espécies), Carangidae e Gerreidae (cada 

uma com 5 espécies).   

Uma vez que o estuário se caracterizou como um ambiente muito 

raso, a operação da rede de porta, parece também ter atuado na coluna 

d’água, coletando além dos demersais, peixes pelágicos como: Anchoa 

tricolor, Harengula clupeola, Lycengraulis grossidens e Pellona harroweri. No 

entanto a maior parte foi de espécies de hábitos demersais/bentônicos.  

Nenhuma das espécies foi reconhecida como de ambiente de água 

doce e aquelas consideradas verdadeiramente estuarinas, isto é, que 

utilizam o estuário em todas as fases de vida, foram poucas. Entre elas, 

apresentando tanto indivíduos juvenis quanto adultos em diferentes 

estádios de maturidade gonadal, inclusive com evidências ou indícios de 

desova dentro do estuário, estiveram: Achirus lineatus, Bairdiella ronchus, 

Cathorops spixii, Catharidium garmani, Diapterus rhombeus e Spheroides 

testudineus.   A não ser por Achirus lineatus e Bairdiella ronchus que foram 

abundantes, as demais espécies tiveram ocorrências ocasionais, não se 

considerando que maturem e desovem na área. Além disso, no caso do 

bagre Cathorops spixii, fêmeas em reprodução foram registradas somente 

para a área externa ao estuário (EXT). 

As espécies marinhas que se mantiveram no estuário apenas em 

alguma fase de vida foram maioria (88,9% das espécies), sendo 

representadas em sua totalidade por indivíduos juvenis.  
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3. Abundância e Distribuição Espaço-temporal  

Na tabela 2, além da caracterização taxonômica das espécies, são 

apresentadas as siglas utilizadas para cada espécie nas figuras referentes 

às análises sobre a comunidade.  

As tabelas 3, 4 e 5 apresentam as abundâncias mensais das espécies 

e os totais em número e em massa (representadas em porcentagem), por 

área de coleta.  

Ao longo de um ano de prospecção, foram capturados 13.802 

exemplares de peixes, perfazendo uma massa total de 210.662,2g (TAB. 5).  

Na figura 3, foram representadas as abundâncias (numérica e em 

massa) mensais obtidas para cada área de coleta. Maiores valores de 

captura foram registrados na área mais interna (A3), principalmente em 

agosto, setembro, fevereiro e abril. Nesta área, especificamente, nos meses 

de fevereiro e de abril, a diferença entre os valores de número e massa 

mostrou que os animais capturados além de muito numerosos eram muito 

pequenos. 

Pela tabela 3, é possível observar que em termos numéricos,  nas 

três áreas internas, a espécie Genidens genidens foi a que apresentou 

maiores valores, independentemente dos meses e das áreas.  A área A3 foi 

a que apresentou maiores abundâncias, representadas pelas espécies 

Genidens genidens, Genidens barbus e Bairdiella ronchus,principalmente. 

Nas áreas A2 e A1, a importância do bagre Genidens genidens diminui, e 

nota-se além das outras já citadas, a corvina Micropogonias furnieri e 

eventualmente o linguado Achirus lineatus. Ao contrário das três áreas 

interiores, a EXT, marinha, apresentou abundâncias menores, diluídas entre 

um maior número de espécies, e espécies que nas áreas internas não 

ocorreram tanto como foi o caso de Pellona harroweri, Stellifer rastrifer e 

Cathorops spixii. De modo semelhante, os valores de abundância em 

massa, apresentados na tabela 4, evidenciaram o mesmo resultado.   

Na tabela 5, além das capturas totais, foram apresentados para cada 

espécie, os valores de freqüência de ocorrência, de ocorrência numérica e 

em massa e o indicador de importância relativa. O bagre Genidens genidens 

foi a que apresentou maiores valores em todas as freqüências descritoras, 

caracterizando-se como a mais importante no estuário, por compor sozinha, 
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quase 50% em número e em massa, 61,14%. Seu valor de indicador de 

importância foi 39,85%.  

Com valores muito menores, foram classificadas em ordem de 

importância: Genidens barbus, o roncador Bairdiella ronchus, o linguado 

Achirus lineatus, o bagre Cathorops spixii, a corvina Micropogonias furnieri e 

os linguados Trinectes paulistanus e Citharichthys spilopterus. Somados ao 

bagre dominante, estas 8 espécies compuseram cerca de 86% do número 

total e 87,4%, em termos de captura em massa.  

Na tabela 6, as mesmas informações são apresentadas, porém sem 

as capturas da área EXT, e neste caso, se evidencia o conjunto de espécies 

que realmente ocorrem no interior do estuário. A importância do bagre 

dominante cresceu para cerca de 46% e a composição das demais 

consideradas importantes se modificou.  

Pelos resultados apresentados neste item, foi possível evidenciar, em 

termos de abundância: a importância da área mais interna A3, a 

dominância do bagre Genidens genidens no estuário, e as importantes 

capturas de peixes pequenos, mas numerosos, no final do verão, início do 

outono.   

 

As médias das capturas e dos índices ecológicos estimados para cada 

época do ano foram organizadas na Figura 4. Maiores valores de capturas 

ocorreram na área A3, como já evidenciado.   

Com relação à diversidade, os valores médios para a área A1 

variaram entre 0,85 e 1,38nits/ind., para a área A2 de 1,11 a 1,82nits/ind., 

para a área A3 de 0,62 a 1,11nits/ind. e para a EXT, 0,99 a 1,70nits/ind. 

Apesar das variações ao longo das estações do ano, e dos maiores valores 

de diversidade apresentados pelas áreas A2 e EXT, não foram identificadas 

diferenças significativas entre eles.   

Com relação aos valores de eqüitatividade (J’) (FIG.4), observou-se 

grande uniformidade, não sendo também detectadas diferenças 

significativas entre eles. Para a área A1, as os valores médios variaram de 

0,48 a 0,68; de 0,60 a 0,79 para a área A2, 0,28 a 0,58 para a área A3 e 

0,38 a 0,73 para a EXT. Mesmo não havendo diferenças significativas, 

assim como para diversidade, maiores valores de eqüitatividade foram 
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registrados nas áreas A2 e EXT, o que revelou uma maior uniformidade de 

abundância entre as espécies dessas duas áreas.  

Apenas os valores médios de riqueza (S – número de espécies) e do 

índice de riqueza de Margalef (d) apresentaram diferenças significativas, e 

isso ocorreu devido aos resultados da área EXT, que foram muito diferentes 

das demais (FIG.4). Nesta área os valores médios variaram entre 13,3 e 

15,7 espécies; enquanto que as demais mostraram: de 4,8 a 9,7 espécies 

na área A1, 5,3 a 10,3 na área A2, 7,0 a 12,7 na área A3.  

   

 A análise de classificação TWINSPAN (FIG. 5) revelou dois grupos de 

amostras, separando aquelas da área externa (grupo 2) das demais áreas 

(grupo 1). A análise considerou estes dois grupos distintos, tomando como 

espécie-indicadora, o cienídeo Stelifer rastrifer (STRA), que ocorreu 

somente na área EXT e não nas demais.  

 A partir da formação destes dois grupos, pode-se verificar quatro 

subgrupos principais de amostras, assim caracterizados:  

- subgrupo 1a: todas as amostras da área A3 (com exceção de maio) e 

grande parte das amostras da área A2 (exceto de maio, julho, agosto, 

setembro e outubro), além da amostra de abril da área A1; 

- subgrupo 1b: todas as amostras da área A1, menos a de abril, as 

amostras da área A2 dos meses maio, julho, agosto, setembro e outubro e 

a amostra de maio da área A3; 

 As espécies-indicadoras que influenciaram na divisão destes 

subgrupos 1a e 1b foram o roncador Bairdiella ronchus (BARO) que foi 

pouco representativa no grupo 1b, isto é, pouco abundante na área A1, e, 

de modo inverso, a grande representatividade do linguado Achirus lineatus 

(ACLI) neste subgrupo e na área A1.  

Quanto aos outros dois subgrupos de amostras formados, o subgrupo 

2a incluiu grande parte das amostras da área EXT; o subgrupo 2b, foi 

composto por amostras de dezembro e novembro da área EXT. Para a 

formação destes dois subgrupos (2a e 2b), a análise considerou como a 

espécie indicadora, o robalo Centropomus parallelus (CEPA), por ocorrer no 

subgrupo 2b, porém não no 2a. 
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Com relação ao agrupamento das espécies (FIG. 5), foram revelados 

dois grandes grupos: um com aquelas espécies que apresentam maior 

abundância nas áreas internas do estuário (grupo A) e outro com as 

espécies que foram mais abundantes na área marinha externa (grupo B). 

Destes dois grupos, distinguiram-se três subgrupos principais:  

- subgrupo A’: formado por Prionotus punctatus (PRPU), Spheroides 

testudineus (SPTE), Genidens barbus (GEBA), Micropogonias furnieri 

(MIFU), Achirus lineatus (ACLI), Citharichthys arenaceus (CIAR) e Genidens 

genidens (GEGE) que foram mais abundantes nas coletas das áreas internas 

do estuário (do grupo 1 de amostras). Neste subgrupo, é importante notar 

a presença das espécies consideradas importantes no estuário (os bagres 

Genidens genidens e Genidens barbus, e o linguado Achirus lineatus); 

- subgrupo A’’: composto por Bairdiella ronchus (BARO), Catharidium 

garmani (CAGA), Diplectrum rhombeus (DIRH), Eugerres brasilianus 

(EUBR), Trinectes paulistanus (TRPA), Centropomus parallelus (CEPA), 

Centropomus undecimalis (CEUN) e Citharichthys spilopterus (CISP), 

ocorrendo de forma exclusiva nas coletas realizadas na área A3, a mais 

distante do mar e na intermediária A2. Neste subgrupo, ficou também o 

roncador Bairdiella ronchus (BARO), uma das espécies consideradas 

principais segundo o indicador de importância adotado no presente estudo,  

e o linguado Trinectes paulistanus, importante principalmente nas coletas 

de verão;   

- subgrupo B’: formado por Cathoropsis spixii (CASP), Cynoscion sp. 

(CYSP), Isopisthus parvipinnis (ISPA), Paralonchurus brasiliensis (PABR), 

Pellona harroweri (PEHA), Stellifer rastrifer (STRA), Trichiurus lepturus 

(TRLE), Bagre bagre (BABA), Lycengraulis grossidens (LYGR), Anchoa 

tricolor (ANTR), Selene vomer (SEVO), com ocorrências mais importantes 

no grupo 2 de amostras, da área EXT; e 

- “subgrupo” B’’: representado somente por Lagocephalus laevigatus 

(LALA), que ocorreu em pequena abundância nas áreas EXT e A1, porém 

uma única vez com grande abundância na área A3, diferentemente das 

demais espécies do grupo B.  

 Dessa forma, a análise de classificação, tornou evidente importantes 

variações espaciais na distribuição das espécies de peixes que ocorreram no 

estuário. 
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 Com relação às análises de ordenação, na figura 6 podem ser 

visualizados os resultados relativos à análise MDS e o dendograma de 

similaridade relativo aos agrupamentos evidenciados. Pela distribuição 

espacial das amostras, a análise de ordenação evidenciou a formação de 

três grupos distintos que foram denominados G1, G2 e G3 e caracterizados 

por: 

- G1 – praticamente todas as amostras da área A3 e algumas da área A2 

coletadas no verão e outono, e uma única amostra da área A1 de outono. 

- G2 – praticamente todas as amostras da área A1, algumas amostras da 

A2 relativas às coletas de início de inverno e primavera e uma única 

amostra da área A3 (maio/2002, neste trabalho agrupado com o inverno 

devido a suas características ambientais).      

- G3 – apenas três amostras de inverno relativas as áreas A1 e A2, que se 

diferenciaram muito das demais (A1/julho; A1/agosto e A2/agosto). 

O dendograma de similaridade (FIG. 6) mostra a composição destes 

três grupos, os quais apresentam grande semelhança com os agrupamentos 

de amostras 1a e 1b evidenciados pela análise de classificação TWINSPAN 

(FIG.5).   

Na figura 6 – quadro I, através dos valores de porcentagem de 

similaridade, é possível identificar as espécies que mais contribuíram para a 

similaridade das amostras de cada um dos grupos. Desse modo, as 

amostras que formaram o grupo G1 e que apresentaram 57,91% de 

similaridade média, foram compostas pelo bagre Genidens genidens 

(GEGE), o roncador Bairdiella ronchus (BARO), a corvina Micropogonias 

furnieri (MIFU) e com menor importância, o bagre Genidens barbus (GEBA), 

o linguado Trinectes paulistanus (TRPA) e o robalo Centropomus parallelus 

(CEPA).  Um valor de 59,18% de similaridade média reuniu as amostras do 

grupo G2, com a participação dos bagres Genidens genidens (GEGE), 

Genidens barbus (GEBA) e do linguado Achirus lineatus (ACLI). As poucas 

amostras reunidas no grupo G3 apresentaram valor de similaridade média 

mais baixo (36,82%) sendo marcadas pelos altos valores de abundância de 

Achirus lineatus (ACLI), que nestas amostras ocorreu acompanhado por 

espécies mais raras.  

Os valores de dissimilaridade apresentados na figura 6 – quadro I 

mostram que os grupos G1 e G3 são mais distintos entre si (dissimilaridade 
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média de 86,96%) principalmente por diferenças de reveladas pelas 

espécies Genidens genidens (GEGE) e Bairdiella ronchus (BARO), mais 

abundantes na área A3. O grupo G3 também se diferenciou do grupo G2, 

com 71,65% de dissimilaridade média, principalmente devido às diferentes 

contribuições de Genidens genidens (GEGE) e Genidens barbus (GEBA). De 

forma distinta, G1 e G2 apresentaram entre si maior semelhança, com 

54,27% de dissimilaridade média.   

 Na figura 6 – quadro II, os resultados das correlações entre os 

valores das variáveis ambientais e as abundâncias numéricas das espécies 

mostram que o conjunto “temperatura de superfície, pH de superfície e 

porcentagem de areia” apresentou maior influência sobre os padrões de 

distribuição/abundância das espécies, e que individualmente, as variáveis 

ambientais explicam pouco as variações da comunidade.  

Em síntese, as análises sobre ordenação mostraram a formação de 

três grupos diferentes de amostras, revelando uma forte variação espacial, 

e, de forma menos evidente, diferenças temporais na fauna entre inverno-

primavera e verão-outono em relação à área A2. Essas variações são 

atribuídas à influência conjunta da temperatura de superfície, pH de 

superfície e porcentagem de areia no sedimento. 

 

 

 

4. As Cinco Espécies Principais – Estrutura da População 

 

Genidens genidens 

 Nas três áreas internas do rio (A1, A2 e A3), o bagre Genidens 

genidens, considerado a espécie mais importante no estuário em estudo, 

ocorreu praticamente em todos os meses e esporadicamente a espécie foi 

capturada na área marinha adjacente (EXT). Na tabela 7, foram reunidas as 

informações sobre abundância numérica e massa total capturada, bem 

como dados biométricos sobre os machos, as fêmeas e indivíduos com sexo 

não identificado.  

 A amplitude de comprimento total da espécie no estuário, durante os 

meses de levantamento, foi de 62 a 412mm (TAB. 7; FIGS. 7 E 8).  



 31

As distribuições de freqüências de comprimento do número total de 

indivíduos capturados por mês de coleta (FIG. 7) mostraram indivíduos 

mais freqüentemente distribuídos entre as classes de 60 a 180mm e, 

esporadicamente, apresentando comprimentos acima de 200mm. Animais 

muito pequenos (entre 60 a 99mm) foram detectados, em grande número, 

nos meses de fevereiro e abril, podendo-se observar o deslocamento de 

seus comprimentos a partir de fevereiro. Um outro grupo, com 

comprimentos intermediários entre 100 a 120mm, cresceu no estuário, de 

julho a março; foi possível identificar um terceiro grupo formado de 

indivíduos maiores e menos abundantes, mas cujo “crescimento” não foi tão 

marcado (a partir de 140mm).       

 Quando analisadas as distribuições por área (FIG. 8), notou-se que 

indivíduos menores se concentraram na área mais interna (A3) enquanto 

que aqueles de maior tamanho, na área mais próxima ao mar, (A1). Na 

área EXT, foram observados animais também de maior tamanho, porém em 

número muito reduzido. 

As distribuições das classes de tamanho dos exemplares desse bagre, 

separados em machos, em fêmeas e em indivíduos de sexo não identificado 

(NID), por mês e área de coleta, são apresentadas nas figuras 9, 10, 11 e 

12, sendo que em todas as amostras testadas, as distribuições não são 

normais (p<0,05). Os muito jovens (NID) foram mais abundantes entre as 

classes de 60 e 100mm, ocupando classes maiores em poucos meses. As 

fêmeas foram mais freqüentes nas classes acima de 100mm, apesar de 

esporadicamente apresentarem tamanhos menores. O maior exemplar 

coletado, com 412mm, foi uma fêmea capturada na área A2, em dezembro 

de 2002 (FIG. 10), porém outras com tamanhos acima de 200mm foram 

raramente coletadas. Quanto aos machos, foram identificados mais 

freqüentemente com comprimentos acima de 100 até 220mm.  

A comparação entre o comprimento de machos, fêmeas e animais 

sem sexo identificado, por área e por época de coleta (TAB. 8), mostrou 

que diferenças significativas ocorreram nas três áreas analisadas, e em 

todas as estações do ano, bem como quando considerou-se o total das 

coletas, com valores de p<0,000. Na maior parte das análises, os machos 

mostraram tamanhos maiores que as fêmeas e ambos foram sempre 

maiores que os indivíduos jovens com sexo não identificável. 
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Foram comparadas as distribuições das freqüências de comprimento, 

mês a mês, considerando o total de indivíduos coletados em cada área, os 

resultados gerados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (TAB. 9) mostraram 

que foram encontradas diferenças significativas entre as distribuições das 

amostras mensais, principalmente na área A3, onde a espécie mais ocorreu 

(X2KS > X2 crítico).  

 Com relação à proporção entre machos, fêmeas e indivíduos com 

sexo não identificado (FIG. 13) verificou-se a predominância destes últimos 

em praticamente todos os meses, nas áreas A3 e A2. Nas áreas A1 e EXT,  

a proporção de fêmeas e de machos aumentou. Geralmente o número de 

fêmeas nas três áreas internas foi maior que o dos machos, e a aplicação 

do teste qui-quadrado (TAB. 10) mostrou que nas 18 amostras, nas quais a 

diferença na proporção entre machos e fêmeas foi significativa, sempre 

ocorreu predominância de fêmeas.  

As freqüências relativas de fêmeas e machos cujos diferentes 

estádios de maturidade gonadal foram identificados, por mês e área de 

coleta, estão representadas nas figuras 14 a 21. Independentemente da 

área, do mês ou do sexo, a grande maioria dos indivíduos coletados foi de 

imaturos, com poucas ocorrências de animais em maturação e mais 

raramente de maduros. Na área A3, as fêmeas em maturação e maduras 

foram coletadas no inverno, na primavera e no verão (FIG. 14), enquanto 

na área A2 (FIG. 15), elas foram registradas na primavera, no inicio de 

verão e no outono. Na área A1 (FIG. 16), mais próxima ao mar, onde os 

comprimentos dos organismos foram maiores e os sexos deles melhor 

identificados, fêmeas em maturação e maduras ocorreram nos meses de 

junho, novembro, março e abril, sempre em pequeno número. Apenas para 

ilustrar, os resultados da área EXT mostraram também a predominância de 

fêmeas imaturas (FIG. 17). 

Com relação aos machos (FIGS. 18 a 21), houve domínio dos  

imaturos em todas as 4 áreas amostradas, sendo registrados maduros 

apenas na área A2, em dezembro. 
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       Genidens barbus 

 A segunda espécie mais importante foi outro bagre, Genidens barbus, 

que apresenta em relação a Genidens genidens grande semelhança 

morfológica, principalmente externa.  

 Na tabela 11 estão organizados os dados referentes à caracterização 

das amostras mensais, quanto aos dados de número, comprimento, massa 

e sexo dos organismos capturados. 

 Com relação ao comprimento, a amplitude para esta espécie, 

somadas todas as áreas e meses, variou de 67mm (em fevereiro, A3) a 

347mm (em janeiro, A2) (TAB. 11 e FIG. 22).  

Nas distribuições de freqüências de comprimento dos indivíduos por 

mês de coleta, considerando todas as áreas (FIG. 22) verificou-se a 

presença de indivíduos menores nos meses de fevereiro, março, abril, maio 

e junho, nas classes de comprimento entre 60 e 80mm. Invertendo a ordem 

dos meses e observando as distribuições a partir de janeiro até dezembro, 

foi possível acompanhar, pelas freqüências das diferentes classes de 

comprimento, uma tendência de aumento gradual dos organismos durante 

todo o ano, sendo que em janeiro dois grupos diferentes se encontravam na 

área, ou seja, aqueles de menor porte, que indicam recrutamento, e 

aqueles de maior comprimento que cresceram na área.  

 Quando analisadas as áreas (FIG. 23), verificou-se a predominância 

de indivíduos menores nas três internas, no rio, e na EXT, de  indivíduos 

maiores. Na distribuição total, predominaram aqueles com comprimentos na 

classe de 80mm, mostrando serem muito pequenos em relação ao 

organismo de maior porte capturado (347mm). 

 As distribuições de freqüência de comprimentos dos diferentes grupos 

individualizados (machos, fêmeas e indivíduos com sexo não identificados) 

também foram analisadas, por mês e área (FIGS. 24 a 27). Indivíduos NID 

apresentaram grande amplitude de comprimentos totais variando de 60 a 

300mm (no mês de julho, área EXT). A predominância deles, no entanto, 

ocorreu nas classes de 60, 80 e 100mm, principalmente nas áreas A3 e A2. 

Na área A1, observou-se a tendência dos indivíduos NID aumentarem de 

tamanho ao longo dos meses de julho a janeiro e entre maio e junho, como 

observado na distribuição total (FIGS. 22 e 23) .   
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As fêmeas de Genidens barbus, em pequeno número, apresentaram 

grandes variações de comprimento total (entre 80 a 340mm) (FIGS. 24 a 

27), coincidindo com a distribuição dos indivíduos de sexo não identificado. 

Os machos mostraram ocorrências pontuais e comprimentos variando entre 

100 e 240mm. 

O comprimento de machos, fêmeas e animais sem sexo identificado, 

por área e por época de coleta foram comparados (TAB.12), e diferenças 

significativas ocorreram em todas as análises (valores de p < 0,000). 

Machos com porte maior do que as fêmeas ocorreram na área mais interna, 

A3, enquanto nas demais as fêmeas foram maiores. No inverno, no outono 

e com relação ao total coletado, as fêmeas apresentaram comprimentos 

maiores e na primavera e verão foram os machos os maiores. Em todas as 

amostras, os machos e fêmeas sempre apresentaram tamanhos maiores 

que os não identificados jovens. 

As distribuições das freqüências de comprimento quando comparadas 

mês a mês, considerando o total de indivíduos coletados, através do teste 

de Kolmogorov-Smirnov (TAB. 13) mostraram diferenças significativas 

(X2KS > X2 crítico) entre as amostras de maio-junho, setembro-outubro, 

janeiro-fevereiro e fevereiro-março, na área A1 e agosto-setembro e 

outubro-novembro na área A3. As diferenças foram causadas devido ao 

deslocamento dos grupos que estão crescendo ao longo dos meses no 

estuário (FIGS.  24 e 26).    

 Com relação à proporção entre machos, fêmeas e indivíduos com 

sexo não identificado (FIG. 28) por área de coleta, verificou-se a freqüente 

presença destes últimos, mas entre os meses de setembro e janeiro, os 

valores das freqüências de animais com sexos identificados, principalmente 

as fêmeas, aumentaram. A aplicação do teste qui-quadrado (TAB. 14) 

detectou diferenças significativas nesta proporção praticamente em todas as 

coletas.   

 As freqüências de ocorrência relativa das fêmeas e dos machos em 

diferentes estádios de maturidade gonadal foram analisadas (FIGS. 29 a 

36), por área e mês de coleta. Com relação às fêmeas, a predominância de 

imaturas foi notada em todas as áreas, sendo a ocorrência de fêmeas em 

maturação verificada em meses pontuais (junho, na área A3; no verão na 
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área A2 e em julho na área EXT). Essa mesma tendência foi constatada 

para os machos da espécie (FIGS. 33 a 36). 

 

 Bairdiella ronchus  

 O roncador, Bairdiella ronchus, foi a terceira espécie mais abundante 

no estuário do Rio Itanhaém, ocorrendo sobretudo na área interna do 

estuário, ou seja, dentro do rio (apenas 16 indivíduos foram capturados na 

área EXT, em dezembro/2002). Os dados que caracterizaram cada uma das 

coletas estão reunidos na tabela 15. As análises a seguir foram realizadas 

somente em relação às áreas internas, uma vez que o estado de 

deterioração dos  exemplares da área EXT, prejudicou a obtenção de 

informações.  

 Os comprimentos dos exemplares coletados dessa espécie variaram 

entre 92 e 203mm (TAB. 15 e FIG. 37), mas as distribuições mensais de 

freqüências de classes de comprimento, considerando todas as áreas 

estudadas (FIG. 37) mostraram que a maioria dos animais se concentrou 

nas classes intermediárias, com maiores valores de freqüência nas classes 

de 120 a 160mm. Observou-se a tendência das modas se deslocarem para 

classes de comprimento maiores entre os meses de agosto e abril.    

 Quando analisadas as distribuições de classes de comprimento por 

área (FIG. 38), verificou-se que indivíduos menores ocorreram na área mais 

interna A3, enquanto que aqueles de maior tamanho, na área intermediária 

(A2) e, com menor evidência, na área A1.  

Machos, fêmeas e animais sem sexo identificado, por área e por 

época de coleta foram comparados (TAB. 16) quanto ao tamanho, e 

diferenças significativas ocorreram na amostra da área A3, no inverno e 

considerando o total das coletas (valores de p < 0,000). Nas áreas A1 e A2 

e na primavera, verão e outono, apesar dos machos apresentarem maiores 

tamanhos, as diferenças para com fêmeas e não identificados não foram 

significativas (p > 0,05). Porém, essas foram justamente amostras nas 

quais, os jovens de sexo não identificado foram pouco numerosos. Em todas 

as amostras, os machos e fêmeas sempre apresentaram tamanhos maiores 

do que os não identificados jovens, a não ser com relação ao organismo 

coletado na A2. 



 36

 Ao contrário das espécies de bagres que ocuparam as mesmas áreas, 

para o roncador, os indivíduos muito jovens sem identificação de sexo (NID) 

foram menos numerosos e presentes nas menores classes de tamanho 

(FIGS. 39 a 41). Na área A3 (FIG. 39), onde a espécie mais ocorreu, foi 

possível ver que mês a mês, as maiores freqüências se deslocaram de 

classes de menor comprimento para as maiores, como visto na distribuição 

total (FIG. 37). Este mesmo padrão, porém menos evidente, foi observado 

para as áreas A2 e A1, de menor ocorrência da espécie. Animais com 

comprimentos maiores, acima de 160mm, tanto os machos quanto as 

fêmeas, foram sempre pouco numerosos, em todas as áreas (FIGS. 39 a 

41).  

 Onde a espécie mais ocorreu, na área A3, os resultados gerados pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov (TAB. 17) mostraram que foram encontradas 

diferenças significativas entre as distribuições de novembro-dezembro e 

fevereiro-março (FIG. 39). Na área A2 as distribuições de dezembro e 

janeiro foram significativamente diferentes, com organismos maiores em 

janeiro (FIG. 40).   

Ao longo do ano e nas três áreas internas do rio, os indivíduos jovens 

sem sexo identificado foram minoria (Fig.42). Houve ao longo dos meses, 

uma alternância em relação à proporção entre fêmeas e machos, com a 

predominância destes últimos na área A1. O resultado do teste qui-

quadrado (TAB. 18) mostrou que diferenças ocorreram principalmente nas 

coletas de maior ocorrência e com predominância de machos.  

   Com relação à proporção entre estádios de maturidade gonadal, para 

as fêmeas, foi observada, na área A3 (FIG. 43) a predominância de animais  

imaturos, mas principalmente daqueles em maturação. Fêmeas adultas 

maduras estiveram presentes entre setembro e dezembro, e as únicas com 

gônadas hidratadas foram registradas no mês de setembro. Nas áreas A2 e 

A1, onde a espécie ocorreu com menor abundância, foram observadas 

fêmeas imaturas e em maturação (FIGS. 44 e 45).  Quanto aos machos, as 

figuras 46, 47 e 48 mostram as proporções entre os estádios, sendo que 

indivíduos imaturos e em maturação foram capturados nas três áreas, 

porém tanto na área A3, quanto na área A2, machos maduros foram 

registrados no final da primavera e início de verão. 

 



 37

 Achirus lineatus  

Entre os linguados que ocorreram no estuário estudado, Achirus 

lineatus foi aquele de maior abundância, ocupando principalmente a área 

A1.  O menor exemplar capturado apresentou 43mm e o maior 141mm, 

sendo que ambos ocorreram na mesma coleta (fevereiro, área A1) (TAB. 

19). Outros dados sobre a caracterização das amostras estão sumarizados 

nesta tabela.  

 Quando analisadas as distribuições de freqüências de comprimento do 

número total de organismos por mês de coleta (FIG. 49), observa-se uma 

grande amplitude de classes representadas por freqüências muito 

semelhantes em todos os meses, com exceção correspondentes ao  

inverno. A tendência de deslocamento das modas, mostrando o aumento de 

comprimento com o tempo, por esse motivo, não fica clara como nas duas 

últimas espécies analisadas.  

Ao se estudar a distribuição de comprimento dos exemplares em 

relação às áreas de coleta, somados todos os meses (FIG. 50), observa-se 

que organismos de menor porte foram encontrados na área A2, enquanto 

que os de maior tamanho, na área A1. Na área mais interna (A3) e na 

marinha (EXT), o pequeno número de animais coletados não permite 

verificar um padrão de distribuição. A representação da distribuição das 

freqüências de comprimento, considerando-se o total de organismos 

coletados, reflete o padrão visto na área A1, devido ao maior número de 

organismos ali presentes. 

 As distribuições de freqüência de comprimento para machos, fêmeas 

e animais jovens sem sexo identificado, representadas por área de coleta, 

mostram que, na área A3, como mencionado acima, o número de animais 

esporadicamente capturados foi pequeno (FIG. 51). Na área A2, os  

organismos classificados como NID foram os menores, os dos machos foram 

intermediários e as fêmeas foram as de maior porte (FIG. 52). Na área A1, 

apesar de pouco numerosos (TAB. 19), animais jovens sem sexo 

identificado apresentaram comprimentos totais entre 43 e 115mm (FIG. 

53). As fêmeas mostraram maior amplitude de comprimento, a partir de 65 

até a classe de 140mm e quando comparadas aos machos, apresentaram 

comprimentos maiores. Estes foram registrados desde 75 até 125mm (FIG. 

53).    



 38

As comparações do tamanho de machos, fêmeas e animais sem sexo 

identificado, por área e por época de coleta (TAB.20) mostraram diferenças 

significativas ocorrendo em todas as amostras analisadas (valores de p < 

0,000), com exceção da área A3, onde este linguado pouco ocorreu. Em 

relação aos machos e aos organismos de sexo não identificado, as fêmeas 

foram sempre maiores, não considerando a área A3.  

Diferenças significativas entre as distribuições de comprimento 

mensais foram detectadas entre os meses de julho e agosto (A3), agosto e 

setembro (A2) e fevereiro e março (A1) (TAB. 21 e FIGS. 51 a 53).  

Quanto à proporção entre os organismos por área, um padrão de 

predominância de fêmeas foi constatado, principalmente nas áreas A1 e A2. 

Na área EXT, ocorreu somente um único macho em outubro e outro 

exemplar sem identificação sexual, devido ao estado de conservação 

precária (FIG. 54). A análise da aplicação do teste qui-quadrado (TAB. 22) 

mostrou que foram poucas as diferenças significativas entre a proporção de 

machos e fêmeas.  

Com relação às freqüências de estádios de maturidade ao longo do 

tempo para as fêmeas, todos os estádios de maturidade gonadal foram 

detectados, com exceção de fêmeas desovadas (FIGS. 55 a 57). Imaturas e 

em maturação foram encontradas nas três áreas internas do rio, e maduras 

durante a primavera/2002, o verão/02-03 e o início do outono/2003, nas 

áreas A1 e A2 (FIGS. 56 e 57). Apenas uma fêmea hidratada, com indícios 

de início de desova, foi coletada no mês de março na área A1 (FIG. 57).  

Quanto aos machos, ao contrário das fêmeas, em todas as áreas e 

meses de ocorrência predominaram exemplares imaturos ou em maturação 

(FIGS. 58 a 60). Um único macho com testículos maduros foi observado em 

março, na área A1, juntamente com a única fêmea hidratada acima 

mencionada (FIG.60). 

  

 

 Trinectes paulistanus  

 A segunda espécie mais importante entre os linguados foi Trinectes 

paulistanus, mas ao contrário de Achirus lineatus, ocupou a área mais 

interna do estuário (A3) e apenas durante a segunda metade do ano de 

coleta (entre novembro/2002 e abril/2003) (TAB. 23). 
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 A amplitude de comprimento observada foi de 37mm (janeiro, A3) a 

107mm (fevereiro, A2 e A3) (TAB.23). As Figuras 61 e 62 mostram as 

distribuições de freqüência de classes de comprimento referentes ao total 

de organismos coletados por mês (FIG. 61) e por área de coleta (FIG. 62).  

Com relação à análise temporal, foi possível observar que as classes 

de 80 a 105mm foram aquelas com maiores valores entre os meses de 

novembro de 2002 a fevereiro de 2003, enquanto que grupos de menor 

porte ocorreram em março e abril de 2003. Foi possível verificar o 

deslocamento das modas do final da primavera ao verão, sendo este um 

indício de crescimento dos animais na área ao longo do tempo. Ao 

contrário, no outono não foi possível verificar tal fato, porém as amostras 

tiveram poucos organismos. 

As distribuições de freqüência de classes de comprimento relativas a 

cada área e ao total coletado (FIGS. 61 e 62) mostraram a importância da 

área A3, um amplo espectro de tamanho e a predominância de organismos 

pequenos (nas classes de 80 a 90mm de comprimento total). A importância 

desta área se refletiu na representação para o total coletado, já que nas 

demais áreas o número de animais foi muito menor (FIG. 62). 

    Poucos indivíduos sem sexo identificado (FIGS. 63 a 65), 

apresentaram comprimentos diversos entre 37 e 100mm (em janeiro/2003, 

A3). Na área 3, foram encontrados indivíduos jovens (NID), fêmeas, e 

machos, sem predomínio de algum destes grupos. Nas demais áreas as 

ocorrências foram pontuais (FIGS. 64 e 65).  

A comparação entre o comprimento de machos, fêmeas e animais 

sem sexo identificado, por área e por época em que a espécie ocorreu, 

através da aplicação do teste Kruskal-Wallis (TAB.24), mostrou diferenças 

significativas em relação às áreas internas do estuário e no verão, quando a 

espécie mais ocorreu. As fêmeas tinham maior porte que os machos e os 

jovens de sexo não identificado. 

Valores de X2KS maiores que o X2crítico, com a aplicação do teste de 

Kolmogorov-Smirnov (TAB. 25) para a comparação das distribuições de 

comprimento mensais, foram obtidos somente nas análises que 

compararam dezembro-janeiro e março-abril, na A3.  Essas diferenças 

ocorreram devido ao deslocamento dos grupos que crescem ao longo do 

tempo (FIG. 63). 
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Com relação à proporção entre machos, fêmeas e animais sem sexo 

identificado, a figura 66 mostra que na área A3, onde foi mais importante, 

indivíduos NID predominaram no final da primavera e início de verão 

enquanto machos e fêmeas no verão e início de outono. Nas demais áreas, 

o número de peixes foi reduzido impossibilitando considerações robustas. 

Do mesmo modo que o linguado Achirus lineatus, foram poucas as 

diferenças entre a proporcionalidade de fêmeas e de machos (TAB. 26).  

  Com relação aos estádios de maturidade dos animais presentes no 

estuário, Trinectes paulistanus apresentou tanto para fêmeas, quanto para 

machos, a predominância de indivíduos imaturos e, esporadicamente, em 

maturação (área A3) (FIGS. 67 a 72).  

 

 

5. As Cinco Espécies Principais – Estudos sobre Alimentação 

 

 Os grupos taxonômicos que compuseram os itens alimentares 

identificados nos conteúdos estomacais examinados de exemplares das 

cinco espécies estudadas estão relacionados na tabela 27, bem como 

características destes itens encontrados nos conteúdos estomacais dos 

peixes.  

 

Genidens genidens 

Foram analisados os conteúdos estomacais de 374 exemplares do 

bagre Genidens genidens. Um total de 37 diferentes categorias de itens 

alimentares foi registrado para esta espécie e nas tabelas 28 a 32, são 

apresentados os valores calculados da massa porcentual (M%) e da 

freqüência de ocorrência (O%) de cada item alimentar por área de coleta, 

época e total. Dessas tabelas constam também dados complementares 

sobre a caracterização das amostras analisadas (número de estômagos e 

tamanho dos animais). 

Nos conteúdos estomacais de peixes da área A3 (TAB. 28) foram 

estão registrados 33 diferentes tipos de itens alimentares, e estes, nas 

diferentes épocas do ano, mostraram variação em termos de importância na 

composição da dieta da espécie. No Inverno, quando se iniciaram as 

coletas, foram importantes, tanto pelos valores de massa quanto pela 
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ocorrência: Polychaeta, e Brachyura (não identificado). Apenas levando em 

conta os valores de ocorrência, foram também importantes: o tanaidáceo 

Kalliapseudes schubartii, material não identificado digerido, fragmentos de 

insetos adultos e Tanaidacea (não identificado), entre outros. Com relação à 

primavera, os itens importantes foram: fragmentos de Crustacea (não 

identificado), K. schubartii e fragmentos de origem vegetal, sendo também 

freqüentes: Polychaeta, megalopa, insetos adultos, e material digerido. Na 

amostra de verão, predominaram em massa e em ocorrência Brachyura 

(não identificado) e material digerido, e com valores altos de ocorrência: 

larvas de Insecta, K. schubartii, Polychaeta, Zoea, Crustacea fragmentado e 

insetos adultos. No outono, os itens de maior relevância mudaram um 

pouco: material digerido, K. schubartii e Copepoda e considerando-se 

apenas os valores de ocorrência, larvas de Insecta, K. schubartii, 

Amphipoda e escamas de teleósteos. 

Em todas as épocas (TAB. 28), a presença de sedimento no interior 

do estômago dos animais foi importante não somente por sua massa, mas 

também por altos valores de ocorrência.  

Na área A2 (TAB. 29), novamente um grande número de itens 

alimentares foi registrado nos conteúdos examinados, 29 ao todo, e do 

mesmo modo que na área anterior, o sedimento também foi importante em 

todas as épocas. O item material digerido, não identificado, esteve sempre 

presente nos estômagos sendo importante em massa e em ocorrência. Além 

dos mencionados, os itens predominantes em cada época variaram: K. 

schubartii e escamas de Teleostei no inverno, Megalopa de Brachyura na 

primavera, camarões Dendrobranchiata não identificados no verão e 

material fragmentado de origem vegetal no outono.  

Na área A1 (TAB. 30), a mais próxima à desembocadura do rio, os 

dados revelaram variações de importância entre os itens alimentares de 

época para época: no inverno, Brachyura (não identificado) e Polychaeta 

sobressaíram-se enquanto na primavera, camarões Dendrobranchiata, 

material digerido, fragmentos vegetais e fragmentos de crustáceos não 

identificados. No verão, foram marcantes as escamas de Teleostei, 

Polychaeta, camarões Dendrobranchiata, fragmentos de vegetais e material 

digerido, enquanto no outono, com exceção de camarões Dendrobranchiata 
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(não identificado), estes mesmos itens foram, em conjunto, os mais 

importantes. 

Foram raras as ocorrências de Genidens genidens na área EXT, 

localizada na região costeira, sendo poucos, os estômagos analisados (TAB. 

31). Mesmo assim, apenas para ilustrar que a dieta desta espécie, nesse 

local, foi semelhante às áreas internas do rio, havendo a predominância de 

camarões Dendrobranchiata, de Polychaeta, de fragmentos não 

identificados de Crustacea e de material digerido, assim como foi relatado 

para a área A1. 

Quando consideradas somente as épocas (TAB. 32), 

independentemente das áreas, pôde-se constatar que Polychaeta foi um 

item importante sempre, Crustacea (não identificado) o foi no verão, assim 

como Brachyura no inverno, camarões Dendrobranchiata no verão e no 

outono. O tanaidáceo K. schubartii, apesar de sempre ocorrer no conteúdo 

estomacal do bagre foi importante no verão e os itens escamas de 

Teleostei, material digerido, fragmentos de origem vegetal e sedimento 

foram sempre importantes.  

Para Genidens genidens, os resultados referentes à massa porcentual 

(M%) e freqüência de ocorrência (O%) dos itens alimentares, quando 

considerados os dados referentes a todos os conteúdos examinados (TAB. 

32), mostraram a predominância de crustáceos fragmentados, digeridos, 

representados por Brachyura, Peneaidea e Tanaidacea, e de Polychaeta que 

são consumidos conjuntamente com uma grande quantidade de sedimento 

e material vegetal fragmentado.    

Com o objetivo de agregar estes resultados e comparar os padrões 

temporais e locais de dieta para a espécie, os itens foram agrupados em 

grupos taxonômicos superiores e analisados através do cálculo do índice 

alimentar (IA%). A grande variação de valores deste índice por época e 

área de coleta pode ser visualizada na figura 73.  

Os dendogramas apresentados na figura 74 ilustram a similaridade 

das dietas por ponto de coleta. Na área A3, assim como na A2, quando 

comparadas as dietas por época, as análises mostraram em todos os 

agrupamentos formados baixa similaridade, que pode ser visualizada pelos 

diferentes valores do IA% na figura 73.  
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Na área A1, a similaridade alimentar da espécie entre as épocas 

verão e primavera foi considerada alta (61,7% de similaridade), enquanto 

que outono e inverno mostram padrões distintos. Os padrões semelhantes 

entre primavera e verão podem ser visualizados na figura 73, pelos valores 

relativamente semelhantes de IA%, nestas épocas. Ao contrário, altos 

valores de fragmentos vegetais no outono, e de Brachyura e de Polychaeta 

no inverno tornaram estes padrões diferentes.           

Os conteúdos analisados com relação à área EXT mostraram que eles 

apresentam apenas cerca de 20% de similaridade entre as épocas 

analisadas, porém este fato pode ter sido gerado pelo número pequeno de 

observações (FIGS. 73 e 74). 

 Na figura 75 foram representados os dendogramas de agrupamento 

das dietas em relação às épocas e novamente, pouca similaridade alimentar 

pode ser identificada em todas as representações, com exceção do 

dendograma de inverno, com o agrupamento formado pelos conteúdos das 

áreas A3 e A1, com 68,9% de similaridade. Na figura 73, essa proximidade 

entre A3 e A1 no inverno, pode ser visualizada, pelos valores próximos do 

IA% para os itens Polychaeta e Brachyura.  

   Quando a similaridade alimentar da espécie foi estudada com 

relação ao tamanho dos peixes (FIG. 76), observou-se a formação de 

quatro grupos com alta similaridade: classes de 80-99mm e 100-119mm 

reunidas com 79,8% de PS, classes 160-179mm e 240-259mm com 71,9% 

de similaridade, classes 120-139mm e 140-159mm  reunidas por 70,0% de 

PS e um grande grupo formado pelas quatro classes entre 80 e 159mm com 

61,1% de PS. Os valores de IA% dos itens alimentares por classe de 

comprimento foram organizados na tabela 33. A alta similaridade entre 

organismos com 80-99mm e 100-119mm pode ser explicada pelos valores 

semelhantes do IA% para os itens Crustacea, Megalopa e Zoea e 

Tanaidacea, entre outros. Os animais com comprimento 160-179mm foram 

reunidos aos de 240-259mm pelos valores de IA% do item alimentar 

fragmentos de origem vegetal (TAB. 33). E animais de comprimento entre 

120 a 159mm foram agrupados pelos valores de IA% próximos referentes 

aos itens: Crustacea, camarões Dendrobranchiata, Tanaidacea e fragmentos 

de origem vegetal. 
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Observou-se que animais com comprimentos menores se agruparam 

mesmo não apresentando valores altos de similaridades e que as classes de 

comprimento maiores também se agruparam do mesmo modo (FIG. 76) . 

Os animais maiores (260 a 295mm) apresentaram maior distinção 

alimentar quando comparadas às demais classes, por conterem em seus 

conteúdos estomacais basicamente Polychaeta (TAB. 33). Do mesmo modo, 

os menores animais (classe de 60-79mm) foram aqueles que mostraram 

maior valor de IA% para o item Insecta (TAB. 33). 

 Assim, observa-se uma seleção diferencial de itens alimentares por 

organismos de tamanhos diferentes (TAB. 33). O item Polychaeta parece 

ser mais utilizado pelos indivíduos com comprimentos intermediários e pelos 

maiores. Do mesmo modo, Crustacea, Brachyura, estágios larvais de Zoea 

e Megalopa e fragmentos vegetais são mais importantes para animais com 

comprimentos intermediários. Camarões Dendrobranchiata representam um 

item importante para animais de 120 a 199mm. Os itens Tanaidacea e 

Insecta, ao contrário foram importantes para os peixes menores, de 60 a 

150mm de comprimento, no caso dos tanaidáceos e de 60 a 119mm no 

caso dos insetos.  

 

    

Genidens barbus 

  Foram utilizados 242 estômagos da espécie Genidens barbus para a 

análise de sua alimentação aspectos alimentares no estuário de Itanhaém, 

sendo registrados 36 diferentes itens alimentares que tiveram importâncias 

relativas diferentes ao longo das estações do ano e ao longo do estuário.    

Nas tabelas 34 a 38, estão registrados os valores calculados das 

freqüências de ocorrência (O%) e a Massa em porcentagem (M%) para 

cada item alimentar encontrado nos estômagos dos animais examinados, 

organizados por área, época e total de coleta, bem como dados 

complementares sobre a composição da amostra.  

Assim como observado para a espécie Genidens genidens, altos 

valores de O% e de M% com relação ao item sedimento foram registrados 

para Genidens barbus, em praticamente todas as áreas e épocas (TABS. 34 

a 38).    
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 Considerando-se os demais itens, para a área A3, a mais interna no 

estuário, no inverno, houve predominância de Clupeidae, escamas de 

Teleostei e fragmentos de peixe Teleostei (não identificado). Esse fato 

também ocorreu na primavera, com exceção do item Clupeidae. Nessa 

época, foram também importantes: Polychaeta e Brachyura. A amostra de 

verão deve ser considerada apenas ilustrativa, pois nessa área, nos meses 

de verão a espécie teve baixa ocorrência. Apenas dois conteúdos foram 

examinados, tendo os animais comprimentos muito diferentes. Material 

inorgânico (fragmentos de plástico e de borracha) e fragmentos de apêndice 

de siri foram encontrados no exemplar de maior tamanho, assim como 

registros de Insecta e Copepoda no indivíduo menor. No outono, Teleostei, 

Brachyura e material digerido foram os itens mais notáveis.  

Considerando-se os resultados totais para a área A3 (TAB. 34), 

tiveram importância marcante itens relacionados à ingestão de peixes 

(Teleostei, escamas e Clupeidae) e de Polychaeta. 

Nas amostras da área A2 (TAB. 35), apesar de no inverno e de no 

verão terem sido analisados poucos estômagos, pôde-se observar a 

importância da ingestão de crustáceos, principalmente Decapoda (siris e 

camarões), na primavera, verão e outono. Foram também representativos 

os valores de M% e de O% para escamas de Teleostei, material digerido 

sem identificação e fragmentos de origem vegetal. 

Na área A1 (TAB. 36), mais próxima ao mar, e aquela que teve um 

número maior de estômagos com conteúdo analisado, em todas as épocas, 

tiveram importância tanto em massa, quanto em ocorrência, Brachyura, 

camarões Dendrobranchiata (também o camarão Xiphopenaeus kroyeri, no 

inverno e no verão), Teleostei, escamas de peixes, material digerido e 

material de origem vegetal, além do sedimento, já mencionado.    

 Os resultados dos conteúdos analisados em estômagos de animais 

coletados na área EXT (TAB. 37) também podem ser considerados pouco 

representativos, porém mostraram que mesmo na região marinha adjacente 

à saída do rio, a presença de camarões e de peixes foi importante para 

Genidens barbus, assim como na área interna do rio.  

  Considerando-se apenas as épocas e o total das amostras, através do 

agrupamento de dados de todas as áreas (TAB. 38) constatou-se a 

predominância de itens relacionados aos crustáceos (Brachyura, Zoea, 
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Megalopa, Penaeidae, Xiphopenaeus kroyeri) e aos peixes (Teleostei e 

escamas), bem como, aqueles como material digerido e fragmentos 

vegetais.     

    Os itens alimentares detalhados das tabelas 34 a 38 foram agrupados 

em níveis taxonômicos superiores, dados estes que foram utilizados para o 

cálculo do índice alimentar (IA%). Após agrupados os itens foram 

organizados em: Polychaeta, Megalopa e Zoea, Brachyura, camarões 

Dendrobranchiata, Insecta, Teleostei, fragmentos de origem vegetal e 

outros (itens com representação menor de 3% de AI%). Os resultados 

relativos à variação dos IA% para cada item alimentar, considerando-se as 

diferentes áreas e épocas podem ser observados na figura 77. E estes 

foram utilizados para a interpretação dos agrupamentos gerados pelas 

matrizes de similaridade alimentar, em dendogramas (FIGS. 78 e 79). 

 Quando são enfocadas as áreas ao longo do estuário, apenas A3 e A1 

mostraram épocas com alto grau de similaridade alimentar para a espécie 

estudada (FIG. 78). Na área A3, com 65% de similaridade alimentar ficaram 

agrupados o inverno e o outono. Os valores de AI% para os itens 

alimentares destas duas épocas (FIG. 77) mostraram semelhanças com 

relação aos itens Insecta, Teleostei, fragmentos vegetais e outros. A 

similaridade não foi maior devido à diferença de grandeza dos valores do 

item Teleostei, mais importante no inverno.   

 Na área A1, os padrões das dietas de verão e de inverno ficaram 

reunidos com 66,2% de similaridade (FIG. 78). Quando comparados os 

valores de IA% (FIG. 77), do verão e do inverno, percebe-se que foram 

agrupados pela importância do item camarões Dendrobranchiata.  

Quando comparadas as dietas por época (FIG. 79), padrões similares, 

ou seja com valores de Porcentagem de Similaridade acima de 60%, foram 

encontrados no inverno, no verão e no outono. No inverno, os padrões da 

área A3 e da área EXT se mostraram semelhantes em 67,9%, muito 

provavelmente pela importância do item Teleostei em ambas (FIG. 77).  

Os padrões das dietas dos peixes das áreas A1 e EXT no verão (FIG. 

79) registraram similaridade de 93,3%,  que fica evidente ao se observar os 

valores de IA% na figura 77. No verão, as dietas relativas às áreas A3 e A2 

também foram agrupadas com um nível de 62,0% de similaridade entre si 
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(FIG.79) e isso se deveu ao valor de IA% para o item denominado Outros 

(FIG.77). 

Com relação ao outono, os padrões alimentares da espécie na A3 e 

na A2 tiveram 68,7% de similaridade entre si e novamente na figura 77, a 

semelhança em termos de composição dos itens alimentares nestas áreas é 

clara. 

A similaridade alimentar entre indivíduos de diferentes classes de 

comprimento está apresentada na figura 80. Foram formados 5 grupos com 

alto nível de similaridade. Os indivíduos das classes de 160-179mm e de 

220-239mm ficaram agrupados com 75,3% de similaridade, devido à 

semelhança de valores de IA% para o item Teleostei, como observado na 

tabela 39. Os peixes da classe 240-310mm reúnem-se a estas duas classes, 

com 64,1% de similaridade alimentar também por apresentar grande 

importância do item Teleostei, porém se distanciam de ambas pela presença 

de fragmentos vegetais. As dietas dos animais das classes 180-199mm e 

140-159mm mostraram também alta similaridade (72,5% de PS) (FIG. 80) 

devido ao item camarões Dendrobranchiata para ambas (TAB. 39). Animais 

um pouco menores (classes de 120-139mm e de 100-119mm) também 

tiveram suas dietas agrupadas (por PS de 66,1%) por valores de IA% 

semelhantes, em praticamente todos os itens alimentares (TAB.39), mas 

principalmente em relação a Teleostei, fragmentos vegetais e outros. 

Finalmente, os menores exemplares das amostras (classes de 60-79mm e 

80-99mm) apresentaram dietas similares em 60,0% (FIG.80) por se 

aproveitarem de forma semelhante de itens como Insecta, Teleostei, e 

estágios larvais de Megalopa e Zoea (TAB.39).  

Assim, de modo geral, os organismos com diferentes comprimentos 

diferentes mostraram variações de utilização das fontes alimentares. O item 

Teleostei foi importante em praticamente todas as classes de tamanho, 

porém teve maior relevância nos animais maiores (TAB. 39). Peixes de 

classes intermediárias se utilizaram principalmente de camarões 

Dendrobranchiata enquanto que os menores variaram mais as fontes 

utilizadas, se alimentando de itens pouco explorados pelos organismos 

maiores. 
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Bairdiella ronchus 

A alimentação da espécie Bairdiella ronchus foi estudada após o 

exame do conteúdo estomacal de 177 estômagos. Ao todo, foram 

registradas 26 diferentes categorias de itens alimentares para a espécie 

como mostrado a seguir.  

Os valores de massa porcentual (M%) e de freqüência de ocorrência 

(O%) para os itens alimentares consumidos por esta espécie, em relação às 

áreas amostradas e épocas, foram reunidos nas tabelas 40, 41, 42 e 43. 

Nestas também constam dados que caracterizam as amostras, com relação 

ao número de estômagos, à massa total das amostras e aos comprimentos 

dos indivíduos estudados.     

Na tabela 40, podem ser observados os resultados para a área A3, 

local de maior ocorrência de Bairdiella ronchus e por isso com maior número 

de informações. Apesar do grande número de itens alimentares presentes 

nos conteúdos estomacais, aqueles de maior importância em todas as 

épocas foram poucos, se restringindo a: camarões Dendrobranchiata, o 

tanaedáceo K. schubartii, Teleostei (não identificado) e fragmentos de 

origem vegetal. Apesar de não contribuir na explicação sobre a importância 

dos itens alimentares na alimentação da espécie, material em estado 

avançado de digestão foi freqüentemente registrado, podendo ser 

interpretado como indicador de ingestão de alimento em um período 

anterior que o período da manhã, quando foram realizadas as coletas. De 

mesmo modo que as espécies de bagres anteriormente relatadas, a 

quantidade e a freqüência de sedimento nos estômagos foram marcantes. 

Nos peixes das áreas A2 e A1 (TABS. 41 e 42), apesar de em 

algumas épocas o resultado ser considerado apenas ilustrativo, devido ao 

pequeno número de estômagos examinados,  os itens alimentares mais 

importantes, encontrados na área interna A3 se repetem: camarões 

Dendrobranchiata, K. schubartii e Teleostei (não identificado).  

Este padrão se reflete nos resultados referentes às épocas do ano 

(TAB. 43). Camarões Dendrobranchiata e Teleostei tiveram maior 

importância nas amostras de primavera e verão e K. schubartii, ao 

contrário, ocorreu no inverno, verão e outono. 
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Outro dado que diferenciou esta espécie dos bagres já mencionados 

foi o grande número de animais com estômagos vazios (TABS. 40 a 43), o 

que representou 22,4% do total de estômagos disponíveis e especialmente, 

na região onde a espécie foi mais freqüente (A3). 

Após a reunião dos itens alimentares em grupos taxonômicos 

superiores e a extração dos itens sedimento e material digerido das 

análises, a variação da importância de determinados itens alimentares nos 

peixes das 3 áreas e épocas do ano foi representada através dos valores do 

índice alimentar (IA%) (FIG. 81). Esta figura pode ser analisada 

conjuntamente com os dendogramas de similaridade produzidos para 

avaliação de cada área (FIG. 82), de cada época (FIG. 83). Quando 

comparadas as dietas dos organismos por área de coleta (FIG. 82), 

detectou-se uma grande diversidade de padrões de presas principais, 

reconhecendo-se alto nível de similaridade alimentar apenas para a área 

A3, entre as dietas de verão e outono (75,8% de similaridade). Isso pode 

ser explicado pela semelhança de valores de IA% (FIG. 81), para 

praticamente todos os itens alimentares destas coletas (V3 e O3). Quando 

comparadas e agrupadas as dietas, em relação às épocas do ano (FIG. 83), 

padrões similares foram identificados: 

- na primavera, com 92,6% de similaridade entre as dietas dos pexes da A2 

e da A3, quando predominaram os itens alimentares camarões e peixes 

(FIG. 81); 

- no verão, animais das áreas A2 e A3 apresentando padrões de dietas 

semelhantes entre si, com uma porcentagem de 61,7% de PS, e marcadas 

principalmente pela presença de Tanaidacea e camarões Dendrobranchiata 

(FIG.81); e 

- no outono, quando as dietas dos peixes das áreas A1 e A2 foram 

agrupadas por apresentarem 90,3% de similaridade, marcadas, 

principalmente, pelo item Brachyura. 

Esse tipo de análise não foi possível para o inverno, uma vez que 

apenas a área A3 apresentou disponibilidade de dados.   

Quando analisadas as diferenças entre as dietas de animais em 

diferentes tamanhos (FIG. 84 e TAB. 44), valores altos de similaridade 

(entre 81,8 e 89,9% de PS) agruparam as dietas das classes 120-129mm, 

130-139mm, 170-179mm e 200-209mm, principalmente pela importância 
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do item camarões Dendrobranchiata para animais nestes comprimentos. 

Animais das classes de comprimento de 140-149mm e 160-169mm 

também tiveram entre si alta similaridade alimentar (65,8%), por 

apresentarem valores de IA% para camarões Dendrobranchiata 

semelhantes entre si. Do mesmo modo, os peixes das classes de 180-

189mm e 190-199mm ficaram agrupados por apresentarem altos valores 

de IA%, referente ao item Teleostei.  

De modo geral (TAB. 44), a presença de camarões na dieta foi 

importante para peixes de todas as classes de comprimento, o consumo de 

peixes e de Brachyura esteve mais relacionado às classes de comprimento 

maiores (entre 150 e 199mm), assim como a ingestão de tanaidáceos ficou 

mais evidente entre organismos de comprimentos menores (110 a 169mm). 

O consumo de fragmentos vegetais foi importante apenas para animais 

muito pequenos (110-119mm de comprimento total). 

 

Achirus lineatus  

Foram analisados os conteúdos de 180 estômagos do linguado 

Achirus lineatus, a 4ª espécie mais importante no estuário estudado. Apesar 

de serem registrados 26 diferentes itens alimentares ficou evidente a 

importância de poliquetos e de camarões na dieta dessa espécie, no local.  

Nas tabelas 45 a 48  constam os resultados referentes às áreas e às 

diferentes épocas do ano analisadas, que mostraram a importância relativa 

dos itens alimentares, seja pelos valores de massa porcentual (M%), seja 

pela freqüência de ocorrência destes itens (O%).  Tanto nas áreas mais 

internas A3 e A2 (TABS. 45 e 46), onde a espécie pouco ocorreu, como na 

área A1 com maior número de dados (TAB. 47), o item Polychaeta e a 

presença de sedimento foram sempre notados. O consumo de 

Dendrobranchiata porém foi importante somente nas duas áreas mais 

externas, A1 e A2.  

Na área A1 (TAB. 47), um maior número de itens foi identificado nos 

estômagos dos animais, porém sempre com predomínio de poliquetos, 

camarões Dendrobranchiata no verão, Zoea e Megalopa no verão e inverno 

e material digerido não identificado e sedimento em praticamente todas as 

épocas. Os resultados com os dados das áreas agrupados em épocas 

mostraram as mesmas tendências (TAB. 48). 
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Assim como registrado para o roncador Bairdiella ronchus, o número 

de estômagos vazios foi grande, representando 14,7% do total de 

estômagos disponíveis, especialmente, nas regiões mais próximas ao mar, 

onde a espécie foi mais freqüente (A1 e A2). 

Os valores dos índices alimentares (IA%) para dados agrupados em 

grupos taxonômicos superiores, representados na figura 85 evidenciaram 

novamente a importância do item Polychaeta para a dieta deste linguado na 

área, e a semelhança de padrões de alimentação da espécie nas diferentes 

áreas e épocas; o mesmo ocorreu com os dendogramas de similaridade 

alimentar (FIGS. 86 e 87).   

 

Na área A1 (FIG. 86), foi detectada a formação de um agrupamento 

(com 78,8% de similaridade) que reuniu as dietas de inverno, verão e do 

outono. Na amostra de primavera, para essa área, a marcante presença de 

camarões Dendrobranchiata nos estômagos (FIG. 85) diferenciou a dieta 

desta época. O mesmo padrão de agrupamento de épocas foi registrado 

para a área A2 (FIG. 86). Mesmo com poucos dados disponíveis e, na área 

A3, foi possível identificar alta semelhança alimentar em todas as épocas 

analisadas (FIG.86). 

Todos os dendogramas relativos aos padrões alimentares por épocas 

(FIG.87) mostraram altos valores de similaridade entre as dietas dos 

organismos, evidenciando diferenças marcantes nas coletas de primavera. 

Quando os organismos foram separados por classes de comprimento 

e seus conteúdos alimentares foram analisados segundo o tamanho dos 

animais, observou-se uma modificação gradual do padrão alimentar com o 

aumento do comprimento (FIG. 88). Assim, as dietas de organismos de 70-

79mm e de 80-89mm foram agrupadas com 70% de similaridade, as dietas 

de organismos com 100-109mm e 110-119mm foram reunidas com 87,1% 

de similaridade e os padrões de alimentação dos indivíduos maiores (classes 

de 120-129mm e 130-139mm) agrupados por 90% de similaridade.  

No geral, na tabela 49, os valores dos IA% referentes aos itens 

alimentares evidenciaram que, Polychaeta foi importante para todas as 

faixas de comprimento, porém principalmente para os animais maiores (de 

90-139mm). Ao contrário, a alimentação baseada em camarões foi mais 

evidente em animais de menor tamanho (entre 70 a 119mm). 
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Trinectes paulistanus 

A alimentação do linguado Trinectes paulistanus foi estudada no 

estuário do Rio Itanhaém, com base no estudo do conteúdo estomacal de 

95 indivíduos.  

Ao longo do estuário nas épocas analisadas, foram registrados 15 

diferentes itens alimentares que constituíram a dieta da espécie (TABS. 50 

a 54). Como já mencionado para outras espécies do estuário, a presença de 

sedimento nos estômagos e a ocorrência de muitos estômagos sem 

conteúdos foram notadas (TABS. 50 a 54). 

Apesar de não ocorrer nos meses de inverno, a espécie, 

independentemente das épocas e das áreas amostradas se alimentou 

principalmente de Polychaeta, apontados pelos valores de massa porcentual 

(M%) e de freqüência de ocorrência (O%) dos itens alimentares. Material 

digerido, apesar de não acrescentar informações sobre a importância de 

itens alimentares na dieta da espécie, foi sempre registrado, mostrando que 

o consumo foi realizado em períodos anteriores à coleta. Na área A3, altos 

valores de M% e de O% mostraram que o tanaidáceo K. schubartii 

participou muito da dieta desses animais (TAB. 50), fato que não foi 

observado nas demais áreas. Na área A2, animais ali capturados mostraram 

também consumo de pepinos-do-mar (Holothuroidea) (TAB. 51). As tabelas 

referentes às áreas A1 e EXT reunem os dados sobre estômagos analisados 

dos poucos animais amostrados nesses locais.  

Quando analisadas as épocas (TAB. 54), independentemente das 

áreas, os itens mais utilizados pela da espécie foram: Polychaeta e o 

tanaidáceo K. schubartii.  

Os resultados obtidos, a partir do cálculo do índice alimentar com 

itens agrupados (FIG. 89), mostraram a tendência da alimentação da 

espécie se basear, fundamentalmente, em presas do filo Polychaeta, 

gerando dendogramas comparativos de similaridade alimentar sempre com 

altos valores de semelhança entre as amostras (FIGS. 90 e 91). 

Quando analisados os IA% dos itens alimentares em relação ao 

tamanho  dos animais consumidores, não foram identificadas tendências 

relacionadas ao tamanho dos animais, mas sim uma alta similaridade 

agrupando todas as classes de comprimento analisadas (83,6% de PS 

agruparam todas as classes) (FIG. 92 e TAB. 55). 
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Análises Interespecíficas 

Quando comparados os valores de IA% para os itens alimentares 

registrados nos conteúdos estomacais das cinco espécies analisadas, 

considerando todos os estômagos examinados e os itens agrupados em 

grupos taxonômicos superiores (TAB. 56), foram obtidos valores 

semelhantes de consumo de Polychaeta os linguados Achirus lineatus e 

Trinectes paulistanus, assim como valores de IA% próximos para os itens 

Camarões Dendrobranchiata e Teleostei para Bairdiella ronchus e o bagre 

Genidens barbus. A maior diversidade alimentar de Genidens genidens não 

foi registrada para as demais espécies. Os dados de alimentação, quando 

analisados em matrizes de similaridade com a elaboração de dendograma 

de similaridade (FIG. 93), foram formados dois agrupamentos com altos 

valores de similaridade alimentar: 

- as espécies Achirus lineatus e Trinectes paulistanus foram reunidas por 

apresentarem 85,1% de similaridade alimentar – formando um grupo 

trófico aqui denominado consumidores de Polychaeta; 

- o roncador Bairdiella ronchus e o bagre Genidens barbus  foram 

agrupados por 73,2% de similaridade alimentar – constituindo o grupo 

trófico identificado como consumidores de camarões Dendrobranchiata e 

Teleostei.  

- o bagre Genidens genidens mostrou baixos valores de similaridade 

alimentar quando comparado com os grupos formados pelas outras 

espécies, por se alimentar de Polychaeta, de crustáceos diversos com 

ênfase em Tanaidacea e por ingerir fragmentos de origem vegetal. Sozinha, 

essa espécie constituiu grupo trófico denominado – consumidor de bentos 

diversos e de fragmentos vegetais. 

 Além disso, as espécies que compõem os grupos tróficos 

consumidores de Polychaeta e consumidores de bentos diversos e de 

fragmentos vegetais, se alimentam de recursos bentônicos que de modo 

geral estão inseridos, aprofundados no substrato, enquanto que o grupo 

trófico composto por Bairdiella ronchus e o bagre Genidens barbus 

(consumidores de camarões Dendrobranchiata e Teleostei) utilizam recursos 

disponíveis sobre o substrato ou na coluna d’água.  
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 Os valores de biomassa relativa dos três grupos tróficos acima 

descritos, no estuário e ao longo das épocas estudadas foram representados 

na figura 94. Nesta, o consumidor de bentos diversos (Genidens genidens) 

ocupou preferencialmente a área mais interna do estuário (A3), com 

exceção do verão, e seus valores de biomassa decresceram gradualmente, 

em direção ao mar. Na área EXT, localizada na área marinha costeira, 

adjacente ao estuário, este grupo foi importante somente na primavera. 

 O grupo de consumidores de camarões Dendrobranchiata e Teleostei 

(Bairdiella ronchus e Genidens barbus) foi o segundo em termos de 

biomassa no estuário, com valores maiores nas áreas mais externas do 

estuário (A1 e A2), bem como na área EXT.  

 O terceiro grupo trófico presente no estuário, formado por 

consumidores de poliquetos (Achirus lineatus e Trinectes paulistanus), foi o 

que apresentou menores valores de biomassa, porém, foi detectada a 

mesma tendência de aumento de sua representação nos locais mais 

próximos ao mar, principalmente na A1. A partir da primavera, a 

importância relativa desse grupo trófico aumentou, com a entrada da 

espécie Trinectes paulistanus, que não ocorreu no inverno.   

Uma das hipóteses iniciais geradas preliminarmente ao 

desenvolvimento deste estudo, se referia especificamente ao padrão 

alimentar das espécies no estuário e aventava que “invertebrados 

bentônicos, presentes no sedimento do estuário comporiam a principal fonte 

de alimento para as espécies principais de peixes que ocupam a região”. As 

análises apresentadas, através de descritores de importância relativa da 

composição das dietas ou através da constatação de grupos tróficos, 

mostraram que, apesar de existirem animais que consomem peixes, 

principalmente nas áreas mais externas do estuário, a fonte principal de 

recursos para o sustento da ictiofauna local se constitui de invertebrados 

bentônicos, representados principalmente por crustáceos Decapoda, 

Peracarida e por poliquetos.   


