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1. APRESENTAÇÃO 

A empresa HIDROSCIENCE CONSULTORIA E RESTAURAÇÃO AMBIENTAL EIRELI, 

com sede à Rua Joaquim Nabuco nº 115/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340 em 

Porto Alegre – RS, vem por meio deste, apresentar o 2º RELATÓRIO PARCIAL DO 

INVENTÁRIO DA BIOTA – ICTIOFAUNA E CARCINOFAUNA – AVALIANDO A ESTRUTURA 

DAS COMUNIDADES NAS LAGOAS DE PIRATININGA E ITAIPU referente ao contrato 

SEXEC n° 07/2018, cujo objeto é a execução dos “Estudos para Análise da Condição 

Ambiental do Sistema Lagunar Piratininga- Itaipu e Proposição das Ações necessárias à 

melhoria da sua dinâmica ambiental e hídrica, bem como a redução do aporte de 

nutrientes às lagoas, visando aos usos múltiplos”. 

2. ESCOPO DO SERVIÇO 

Os serviços contratados para análise da condição ambiental do sistema 

Perilagunar Piratininga-Itaipu compreendem o monitoramento da qualidade da água 

das lagoas, monitoramento da qualidade do sedimento, aplicação dos dados 

meteorológicos e oceanográficos, levantamento de dados hidrológicos, caracterização 

das comunidades planctônicas, bentônicas e de macrófitas aquáticas, inventário da 

ictiofauna e carcinofauna, inventário da herpetofauna, avaliação do estado trófico do 

sistema e estudo de balanço de massas.  

Para avaliação e proposição de ações de recuperação ambiental, serão 

realizadas modelagens matemáticas integrando dados biológicos e físicos obtidos ao 

longo dos monitoramentos para simular cenários de qualidade da água, considerando 

aspectos hidrodinâmicos e morfodinâmicos costeiros. Estas modelagens servirão para 

avaliar os processos de renovação hidráulica das lagoas em função de sua interação 

com o oceano e recebimento de cargas da bacia. Desta forma será possível avaliar a 

capacidade de depuração do sistema no cenário atual e em cenários futuros 

considerando a implementação de ações de recuperação ambiental.  

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU 

A região oceânica de Niterói vem sofrendo um intenso processo de urbanização 

desde a década de 1940, quando foi determinada pelo poder público e pelo setor 

privado como área de expansão urbana de Niterói (SALANDÍA, 2001). Este intenso 
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processo de urbanização ao longo dos anos promoveu incremento das densidades 

populacionais na região e maior demanda para construção de residências. Esse 

processo é caracterizado principalmente pela ocupação de favelas e loteamentos nas 

margens das lagunas, por condições precárias de infraestrutura sanitária (Figura 1), 

despejos de esgotos sanitário in natura, desmatamento das matas ciliares e erosão das 

encostas. Estas ações ocasionaram mudanças negativas para conservação do 

patrimônio paisagístico da região, pondo em risco a manutenção e conservação da 

biodiversidade local.  

  

Figura 1 – Afluentes constituintes do sistema lagunar Piratininga-Itaipu. Nas imagens é 
possível observar as condições precárias de qualidade da água do sistema decorrentes do 

lançamento de esgotos in natura nos principais contribuintes da bacia (Foto tirada durante 
visita técnica realizada pela Hydroscience em 25/05/2018). 

 

Essa região apresenta uma paisagem fortemente marcada pela presença das 

lagoas de Piratininga e Itaipu, constituindo o sistema Lagunar de Piratininga-Itaipu 

(Figura 2), as quais vêm sofrendo crescente processo de alteração de suas 

características morfométricas e biológicas em função das atividades antrópicas 

executadas na região de entorno (FONTENELLE e CÔRREA, 2014). Esse processo de 

degradação se intensificou a partir de 1946 com a abertura do Canal do Camboatá, um 

canal de ligação entre a Lagoa de Piratininga e a de Itaipu que possui cerca de 2,15 km 

de extensão, largura média de 9,5 m e profundidade média de 0,4 m (SEMADS, 2001). 
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A obra, executada pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento, foi feita com 

o intuito de conter enchentes na região, evitar alagamento das áreas adjacentes às 

lagoas, e assim, conter epidemias causadas por doenças transmitidas por mosquitos. 

Entretanto, isso causou rebaixamento do nível da água em Piratininga ocasionando 

transformações nas condições hidráulicas e ambientais do sistema. 

 

Figura 2 – Localização das lagoas de Piratininga e Itaipu. Na imagem é possível observar 
elevado adensamento populacional no entorno das lagoas. Fonte: Google Earth.  

 

A existência do Canal de Camboatá possibilitou a partir de 1970, a construção 

de grandes loteamentos na região, tais como, Camboinhas, Cafubá e Maravista, e 

posteriormente, a ampliação das terras situadas no entorno das lagoas (RODRIGUES, 

2004), visto que, com a abertura do canal houve a redução no nível da água da lagoa. 

O surgimento de novas áreas secas nesse entorno estimulou a ocupação urbana 

irregular das margens, agravando ainda mais os problemas ambientais (CARNEIRO et 

al., 1993). Além disso, esse processo acelerado de ocupação também foi decorrente da 

inauguração da Ponte Rio – Niterói (1974), que resultou em grandes investimentos do 

setor imobiliário (MIZUBUTI, 1986).  Como resultado, a área urbana avançou 10,35 km 

entre 1976 e 2011, com um crescimento de 111,7%, e com aumento de 600% no 
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número de domicílios, chegando a cerca de 22.000 unidades habitacionais 

(FONTENELLE e CORRÊA, 2012).  

Em decorrência destes fatores, o sistema lagunar Itaipu-Piratininga sofreu e 

vem sofrendo os impactos de uma ocupação desordenada, que gerou o lançamento de 

esgotos sanitários in natura, carreamento de lixo e sedimentos para o corpo hídrico, 

ocasionando perdas totais de 879.000 m no espelho d’água de ambas as lagoas 

(FONTENELLE et al., 2014) e, consequentemente, mudanças na qualidade hídrica 

(Figura 3). Além disso, a região marginal sofreu com aterros e construções, perdendo 

cobertura original de restinga.  

 
Figura 3 – Alteração da qualidade hídrica do sistema lagunar de Piratininga-Itaipu em 

decorrência dos impactos da ocupação desordenada. Foto tirada durante visita técnica 
realizada pela Hydroscience em 25/05/2018. 

 

Diante desse contexto, a execução dos estudos de análise da condição 

ambiental do sistema Lagunar Piratininga-Itaipu tem o intuito de propor ações 

necessárias à melhoria da sua condição ambiental e melhor aproveitamento dos usos 

múltiplos desses recursos hídricos, considerando o cenário atual de aporte de cargas 

na bacia e cenário futuro de redução desses impactos esperado em função das ações 

do Projeto SE LIGA que vem sendo conduzidas e melhoramentos da rede de coleta 

sanitária.  
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4. A ICTIO-CARCINOFAUNA DO SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA-ITAIPU 

A ictiofauna marinha brasileira, embora aparentemente menos diversificada do 

que a de água doce, não tem sua composição totalmente conhecida, sendo frequente 

o registro e descrição de novas espécies. Duas compilações muito utilizadas como 

referências para a composição da ictiofauna marinha brasileira (Szpilman, 1992; 

Carvalho-Filho, 1994) indicam, respectivamente 773 e 857 espécies conhecidas. 

Enquanto uma obra mais recente (Buckup et al, 2003) lista 1298 espécies de peixes 

marinhos costeiros com ocorrência comprovada para a costa brasileira.  

Estes são distribuídos em três classes (Myxini, Chondrichthyes, Actinopterygii) 

sendo que as duas últimas possuem representantes com ocorrência em águas 

costeiras estuarinas, especialmente a Classes Actinopterygii que corresponde a quase 

noventa por cento das espécies listadas. A classe Chondrichthyes é formada por peixes 

de esqueleto cartilaginoso (tubarões e arraias) geralmente visitantes ocasionais de 

estuários fechados. Os Actinopterygii são peixes de esqueleto ósseo e nadadeiras 

raiadas correspondendo virtualmente a todos os peixes conhecidos pelo público leigo 

com exceção dos chondrichthyes.  

Estuários são ambientes aquáticos costeiros que são influenciados por águas 

salgadas e doces em diferentes proporções (Day, 1989). A ictiofauna estuarina é 

constituída por espécies com diferentes níveis de dependência destes ambientes, e 

que possuem diferentes padrões de ocupação, com a composição de espécies sendo 

fortemente influenciada pelas características ambientais do estuário, em especial seu 

grau de ligação com a zona marinha costeira. Essas espécies podem ser classificadas 

em quatro grupos (Fischer et al., 2004): 

Espécies estuarino-residentes - são aquelas que podem completar todo o ciclo 

de vida no estuário. São compostas por poucos representantes predominantemente 

demersais e nectônicos, entre os quais se encontram o peixe rei (Atherinella 

brasiliensis), o barrigudinho Jenynsia multidentata (=J. lineata); e em regiões de canais 

espécies de fundo como o linguado-zebra (Catathyridium sp.) podem ser abundantes. 

Espécies marinhas estuarino-dependentes - desovam no mar e utilizam 

obrigatoriamente o ambiente estuarino como criadouro de larvas e juvenis. Os 
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sub-adultos destas espécies podem permanecer no estuário durante longos períodos, 

e os adultos que foram para o mar reproduzir voltam regularmente às imediações do 

estuário para se alimentar. Representantes comuns deste grupo são o linguado 

(Paralichthys orbignyanus), as corvinas Pogonias cromis e Micropogonias furnieri, e os 

robalos (Centropomus sp); além de espécies marinhas de comportamento catádromo, 

como a tainha (Mugil liza) e o parati (Mugil curema) que migram para o oceano no 

outono para desovar, e espécies anadrômas como os bagres marinhos (Genidens sp.) 

da família Ariidae que vivem a maior parte da sua vida no mar, mas entram nos 

estuários no período de reprodução.  

Espécies marinhas estuarino-oportunistas ou facultativas - desovam no mar e 

utilizam facultativamente ou oportunamente o ambiente estuarino como criadouro de 

larvas, juvenis e sub-adultos, podendo permanecer, sob condições favoráveis, no 

estuário o ano todo. São representadas por cienídeos como a pescadinha-real 

Macrodon atricauda (=M. ancylodon), o papa-terra (Menticirrhus americanos), e o 

baiacu (Lagocephalus laevigatus).  

Espécies marinhas visitantes ocasionais, como as representantes das famílias 

tropicais Carangidae (cavalinhas), Serranidae (garoupas), assim como vários 

anguilliformes (moreias) e elasmobrânquios costeiros.  

A abundância de peixes em estuários ocorre principalmente devido à elevada 

disponibilidade de alimento, reflexo da elevada produção primária; e a complexidade 

ambiental, causada pela estrutura de raízes de mangue, presença de material de 

origem continental, e disponibilidade de substrato (Paiva et al., 2008). A determinação 

da biodiversidade da ictiofauna e dos seus padrões de variação espacial e temporal em 

estuários é fundamental para avaliar a qualidade ambiental desses ambientes, uma vez 

que os peixes ocupam diversas posições na teia trófica, sendo diferentemente 

afetados por modificações ambientais (Teixeira et al., 2005). 

A estrutura da ictiofauna estuarina tropical varia com o tipo de estuário 

(Blaber,2000), e as espécies estuarinas apresentam hábitos alimentares diversificados, 

encontrando-se representantes de todas as categorias tróficas (Paiva et al., 2008). Os 

iliófagos e os planctívoros dominam em termos de biomassa nos estuários do tipo 

fechado, provavelmente devido a elevada produção e fitoplâncton nessas áreas, 
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enquanto piscívoros são dominantes em estuários abertos com maior influencia das 

águas marinhas costeiras (Blaber, 2000). O conhecimento da teia trófica auxilia na 

compreensão de tal estrutura e permite descrever o fluxo energético nos ecossistemas 

e as relações ecológicas entre os organismos (Almeida et al, 1997). 

Existem aproximadamente 2.500 espécies de crustáceos registradas no Brasil 

(Amaral & Jablonski, 2005), ocupando os mais diversos ambientes. Sua elevada 

biomassa faz com que sejam importantes elementos do ecossistema, e por serem 

animais de comportamento ativo suas atividades influenciam a estrutura do ambiente. 

Isso acontece, por exemplo, ao ressuspenderem sedimentos e nutrientes, consumirem 

material em decomposição, etc; atividades que também os tornam organismos 

fundamentais para os processos de ciclagem de nutrientes e transferência energética. 

Crustáceos decápodas (caranguejos, siris, camarões e lagostas) são importantes 

membros das comunidades bentônicas tropicais, incluindo os estuários. As espécies 

maiores e mais abundantes são muitas vezes utilizadas como alimento pelo homem, e 

existe grande variedade de pequenas espécies que contribuem para o tamanho, 

complexidade e funcionamento dos ecossistemas tropicais (Hendrickx 1995). Esses 

animais atingem grande abundância e biomassa em regiões estuarinas e muitas delas 

dependem de estuários para sua reprodução (p. ex. os siris do gênero Callinectes), de 

grande importância comercial e que são pescadas por pescadores profissionais e 

amadores no sistema lagunar Piratininga-Itaipu.  

Na região leste Fluminense do estado do Rio de Janeiro existe um conjunto de 

15 lagunas costeiras entre os municípios de Niterói e Cabo Frio (Baptista & Fernandes, 

2009), incluindo o sistema Lagunar Piratininga-Itaipu. Essas lagunas formam estuários 

do tipo fechado conhecidos como lagoas sufocadas, onde apesar da grande influência 

da salinidade marinha existem poucas ligações pontuais com o mar, aumentando o 

tempo de residência da água e favorecendo a produção fitoplanctônica. Na maioria 

das vezes a produção também é influenciada ainda por um processo de eutrofização 

natural, e atualmente também antrópico, (Palmeira, 2012).  

A ictiofauna e carcinofauna do sistema Piratininga-Itaipu foram estudadas 

recentemente por Palmeira (2012) e Fortes et al (2013), o primeiro trabalho registrou 

a ocorrência de 28 espécies de peixes e 4 de crustáceos, enquanto o segundo que 
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utilizou uma maior diversidade de métodos de amostragem registrou a presença de 50 

espécies de peixes e 9 de crustáceos. Foram encontras espécies com diversos hábitos 

alimentares, incluindo peixes planctívoros (Mugil curema), piscívoros (Elops, saurus) 

generalistas (Atherinella brasiliensis) e bentívoros (Diapterus rhombus); além de 

caranguejos (Callinectes sp.) e camarões (Litopenaeus schmitti) predominantemente 

detritívoros.  A composição da ictiofauna e carcinofauna nas lagoas se mostrou 

fortemente influenciada por alterações causadas por intervenções de engenharia 

como a abertura do canal do Tibau (Palmeira, 2012). Assim o monitoramento da 

biodiversidade e padrões de ocupação de peixes e crustáceos no sistema lagunar 

Piratininga-Itaipu é fundamental tanto pela importância ecológica de uso direto desses 

organismos, quanto pela susceptibilidade desses animais a modificações ambientais 

hoje em curso na região. Estes estudos são fundamentais para descrever as 

comunidades biológicas e a definição de estratégias de conservação e monitoramento 

compatíveis com a realidade das lagoas de Piratininga e Itaipu. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo Geral  

O objetivo geral do presente programa é realizar o monitoramento ecológico 

da ictiofauna e carcinofauna aquática em doze pontos amostrais no sistema lagunar 

Piratininga-Itaipu, Niteroí, RJ; sendo seis (6) localizados na Lagoa de Itaipu e seis (6) na 

Lagoa de Piratininga, Niterói/RJ.  

5.2. Objetivos Específicos  

 Registrar as espécies presentes na área, assinalando seu status de conservação, 

importância econômica, assim como a possível presença de espécies exóticas;  

 Comparar a riqueza, abundância e diversidade entre os pontos de amostragem, 

lagoas e períodos de coleta; 

  Avaliar os padrões de ocupação da ictiofauna e carcinofauna nas lagoas 

associando os diferentes locais de estudo com base na similaridade da 

comunidade; 

 Identificar os impactos potenciais da revitalização das lagoas sobre a Ictiofauna 

e a carcinofauna, e elaborar estratégias para mitigação dos mesmos. 



 

 

 

 
Rua Joaquim Nabuco 15/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340, Porto Alegre - RS 
Tel: (0xx48) 3024-5208. E-mail: contato@hydroscience.com.br 

12 
 

2° RELATÓRIO PARCIAL DO INVENTÁRIO DA BIOTA – 
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6. MATERIAL E MÉTODOS  

 A seguir é apresentada a metodologia referente a execução da 2ª campanha 

trimestral para inventário da ictiofauna e carcinofauna das lagoas de Piratininga e 

Itaipu. 

6.1. Área de Estudo 

A execução dos estudos de caracterização da qualidade da água do sistema 

lagunar Piratininga-Itaipu foi realizado na lagoa de Piratininga (LAT 7461075.43 m S 

LONG 697513.31 m E), Canal de Camboatá (LAT 7460580.67 m S LONG 699556.57 m E) 

e lagoa de Itaipu (LAT 7459505.41 m S LONG 700808.19 m E). na região costeira do 

município de Niterói, RJ; uma área de clima tropical e que apresenta um balanço entre 

precipitação e evaporação equilibrado, (evaporação = 1300 mm e precipitação =1400 

mm) (Knoppers et al., 1991). As lagoas são ligadas por um canal com 2,4 km de 

comprimento, o Canal do Camboatá, e assim formam um complexo lagunar, com a 

água geralmente fluindo da lagoa de Piratininga para Itaipu (Figura 4).   

Atualmente a lagoa de Piratininga compreende uma área de 2,87 km² e tem 

profundidade média de 0,6 m atingindo em poucos trechos uma profundidade de 

1,5 m e seus principais contribuintes fluviais são o Rio Jacaré e o Córrego do Arrozal, 

ambos de pequeno porte (Knoppers et al., 1991). Sua ligação com o Oceano Atlântico é 

feita pelo canal do Tibau, um túnel artificial de 988 m de comprimento escavado no 

costão rochoso de Piratininga ligando esta lagoa permanentemente ao mar, e 

permitindo a entrada de água devido ao movimento das marés. Um sistema de 

comportas impede o retorno da água pelo canal do Tibau, forçando sua saída pelo 

canal de Camboatá na outra extremidade, garantindo a circulação e a manutenção de 

uma profundidade mínima adequada (Palmeira, 2012).  

A lagoa de Itaipu possui uma área de cerca de 1 km² e sua profundidade média 

é inferior a um metro, além disso, apresenta uma alagadiço de 2 km². Esta lagoa é 

ligada naturalmente ao mar pelo canal de Itaipu e seu principal afluente é o Rio João 

Mendes (Knoppers et al., 1991; Barroso et al., 2001). O sistema de lagoas estuarinas 

Piratininga-Itaipu é classificado como sufocado segundo a classificação proposta por 

Kjerfve (1986), caracterizadas pela baixa amplitude de marés (especialmente 
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Piratininga), longos de residência da água e grande importância relativa do vento na 

mistura da água. Atualmente, depois da aberturado Canal do Tibau, não se tem 

registro da amplitude de maré, em Piratininga e o tempo de residência da água é de 

aproximadamente 39 dias, enquanto o de Itaipu é de 8 dias.  Em relação à quantidade 

de nutrientes e clorofila na água as lagoas de Piratininga e Itaipu foram classificadas 

como hipertrófica e mesotrófica, respectivamente (Knoppers et al., 1991).  

 
Figura 4 – Lagoas de Piratininga e Itaipu e Canal de Camboatá. Sistema lagunar Piratininga-

Niterói – Niterói/rio de Janeiro.   
 

6.2. Amostragem dos dados 

Para este estudo foi realizada a coleta de água em 12 pontos amostrais (Quadro 

1, Figura 5), sendo seis pontos localizados na lagoa de Piratininga e seis pontos na 

lagoa de Itaipu. 

Quadro 1 - Estações para monitoramento da comunidade planctônica na lagoa de Piratininga 
(P) e lagoa de Itaipu (I). Coordenadas georreferenciadas pelo Sistema Universal Transverso 

de Mercartor (UTM). 

PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

P1 7460763.80 m S 698149.29 m E 

P2 7461327.62 m S 697877.35 m E 

P3 7461350.40 m S 696641.64 m E 

P4 7460866.10 m S 695561.79 m E 

P5 7460603.79 m S 696901.45 m E 

P6 7460957.69 m S 697338.91 m E 
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PONTOS LATITUDE LONGITUDE 

I1 7459084.77 m S 700546.80 m E 

I2 7459172.08 m S 700947.20 m E 

I3 7459643.58 m S 701151.16 m E 

I4 7459798.53 m S 700555.06 m E 

I5 7459482.07 m S 700364.57 m E 

I6 7459441.25 m S 700771.64 m E 

 
O estudo propõe a execução de quatro campanhas trimestrais de 

monitoramento da ictiofauna, tendo como intuito evidenciar os efeitos da 

sazonalidade na composição de espécies, a relação entre a composição da comunidade 

e as características físicas e químicas dos locais estudados. Dessa forma as 

amostragens serão distribuídas em duas campanhas na estação seca e duas na estação 

chuvosa. As coletas referentes à segunda campanha, cujos dados são apresentados 

neste relatório, foram realizadas em duas datas próximas conforme apresentado no 

quadro abaixo (Quadro 2). 

Quadro 2 – Períodos de amostragem nos diferentes locais de estudo. 

Ano  Amostragem Período Lagoa Estação 

2018 2ª campanha 06 de novembro Itaipu Chuvosa 

2018 2º campanha 08 de novembro Piratininga Chuvosa 
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Figura 5 – Pontos de monitoramento da comunidade planctônica no sistema Lagunar Piratininga-Itaipu – Niterói/Rio de Janeiro.
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6.2.1. Variáveis físicas e químicas nos locais estudados 

Os locais estudados foram caracterizados pela baixa profundidade (inferior a 

1 m), característica das duas lagoas estudadas. A Salinidade variou entre 17,46 ppt (P5) 

e 24,78 ppt (P3), valores característicos de águas salobras com forte influência 

marinha, sendo a salinidade da Lagoa de Piratininga ligeiramente menor do que a da 

lagoa de Itaipu em todos os pontos estudados, o que era esperado devido posição 

mais continental da primeira e sua menor ligação com o mar, e os valores médios 

desta variável foram: Piratininga = 18,7 ppt; Itaipu = 23,9 ppt. A temperatura da água 

variou entre aproximadamente 23ºC – 25ºC, com as lagoas apresentando 

temperaturas médias bem similares (24,4ºC em Itaipu e 24,5ºC em Piratininga), 

enquanto o pH de ambas as lagoas foi muito básico com valores médios de 9,1 em 

Itaipu e 8,4 em Piratininga. A transparência da água (medida utilizando disco de secchi) 

foi baixa em todos os locais estudados, com valores sempre inferiores a 1 metro, 

contudo a turbidez da água foi menor na lagoa de Piratininga (média 18,5 NTU) do que 

em Itaipu (média 29,8 NTU).  

A concentração de oxigênio dissolvido apresentou valores superiores aos 

limites mínimos estabelecidos pela resolução CONAMA nº 357 para a classificação das 

águas salobras na classe 1 (≥ 5 mg/L), indicando boas condições de oxigenação da água 

no período amostrado, exceto nos pontos P1 (4,27 mg/L) e P4 (3,2 mg/L). Contudo os 

valores médios de ambas as lagoas foram superiores a 5mg/L (Piratininga = 5,8 mg/L;  

Itaipu = 8,7 mg/L).  

As concentrações de Nitrato foram maiores do que os limites estabelecido para 

água da classe II (0,7 mg/L) na maioria dos pontos amostrais, enquanto os valores de 

nitrogênio Amoniacal só ultrapassaram o limite proposto na referida resolução (0,7 

mg/L) em seis pontos, cinco deles na lagoa de Itaipu. As concentrações de fósforo 

ultrapassaram o limite para classificação de águas na classe 2 em apenas dois pontos 

amostrais (P2 e I4). A concentração de clorofila-a foi muito variável com valor mínimo 

de 10,68 mg/L no ponto I6 e máximo de 645,25 mg/L no ponto I5. Enquanto a 

quantidade de sólidos totais em suspensão teve valor mínimo no ponto P5 (78 mg/L) e  

máximo no ponto P1 (155 mg/L). As variáveis físicas e químicas dos diferentes pontos 

amostrais são apresentados no Quadro 3.  
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Vale ressaltar que as comparações realizadas entre os resultados obtidos e os 

parâmetros apresentados na Resolução CONAMA foram feitos para águas salobras – 

classe 2.  
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Quadro 3 – Parâmetros físico-químicos de superfície obtidos no monitoramento trimestral de qualidade da água nas lagoas de Piratininga e Itaipu e 
para o Canal de Camboatá – Sistema lagunar Piratininga-Itaipu. Niterói/Rio de Janeiro. 

  
PIRATININGA ITAIPU 

Parâmetros Unidade P1 P2 P3 P4 P5 P6 I1 I2 I3 I4 I5 I6 

Oxigênio dissolvido mg/L 4,27 6,85 5,08 3,2 8,9 6,45 10,59 8,23 8,82 5,6 7,9 10,9 

ORP mV -88 38 55 73 47 36 72 57 67 27 36 54 

pH - 9,18 9,2 9,08 8,84 9,16 9,16 8,54 8,46 8,46 8,12 8,44 8,54 

Profundidade M  0,5 0,6 0,65 1,15 0,7 0,75 0,7 0,65 0,95 0,7 1,05 1,15 

Salinidade Ppt 19,52 20,04 18,32 17,8 17,46 19,26 24,55 24,35 24,78 22,5 22,9 24,21 

Temperatura °C 25,09 24,96 24,68 23,02 24,17 25,07 24,4 24,02 24,26 24,72 24,79 24,3 

Transparência M  0,45 0,5  0,65 0,7 0,5 0,55 0,45 0,4 0,45 0,45 0,45 0,5 

Turbidez NTU 24,2 20,8 25,8 13,2 13,9 13,3 25,5 29,7 33,4 30 29,9 30 

DBO mg/L 2,4 1,5 2 2,4 2,8 2,5 3 3,8 3,4 2 2,1 1,8 

Nitrato mg/L 0,05 0,11 0,08 0,09 0,12 0,08 0,54 0,2 0,35 0,3 0,17 0,35 

Nitrito mg/L 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 

Polifosfatos mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sólidos em suspensão totais mg/L 155 142 83 81 78 80 123 141 133 95 124 126 

Fósforo total mg/L 0,13 0,26 0,09 0,09 0,12 0,08 0,12 0,13 0,09 0,19 0,21 0,14 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,41 0,05 0,05 0,05 0,5 0,13 0,89 1,9 0,75 0,21 0,5 0,88 

Clorofila-a µg/L 160,2 234,96 396,69 48,06 181,56 122,06 40,58 61,94 26,28 128,16 645,25 10,68 

Feofitina µg/L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,19 

Coliformes termotolerantes  NMP/100mL 1,8 40 1,8 1,8 120 40 490 790 790 140000 110000 400 

Carbono orgânico total mg/L 6,5 5,2 5,5 15 6 5,1 5,2 5,6 8 5,4 5,8 6,1 
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6.3.  Amostragem da ictiofauna 

O estudo propõe a realização de quatro campanhas de monitoramento da 

ictiofauna executadas com a frequência trimestral, com intuito de evidenciar efeitos da 

sazonalidade na composição de espécies, e a relação entre a composição da 

comunidade e as características físicas e químicas dos locais estudados. Dessa forma as 

amostragens serão distribuídas em duas campanhas na estação seca e duas na estação 

chuvosa. As coletas referentes à segunda campanha, cujos dados são apresentados 

neste relatório, foram realizadas no período entre 6 – 8 de novembro de 2018. 

Os peixes foram coletados utilizando redes de espera, as armadilhas do tipo 

covo não foram usadas nessa campanha devivo a grande seletividade demostrada por 

esse método, capturando apenas peixes poecilideos e apenas quando depositadas em 

ambientes marginais (fora da localização exata dos pontos de amostragem) durante a 

primeira campanha.  

Em cada ponto amostral foram utilizadas duas redes de espera com diferentes 

diâmetros de malha (20 mm e 35 mm), ambas com 20 m de comprimento e  1,5 m de 

altura, essas redes foram armadas de forma paralela a fim de capturar peixes de 

diferentes tamanhos que transitavam pelo local. As redes foram armadas durante o 

dia (entre 8:00 e 16:00) e deixadas por cerca de 1,5 horas em cada ponto amostral. 

Esse tempo reduzido de coleta foi necessário devida a forte predação do siri azul 

(Callinectes sp.) sobre os peixes capturados especialmente na lagoa de Itaipu, onde 

este crustáceo foi mais abundante.  

Os peixes e crustáceos foram separados em morfotipos, congelados e 

transportados para o Labortório de Ecologia de Peixes da UFRJ, onde foram 

identificados a nível específico, medidos e pesados. Exemplares de cada espécie 

encontrada foram fixados utilizando injeções com formol 10%, sendo após isso 

armazenados em recipientes contendo Álcool 70%, o restante do material foi 

descartado na rede de coleta de material biológico da UFRJ. 

Para a indetificação dos espécimes foram utilizadas chaves de identificação 

para peixes marinho costeiros e estuarinos (Szpilman, 1992; Ficher et al., 2004), e de 

siris do gênero Callinectes (Millikin and Williams, 1984) o peso fresco de cada 

indivíduos foi medido utilizando balança de precisão e seu comprimento total medido 
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utilizando regua e fita métrica. O equipamento utilizado e momentos da coleta são 

mostrados na Figura 6. 

 

Figura 6 - Procedimentos de coleta. A) Siri-azul (Callinectes sp.) capturado em rede de 
espera; B) rede de espera sendo retirada com sardinhas (Cetengraulis edentulus); C) Ubarana 
recém capturada (Elops saurus) D) Sirí-azul sendo identificado no laboratório, principalmente  

com base no números e distribuição dos espinhos (Millikin and Williams, 1984). 

 

6.4.  Análise dos dados 

A composição da comunidade de peixes e crustáceos foi avaliada em cada 

ponto amostral com base nos valores de riqueza de espécies (número de espécies 

encontrado), abundância (número de indivíduos), diversidade (índice de Shannon) e 

biomassa (peso). A riqueza de espécies foi contabilizada para cada local de 

amostragem e para cada lagoa, enquanto as medidas de abundância e biomassa foram 

calculadas para cada espécie em cada ponto amostral. Assim, foi possível calcular os 

valores de abundância e biomassa totais e relativos (ver CPUE adiante) para cada 

ponto ou lagoa, considerando-se o conjunto de espécies capturadas, bem como as 

diferenças nessas variáveis para cada uma das espécies encontradas.  

Apesar do esforço de coleta ter sido o mesmo em todos os pontos de 

amostragem, (30m2 de rede de 20mm + 30m2 de rede de 35mm) os dados de 
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abundância e biomassa foram padronizados como Captura Por Unidade de Esforço 

CPUE, permitindo estimar a taxa média de captura por área de rede e tempo de 

exposição das mesmas e produzindo uma medida que é facilmente comparável com a 

de outros estudos. A CPUE é uma medida de abundância relativa e considera o número 

ou peso total de exemplares capturados na amostra, dividido pelo esforço, que é o 

produto da área total das redes utilizadas na coleta (m2) pelo tempo de exposição das 

redes (horas), sendo dado pela fórmula abaixo:  

CPUE (n) = (N / (m2.h)) 

CPUE (g) = (g / (m2.h)) 

Onde: CPUE (n) = captura por unidade de esforço para número de exemplares 

capturados; CPUE (g) = captura por unidade de esforço para biomassa coletada; N = 

número de exemplares e g = biomassa. A área total (m2) representa o somatório da 

área de todas as redes utilizadas na amostra e o tempo (h) é dado em detrimento da 

permanência das redes no ambiente. 

A diversidade biológica foi calculada para cada local de amostragem e lagoa 

utilizando o índice de Shannon-Weaver (H) que é baseada na riqueza de espécies e 

abundância proporcional entre essas, sendo calculado conforme descrito na equação 

abaixo: 

𝐻′ =  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) . ln (

𝑛𝑖

𝑁
) 

Onde: ni = número de indivíduos da inésima espécie; N = o número total de 

indivíduos; ln = base dos logaritmos naturais.  

O Índice de dominância de Simpson mede a probabilidade de dois (2) 

indivíduos selecionados ao acaso em uma dada amostra pertencer à mesma espécie, e 

é descrito pela equação a seguir: 

 

Onde: C = índice de dominância; S = riqueza de espécies; ni =abundância da 

inésima espécie; N = o número total de indivíduos.  
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Na maior parte dos trabalhos de inventário da diversidade biológica não é 

possível registrar todas as espécies presentes em uma área, o que ocorre devido ao 

limitado esforço amostral e fatores inerentes às metodologias de coletas. Logo, é 

esperado o número de espécies se aproxime cada vez mais do real ao longo das 

campanhas do monitoramento conforme ocorre maior acumulo de esforço amostral. 

Tal fato é indicado quando a relação entre o número de espécies encontradas e a 

quantidade de amostras estabiliza ou fica próxima à estabilização, ou seja, quando 

retirada de novas amostras não resulta em incremento no número de espécies. 

Assim, foi plotada uma acumulação de espécies para avaliar a eficiência da 

amostragem no registro das espécies presentes nas lagoas, bem como para estimar a 

riqueza potencial de espécies (i.e. incluindo aquelas não coletadas) nesses locais. Essas 

curvas foram construídas plotando-se a relação entre o número de unidades amostrais 

(eixo x) e o número de espécies encontradas (eixo y). A riqueza potencial de espécies 

em cada lagoa foi estimada com bases em métodos de rarefação baseados no 

estimador “Mao Tau”, uma solução analítica que usa permutação dos dados 

observados (reamostragem). A curva de acumulação de espécies apresentada nesse 

relatório considera todos os dados coletados até o momento (primeira e segunda 

campanhas) visto que uma curva com os dados apenas da segunda campanha, 

desconsideraria os objetivos deste tipo de análise (i.e. estimar a riqueza total da área 

com base na taxa de descoberta de novas espécies). 

As diferenças na composição da ictiofauna entre as lagoas foram analisadas 

pela comparação estatística dos valores de riqueza, diversidade, e CPUE, feita 

empregando-se o teste “t de Student” e considerando o conjunto de pontos amostrais 

de cada lagoa. A existência de relações estatisticamente significantes entre as variáveis 

ligadas à composição da ictiofauna (Riqueza, Diversidade H, CPUE, etc.) e parâmetros 

abióticos (físicos e químicos) foi analisada empregando análises de correlação de 

Pearson. Esses testes consideram a amplitude dos dados para fornecer probabilidades 

com base no tamanho das amostras, assim mesmo com médias absolutas bem 

diferentes (representadas graficamente) as diferenças nas variáveis testadas podem 

não ser significativas do ponto de vista estatístico. 
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A similaridade entre pontos de amostragem com base em características da 

ictiofauna foi estimada por análise de agrupamento “Cluster analysis”, que se baseia 

na matriz de dados de abundância das diferentes espécies. Nessa análise um algoritmo 

calcula os valores relativos de similaridade entre cada par de amostras (locais de 

coleta) com base na proporção entre a ocorrência de espécies comuns e de espécies 

exclusivas de cada amostra. Para a análise apresentada nesse relatório foi utilizado o 

índice de similaridade de Sørensen–Dice que quantifica a similaridade conforme 

descrito acima e apresenta as vantagens em relação a outras métricas quando se 

trabalha com dados heterogêneos. Uma vez calculadas as distâncias entre os 

diferentes locais, o resultado é apresentado graficamente na forma de um 

dendrograma relacionando essas áreas, (Zar, 1996). Todas as análises descritas nos 

parágrafos acima foram feitas utilizando Software estatístico PAST (Hammer & Ryan, 

2001). 

7.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Riqueza de espécies  

Durante a segunda campanha foram registradas 12 espécies de peixes 

pencentes a 9 famílias e 5 ordens, onde as famílias, Clupeidae (Clupeiformes), 

Mugilidae (Mugiliformes) Gerridae (Perciformes) apresentando duas espécies cada e o 

restante das famílias representadas por apenas uma espécie. Entre os crústaceos 

foram registrados duas espécies de siris do gênero Callinectes (Familia Portunidae); 

Calinectes danae e Callinectes ornatus. Na lagoa de Itaipú foram registradas 9 espécies 

de peixes e 2 crustáceos, enquanto em piratininga foram registradas 6 espécies de 

peixes e nenhum crustáceo. A riqueza de espécies em cada lagoa e ponto amostral é 

mostrada graficamente na Figura 7. 

Apesar da menor riqueza, comparado à primeira campanha (14 x 18 espécies), 

cinco novas espécies foram encontradas pela primeira vez na segunda campanha, são 

elas: O crustáceo decapoda, Callinectes ornatus (siri-azul); e os peixes,  Centropomus 

parallelus (Robalo), Mugil liza (Tainha), Oreochromis niloticus (Tilápia), 

Opisthonema oglinum (Sardinha-Lage). Enquanto algumas espécies presentes na 

primeira campanha estiveram ausentes na segunda, entre elas: Callinectes sapidus 

(muito abundante em Itaipu durante a primeira campanha); Atherinella brasiliensis 
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(peixe-rei); Diapterus auratus (carapeba) e Pogonias cromis (Corvina-preta). Isso pode 

indicar uma mudança sazonal na composição de espécies dos sistema lagunar 

As espécies capturadas na segunda campanha e sua taxonomia são 

apresentados no Quadro 3, enquanto  algumas espécies de peixes e crustáceos 

capturados são mostrados na Figura 7. 

 
Figura 7 - Riqueza de espécies por ponto amostral (A); e riqueza total encontrada em cada 

lagoa (B). 

 

Curva de acumulação de espécies 

Um total de 23 espécies foi encontrado durante as duas campanhas, sendo 

dezenove espécies de peixes e quatro de crustáceos.  O estimador de riqueza Mau Tao 

estimou um desvio padrão de 1,73 ao redor dos valores observados, indicando uma 

riqueza máxima de 25 espécies na área. A curva não atingiu um platô bem definido 

(Figura 8), indicando que novas espécies devem continuar a ser registradas nas 

próximas campanhas devido ao maior esforço amostral acumulado. Ao contrário do 

esperado a inclinação da curva aumentou, indicando maior potencial para o registro de 

novas espécies do que o previsto apenas com os dados da primeira coleta.  Isso 

ocorreu devido ao registro de cinco novas espécies durante a segunda campanha, 

valor que corresponde a quase 1/3 do total registrado na primeira campanha. Essa 

grande proporção de espécies novas mesmo com menor riqueza total, pode ser um 

indicativo de mudança ligada à sazonalidade, ou impactos antrópicos.   
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Figura 8 - Curva de acumulação de espécies. A linha vermelha representa o valor real medido 
e as linha azuis delimitam os desvios esperados na riqueza potencial. 

 

Descrição das espécies registradas 

Essa seção apresenta uma breve descrição das espécies encontradas 

exclusivamente na segunda campanha, incluindo notas sobre sua  ecologia, 

importância econômica, e status de conservação. As principais referência para essa 

seção foram os guias de identificação de Szpilman (1992),  Fischer et al., (2004) e 

Millikin and Williams, (1984); bem como as informações contidas no repositório de 

dados “fishdatabase” (http://www.fishbase.org), e “worldfishcenter” 

(https://www.worldfishcenter.org), além de consultas com especialistas.  Algumas das 

espécies descritas nesta seção são mostradas na Figura 9.  

*ERRATA:  O bagre marinho (siluriformes) classificado como Genidens barbus 

na primeira campanha foi erroneamente identificado, pertencendo na verdade a 

espécie Genidens genidens (também encontrada na segunda campanha), o que foi 

confirmado pela presença de dentes palatinos característicos de G. genidens (Ficher et 

al., 2004) em todos os individuos coletados até o momento.   

Classe Malacostrata (crustáceos) 

Ordem Decapoda 
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Família Portunidae 

Callinectes ornatus. (Siri-azul)  As espécies do gênero Callinectes são muito 

semelhantes na anatomia e ecologia, sendo frequêntes em águas rasas e 

especialmente abundantes em ambientes estuarinos. São animais detritívoros e 

predadores oportunistas especialmente de biválves e anelídeos, atacando também 

peixes feridos ou presos a redes. São espécies que dependem de estuários para a 

reprodução, e possuem grande importância econômica sendo pescados de forma 

artezanal na região. Nesta campanha Callinectes ornatus e C, danae, foram registrados 

apenas na lagoa de Itaipu. Está espécie se diferencia de C. danae pela presenças de 

apenas dois espinhos na fronte (região entre os olhos), sem a existência de um par de 

espinhos de menor porte entre os primeiros; e de C. sapidus pela presença de espinho 

externo no carpo (segmento do meio da quela ou “pinça”). 

Ordem Clupeiformes 

Família Clupeidae 

Opisthonema oglinum (Sadinha-lage, Sadinha-bandeira)   Espécie pelágica 

que habita águas abrigadas de estuários e recifes rasos, geralmente não entra em 

áreas de baixa salinidade. Forma cardumes e alimenta-se de plâncton (especialmente 

copépodas), assim como de pequenos peixes e camarões. Apresenta grande 

importância econômica, sendo vendida fresca e salgada, além de ser explorada pela 

industria de enlatados.  

Ordem Mugiliformes  

Família Mugilidae  

Mugil liza (Tainha)  É um peixe pelágico, que nada na superfície e frequenta 

regiões costeiras sendo comum em estuários e lagunas, as vezes entrando em rios. 

Alimentans-se principalmente de fito e zooplâncton que capturam por filtração. Os 

jovens habitam estuários abrigados onde o alimento é abundante. Existe um período 

de migração reprodutiva e a desova dos adultos que ocorre em alto mar. Após a 

desova em mar aberto, as tainhas adultas retornam aos locais de origem, onde ficam 

até a próxima migração. 

A espécie tem grande importância econômica e sociocultural. É um dos mais 

tradicionais recursos pesqueiros do Sudeste e Sul do Brasil. Sua carne é muito 
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apreciada e possuem grande importância econômica, inclusive nas lagoas de 

Piratininga e Itaipu, onde são pescadas com redes de espera e tarrafa para o consumo 

de subsistência e fins comerciais. 

Ordem Perciformes  

Falímia Centropomidae 

Centropomus parallelus. (Robalo-peva, Camorim)  Espécie típica de estuários, 

tolera grande variação de salinidade e muitas vezes penetra alguns kilometros em 

água doce seguindo o curso dos rios.  A espécie é ictiófaga, agindo como predador de 

emboscada que se esconde entre galhos submersos e raizes de mangue avançando 

contra pequenos peixes desprevenidos. Sua carne é muito apreciada e possui grande 

importância econômica, também é apreciada por pescadores esportivos devido a 

grande  resistência que oferece após ser fisgada, frequentemente saltando da água. A 

espécie é pescada nas lagoas de Piratininga e Itaipu, onde pescadores artezanais 

frequentemente tentam atrai-lá colocando galhos parcialmente submerso em alguns 

pontos, de modo a ampliar o tipo de habitat preferido pela espécie. 

Falímia Cichlidae 

Oreochromis niloticus. (Tilápia do Nilo)  Espécie exótica, considerada 

invasora, que ocorrem em uma ampla variedade de habitas, especialmente de água 

doce. Também tolera águas salobras, mas geralmente não penetra em águas de 

grande salinidade. Possui grande importância econômica sendo criada para consumo 

por todo o mundo, também tem importância para a conservação visto que invade 

vários locais, se tornando muito abundante (especialmente em água doce) e 

competindo com a ictiofauna nativa. No sistema lagunar de Piratininga-Itaipu sua 

abundância parece ter decrescido após a abertura do canal do Tibau (Palmeira, 2012), 

ocorrendo atualmente em baixa densidade. 
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Figura 9 - Espécies de peixes e crustáceos registrados durante a segunda campanha: A) 

Centropomus parallelus “Robalo”; B) Oreochromis niloticus “Tilápia do Nilo”; C) Cetengraulis 
edentulus “sardinha de bocatorta”; D) Opisthonema oglinum “Sardinha-Lage”; E) Callinectes 
danae  “Siri-Azul”;  F) Callinectes ornatus; G) Mugil liza “Tainha”; H) Elops saurus “ubarana”, 

e; I) Micropogonias furnieri “Corvina”. 

 
Frequência de ocorrência 

A espécie mais frequentes considerando ambas as lagoas foi Elops saurus 

(Ubarana), presente em 83,3% das amostras, está foi seguida por Mugil liza  (Tainha) 

presente em 50% das amostras. Entre os crustáceos ambas as espécies de siris do 

gênero Callinectes apresentaram igual frequência sendo encontradas em 25% das 

amostras. Na lagoa de Pitiratininga E. saurus esteve presente em todos os pontos 

(F.0 = 100%) e a segunda espécie mais frequente foi Mugil curema (parati) presente 

em 50% das amostras, e assim ocorrendo com maior frequência do que M. liza (F.O= 

33,3%). Em piratininga não foram capturados crustáceos durante essa campanha. Na 
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lagoa de Itaipu as espécies mais frequentes foram M. liza e  E. saurus, que estavam 

presentes em 67% dos locais. Os  siris C. danae e C. ornatus foram encontrados em 

50% dos locais na lagoa de Itaipu. Além disso, a espécie C. sapidus, abundante na 

primeira campanha e a única registrada na lagoa de Piratininga, não foi registrada na 

segunda campanha. Esses resultados são mostrados na Figura 10. 

 

Figura 10 - Frequência de ocorrência das espécies registradas: A) considerando ambas as 
lagoas; B) na Lagoa de Itaipu; e C) na Lagoa de Piratininga. 

 

Abundância 

A Lagoa de Itaipu apresentou maior abundância de peixes sendo capturados 

um total de 107 indivíduos entre peixes e crustáceos, enquanto em Piratininga foram 

coletados 47 peixes, não sendo encontrados crustáceos durante essa coleta. A espécie  
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mais abundante durante a segunda campanha foi Centegraulis edentulus (sardinha de 

boca torta) que apesar de ter ocorrido em apenas 3 pontos da lagoa de Itaipu foi muito 

abundante nesses locais (57 indivíduos). Essa espécie foi seguida em abundância por 

E.saurus (47 indivíduos) que também foi a espécie com maior frequência de 

ocorrência. Em Piratininga E. saurus foi a espécie mais abundante e C. edentulus não 

foi registrada nessa lagoa. A espécie Brevoortia pectinata (savelha) que foi a mais 

abundante durante a primeira campanha, especialmente na lagoa de Piratininga, foi 

encontrada somente em dois pontos da lagoa de Itaipu, não sendo registrada em 

Piratininga durante a regunda campanha.  As diferenças observadas na abundância 

total de indivíduos entre lagoas foram estatisticamente significativas (teste t, p= 0,05). 

Esses resultados são apresentados na Figura 11, e no Quadro 4. 
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Figura 11 - Abundância das espécies registradas na segunda campanha: A) abundância total 
no sistema lagunar; B) Abundância na Lagoa de Itaipu; C) Abundância na Lagoa de 

Piratininga.  
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Quadro 4  – Espécies registradas no sistema Lagunar de Piratininga-Itaipu e suas abundâncias nos pontos amostrais. 

Taxonomia 
Abundância (nº de indivíduos capturados) 

Itaipu Piratininga 

Classe/Ordem Família Espécie I1 I2 I3 I4 I5 I6 Total P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 

Malacostrata (crustáceos) 
 

              Decapoda Portunidae Callinectes danae 0 4 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

  
Callinectes  ornatus 0 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 

Actinopterygii (peixes ósseos) 

 Clupeiformes  Clupeidae Brevoortia pectinata 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

  Opisthonema oglinum 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
Engraulidae Cetengraulis edentulus 5 0 0 12 11 29 57 0 0 0 0 0 0 0 

Elopiformes Elopidae Elops saurus 0 1 4 2 2 0 9 16 5 4 1 1 6 33 

Mugiliformes Mugilidae Mugil curema 0 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 5 1 8 

  Mugil liza 0 1 2 1 0 2 6 1 1 0 0 0 0 2 

Perciforme Centropomidae Centropomus parallelus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 Cichlidae Oreochromis niloticus 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Gerreidae Diapterus rhombeus 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

  
Eucinostomus gula 0 1 5 1 0 0 7 0 0 0 1 0 1 2 

 
Sciaenidae Micropogonias furnieri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

Siluriformes Ariidae Genidens genidens 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

  Total crustáceos 0 4 3 2 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 

  Total Peixes 9 3 21 18 15 31 97 17 6 9 2 7 8 49 

* identificação a ser confimada; ** registro qualitavivo, dados retidados das análises de abundância, biomassa, CPUE e dominância.
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Biomassa 

A biomassa total de peixes e crustáceos capturada em Itaipu (5.963,65g) foi 

similar à capturada em Piratininga (5.155,30g). Em Itaipu os pontos I3, I4, I5 e I6 

obtiveram os maiores valores de biomassa, com capturas superiores a 1 kg em cada 

um deles; enquanto nos pontos I1 e I2 a biomassa capturada foi inferior a 0,5 kg. O 

valor médio de biomassa capturada por ponto amostral para a Lagoa de Itaipu foi de 

993, 94g, valor muito similar ao encontrada na primeira campanha (929,14g). Apesar 

disso apenas o ponto I3 esteve entre os com maior biomassa nas duas campanhas, 

indicando uma variabilidade temporal na distribuição de peixes de diferentes 

tamanhos dentro da lagoa.  

Em Piratininga os pontos P1 e P6 apresentaram valores de biomassa superiores 

a 1 kg (1623,16g e 1145,18g, respectivamente), enquanto o ponto P4 obteve o menor 

valor (221,07g). Assim, em Piratininga os pontos com maiores e menores valores de 

biomassa foram os mesmos nas duas campanhas, indicando uma que peixes de maior 

porte estão associados a esses locais. Contudo nesta campanha os valores médios de 

biomassa na lagoa de Piratininga (859,22g) foram quase o dobro do registrado na 

primeira campanha (452,43g). Ao contrário do corrido na primeira campanha as 

diferenças na biomassa de peixes entre lagoas não foram estatisticamente 

significantes (teste t, p = 0,63), o que ocorreu devido ao aumento da biomassa 

capturada em Piratininga. Os dados de biomassa são mostrados graficamente na 

Figura 12.  
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Figura 12 - Biomassa de peixes e crustáceos. A) biomassa total coletada em cada lagoa; B) 
biomassa total coletada em cada ponto; C) biomassa das espécies na Lagoa de Piratininga; e 

D) biomassa das espécies na Lagoa de Itaipu. 
 

Captura por Unidade de Esforço (CPUE)  

A captura por unidade de esforço foi maior em Itaipu, tanto em termos de 

número de indivíduos, quanto em biomassa; no entanto a diferença foi muito mais 

pronunciada em número de indivíduos capturados. Em Piratininga o número médio de 

indivíduos capturados por m2 de rede a cada hora foi de 0,18 indivíduos/m2/h, com 

grande variação entre pontos e valores mínimos de 0,04 indivíduos/m2/h no ponto P4, 

e máximos de 0,38 indivíduos/m2/h no ponto P1; repetindo assim o padrão 

encontrado na primeira campanha quanto aos pontos mais e menos piscosos. Em 

Itaipu a média de capturas foi de 0,4 indivíduos /m2/h, com valores máximos de 

0,71 indivíduos/m2/h no ponto I6 e mínimo de 0,16 indivíduos /m2/h no ponto I2.  



 

 

 

 
Rua Joaquim Nabuco 15/304, Bairro Cidade Baixa, CEP 90050-340, Porto Alegre - RS 
Tel: (0xx48) 3024-5208. E-mail: contato@hydroscience.com.br 

35 
 

2° RELATÓRIO PARCIAL DO INVENTÁRIO DA BIOTA – 
ICTIOFAUNA E CARCINOFAUNA – AVALIANDO A ESTRUTURA 
DAS COMUNIDADES NAS LAGOAS DE PIRATININGA E ITAIPU  

Em Itaipu a biomassa média capturada por unidade de esforço (CPUEb) foi de 

22,09 g/m2/h, com valor máximo de 33,60 g/m2/h no ponto I3 e o mínimo de 

8,57 g/m2/h no ponto I2. Assim o valor médio de CPUEb em Itaipu foi cerca de 30% 

maior nesta campanha em comparação à primeira (15,49g/m2/h). Em Piratininga a 

biomassa média capturada por área e tempo de rede foi de 19,09g/m2/h, com valor 

máximo 36,07 g/m2/h no ponto P1 e mínimo de 4,91g/m2/h, no ponto P4. Esse valore 

médio é três vezes maior do que o encontrado na primeira campanha (6,88g/m2/h). 

Além disso, apesar de Piratininga apresentar um valor de CPUEb médio menor do que 

Itaipu, o ponto P1 foi o local com maior valor entre todos os pontos estudados. 

Novamente essas diferenças foram estatisticamente significativas somente em termos 

de número de indivíduos (CPUEn) (teste t, p = 0,05), mas não para biomassa. Os 

valores de CPUEn e CPUEb nos diferentes pontos amostrais e lagoas são mostrados na 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Captura por unidade de esforço em termos de números (CPUEn) e biomassa 
(CPUEb). A) CPUEn, diferença entre lagoas; B CPUEb, diferença entre lagoas; C) CPUEn, 

diferença entre pontos; D) CPUEb, diferença entre pontos. 
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Diversidade e Dominância 

A diversidade foi maior em Itaipu (H = 1,75) comparada a Piratininga (H = 1,07), 

e em ambos os casos os valores foram menores que os registrados na primeira 

campanha. Esse ocorreu tanto pela menor riqueza de espécies encontrada quanto 

devido a maior dominância de certas espécies (e.g. E. saurus) durante essa campanha. 

Os valores de dominância de Simpson (D) durante a segunda campanha 

(Piratininga = 0,49; Itaipu = 0,31) também foram maiores do que os registrados 

anteriormente, (Piratininga = 0,41; Itaipu = 0,17), corroborando a ideia de que a queda 

na diversidade foi influenciada simultaneamente pela diminuição na riqueza e pelo 

aumento da dominância de algumas espécies. O índice de dominância foi maior nos 

pontos com grande abundância das espécies Elops saurus (P1, P2, P3), e Cetengraulis 

edentulus (I6, I5). As diferenças tanto na biodiversidade quanto na dominância de 

espécies não foram estatisticamente significativas. Os resultados descritos nesta seção 

são mostrados na Figura 14. 
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Figura 14 - Diversidade e Dominância de espécies nos locais estudados. A) Diversidade, 
diferença entre lagoas; B) Diversidade, diferença entre lagoas; C) Dominância, diferença 

entre pontos; D) Dominância, diferença entre pontos. 

 

Correlações entre a estrutura faunística e variáveis ambientais 

As variáveis ligadas a estrutura de biota utilizadas nesta análise foram: Riqueza 

de espécies, Abundância, Biomassa, CPUEn, CPUEb, Diversidade “H”, e Dominância 

“D”. As variáveis relacionadas a fatores ambientais foram: oxigênio dissolvido, pH, 

profundidade, salinidade, transparência e turbidez.  

A análise de correlação de Pearson indicou que a salinidade e a turbidez foram 

positivamente correlacionadas à Abundância e a CPUEn (Salinidade, p = 0,049; e 

Turbidez, p = 0,014). Indicando que no período estudado os ambientes salinos e de 

maior turbidez tenderam a ter maior quantidade de peixes. A turbidez pode estar 

relacionada à disponibilidade de plâncton, um importante recurso alimentar para 
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peixes de pequeno porte, como a sardinha Cetengraulis edentulus, espécie muito 

abundante em locais com essas características na lagoa de Itaipu. A espécie em 

questão também é associada a águas de maior salinidade, assim é provável que a 

relação encontrada entre Salinidade, turbidez e abundância se deva ao favorecimento 

de peixes planctônicos de pequeno porte e origem marinha em ambientes com 

abundância deste recurso. Além disso, o aumento no número de indivíduos dessas 

espécies teria pouca influência na biomassa total do ponto, e de fato as relações entre 

biomassa e as variáveis ambientais citadas não foram significativas, reforçando essa 

hipótese. As relações mencionadas nessa seção são demostradas graficamente na 

Figura 15. Apresentamos apenas as relações entre as variáveis ambientais e CPUEn, 

visto que como o esforço de coleta foi o mesmo em todos os pontos a CPUEn 

representa apenas uma medida dos valores de abundância em termos de esforço de 

pesca. 

 
Figura 15 - Correlações positivas entre CPUEn (abundância) e: A) Salinidade; B) Turbidez. 

 

Relação entre áreas (análise de agrupamento) 

A análise de agrupamento com os dados da segunda campanha não indicou 

uma separação clara entre lagoas como na primeira campanha, com dois pontos de 

Piratininga (P1 e P2) sendo ligeiramente mais similares a locais de Itaipu, do que ao 

agrupamento formado pelos outros quatro pontos de Piratininga (P3, P4, P5, P6).  

O Ponto I1 mostrou-se muito diferente dos demais e seu coeficiente de 

similaridade em relação aos outros pontos foi de apenas 0,1 (10%). Este ponto foi o 

único onde ocorreu a espécie Opisthonema oglinum, ocorrendo também Cetengraulis 
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edentulus e Brevoortia pectinata (está ocorrendo somente nos pontos I1 e I4), todas 

essas espécies têm hábito alimentar planctívoro. Assim essa separação parece fazer 

sentido biológico, dada a peculiaridade da fauna encontrada nesse ponto (espécies 

raras na amostra e com mesmo hábito alimentar).  Entre os 11 pontos de amostragem 

restantes o coeficiente de similaridade foi de 0,35. Dentro deste agrupamento quatro 

pontos da lagoa de Piratininga (P3, P4, P5, P6) e três de Itaipu (I2, I3, I4) formaram dois 

grupos bem definidos e com grande similaridade interna (coeficientes 0,57 e 0,63 

respectivamente).  Dois (2) pontos da lagoa de Piratininga (P1 e P2) foram 

considerados quase idênticos (similaridade = 1) e de fato nesses locais foram 

registradas as mesmas espécies (apenas duas: Elops saurus e Mugil liza). O grupo 

formado por P1 + P2, assim como os pontos (I5 e I6) apresentaram baixa similaridade 

entre si e com todos os outros pontos (entre 0,35-0,4). As relações entre pontos 

descritas nessa seção são demostradas graficamente na Figura 16. 

 

Figura 16 - Relacionamento entre os pontos estudados estimado com base na similaridade 
da composição da comunidade de ictiofauna e carcinofauna. 
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8. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

A riqueza total encontrada na segunda campanha foi 14 espécies, um valor 

mais baixo ao encontrado na primeira campanha (18), ocorrendo, no entanto o mesmo 

número de famílias de peixes (10). Houve uma notável mudança na composição da 

comunidade com o registro de 5 novas espécies (Callinectes ornatus; 

Opisthonema oglinum; Mugil liza; Centropomus parallelus; e Oreochromis niloticus) e a 

ausência de algumas espécies registradas na primeira campanha (e.g. C. sapidus, 

Pogomias cromis, Atherinella brasiliensi, Stellifer brasiliensis). O registro de cinco novas 

espécies fez aumentar inclinação da curva de acumulação de espécies, indicando um 

potencial ainda maior para o registro de novas espécies comparado ao previsto apenas 

com dados da primeira campanha.  

As espécies de importância comercial encontradas foram: Callinectes danae, C 

ornatus (siris-azuis), Mugil curema (parati), M. Liza (tainha), Micropogonias furnieri 

(corvina), Centropomus parallelus (robalo), Opisthonema oglinum (sardinha-lage), 

Genidens genidens (bagre-marinho), e Elops saurus (ubarana). Merecem especial 

destaque quanto ao manejo pesqueiro do sistema estudado os siris-azuis, a ubarana e 

a os Mugilídeos, espécies de importância comercial e dominantes em termos de 

biomassa nas lagoas estudadas. Nenhuma das espécies capturadas é listada como 

ameaçada na lista vermelha da IUCN, contudo é conhecido que os estoques pesqueiros 

de Micropogonias furnieri (corvinas) estão em declínio (Fischer et al., 2004). A espécie 

Oreochromis niloticus (Tilápia do Nilo), é uma espécie exótica e invasora, contudo não 

costuma se proliferar explosivamente em ambientes salobros e até o momento apenas 

um indivíduo foi coletado nas lagoas estudadas. 

Nesta campanha a lagoa de Itaipu foi mais rica em espécies (12) ao passo que 

em Piratininga só foram registradas seis (6) espécies. Na lagoa de Piratininga as 

espécies mais abundantes foram E. saurus e Mugil liza, enquanto a savelha (B. 

Pectinata) que foi a espécie mais abundante durante a primeira campanha não foi 

registrada em Piratininga durante a segunda campanha. Em Piratininga E. saurus e M. 

liza também foram as espécies que mais contribuíram em termos de biomassa, Além 

disso, E .saurus esteve presente em todos os pontos amostrais (F.O = 100%). Merece 

destaque ainda a ausência do crustáceo Callinectes sapidus, que foi relativamente 
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abundante na primeira campanha e a única espécie presente em Piratininga, mas 

durante essa coleta não foi encontrado em nenhuma das lagoas.  

Na lagoa de Itaipu a espécie mais abundante foi Cetengraulis edentulus, seguida 

por Elops saurus e pelos Mugilídeos (M. Liza e M. curema), essas espécies também 

foram as mais representativas em biomassa, especialmente C. edentulus e E. saurus. 

Apesar da grande abundância de indivíduos capturados C. edentulus esteve presente 

em apenas 50% dos pontos amostrais em Itaipu, enquanto E. saurus foi um pouco mais 

frequente ocorrendo em 67% dos locais. Os siris do gênero Callinectes ocorreram em 

50% dos pontos amostrais de Itaipu, contudo foram muito menos abundantes do que 

na primeira campanha; além disso, a espécie C. ornatus foi registrada pela primeira vez 

neste estudo.  

O Índice de diversidade de Shannon, que considera também a abundância 

relativa das espécies, diminuiu em ambas as lagoas em comparação com a campanha 

anterior tanto devido a redução na riqueza de espécies quanto pelo aumento da 

dominância de algumas delas. Entre as variáveis ambientais testadas, a salinidade e a 

turbidez foram positivamente relacionadas à abundância de organismos, o que 

possivelmente se deve ao favorecimento de espécies planctívoras de pequeno porte e 

origem marinha (C. edentulus, O. oglinum) em ambientes com alta concentração de 

plâncton.   

 A análise de agrupamento indica a formação de quatro grupos principais. O 

primeiro contendo apenas o ponto I1 que teve apenas 10% de similaridade com os 

demais. Dois agrupamentos possuíram grande similaridade interna (≈60%), um deles 

contendo quatro pontos de Piratininga (P3, P4, P5, P6) e o outro três pontos de Itaipu 

(I2, I3, I4). Os pontos restantes (P1, P2, I5, I6) tiveram baixa similaridade com os 

demais (≈35%), porém entre estes os pontos P1 e P2 foram praticamente idênticos e 

podem ser considerado um quarto agrupamento. 

Analisando a identidade e abundância das espécies presentes em cada ponto 

pode se notar que o ponto I1 foi o único onde ocorreu a espécie 

Opisthonema oglinum, ocorrendo também Cetengraulis edentulus e Brevoortia 

pectinata (está ocorrendo somente nos pontos I1 e I4), todas, espécies de hábito 

alimentar planctívoro, uma peculiaridade desse ponto. Os pontos I2, I3 e I4 se 
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destacam pela grande riqueza de espécies e assim ocorrem muitas espécies em 

comum entre estes.  Os pontos P3, P4, P5 e P6, são os pontos de Piratininga com 

menor dominância de E. saurus e maior diversidade de espécies, no que são bem 

diferentes dos pontos P1 e P2. Estes últimos foram considerados idênticos e neles 

foram registradas as mesmas espécies (apenas duas: Elops saurus e Mugil liza).  

De forma geral na segunda campanha foi registrada uma acentuada mudança 

na composição de espécies, com redução da diversidade e aumento da biomassa das 

espécies dominantes. Estas mudanças podem ocoorrer devido a fatores sazonais  ou 

existência de impactos antrópicos, contudo a segregação entre os efeitos desses 

possiveis fatores só pode ser feita com monitoramentos de longo prazo (i.e. anos).   

redução no número de espécies presentes. Apesar da redução da riqueza, uma grande 

proporção de espécies novas foi registrada, indicando um potencial para o registro de 

novas espécies maior do que o esperado apenas com dados da primeira campanha. 
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