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APRESENTAÇÃO
Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento faunístico das espécies de
hidrozoários bentônicos e planctônicos no complexo estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape
(SP) e nas baías de Paranaguá (PR), Guaratuba (PR) e Babitonga (SC) durante os verões e
invernos de 2007, 2008 e 2009, considerando a presença de espécies invasoras e
criptogênicas e correlacionando as ocorrências com a disponibilidade de substrato,
salinidade e variação sazonal. A tese é apresentada em quatro capítulos, na forma de
artigos científicos:
O Capítulo 1 refere-se aos dados faunísticos dos hidrozoários planctônicos e
bentônicos coletados nos quatro estuários, aborda aspectos gerais da distribuição nos
diferentes estuários e relacionando os hidroides bentônicos aos substratos disponíveis.
O Capítulo 2 refere-se à distribuição das espécies de hidrozoários planctônicos e
bentônicos em relação ao gradiente salino, abordando as comunidades de forma
comparativa dentro dos estuários e entre os quatro estuários amostrados.
O Capítulo 3 refere-se à caracterização das comunidades de hidrozoários
planctônicos e bentônicos nas estações secas (inverno) e chuvosas (verão) dos quatro
estuários amostrados.
O Capítulo 4 refere-se aos dados de espécies invasoras e criptogênicas para os
estuários amostrados, aos quais foram agregados dados da literatura sobre registros de
medusozoários invasores em todo mundo e dados da biologia das espécies invasoras,
buscando padrões relacionados ao processo de invasão pelos Medusozoa.
Por fim, há uma seção que trata das Considerações finais.
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