Bolm Inst. oceanogr., S Paulo, 36(1/2) :73-74, 1988

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA

LISTA DAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO -

LIST OF DISSERTATIONS (M. Se.)

1988

99. BERNARVES,

Robe~o

Ãvila

Idade, crescimento, reprodução e pesca do peixe-porco
Ba(Gmelin, 1788), capturado na costa sul do
Estado de são Paulo - Brasil).
{Age, growt~ reproduction
and fishing of grey-triggerfish B~te4 Qar.).If..L6Q~ (Gme1in,
1788), caught in the southern coast of são Paulo State
Brazi1}.
127p.
li~te4 Qap~Q~

100. FRANÇA,

Canlo~ Aug~to

de Sampaio

Estudo da geração das componentes de maré de pequeno fundo
na costa sudeste brasi leira.
{Studies on the genération
of sha11ow-water tida1 constituents in the southern Brazi1ian
coast}.
l54p.

LISTA DAS TESES DE DOUTORADO

-

LIST OF Ph. D. THESES

1988

41. CHAVES, Paulo de

T~o

da

Cu~ha

Aspectos convergentes da dinâmica ovariana nos peixes, com
uma contribuição à biologia reprodutiva de 14 espécies
do
1 itoral de são Paulo.
{Converging aspetts of
ovar1an
deve10pment in fishes, with a contribution to the reproductive bio1ogy of 14 species from the coast of são Paulo}.
l23p.

42. GOMES, Vic.e~te
Estudo eletroforético, imunológico e cariotípico de bagres
marinhos (Si luriformes, Ari idae) da região de Cananéia.
{E1etrophoretic, immuno1ogica1 and citogenetic
study
of
marine catfishes (Siluriformes, Ariidae) of the region
of
Cananeia (SP-Brazi1)}.
20lp.
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43. OLIVEIRA,

I~

da

S Paulo, (1/2), 1988

Ro~ha

Fitoplâncton e parâmetros fÍsico-quí micos do Rio Una doPrelado (SP): composição, distribuição espacial e variação sazona I.
{Phytoplankton and phys ico-chemical envi ronmental
data of Rio Una do Prelado (SP): composition, tempoFal and
spatial fluctuations}.
88p.+i luso

44. SCHMIDT, G;.-tda
Manguezal de Cananéia, co nce ntração dos elementos químicos
carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo, ma~nês, ferro e cinzas, em folhas de mangue e sua correlação com taxa de de compos i ção e sa I i n idade.
{ ~1angrove of Cananeia, concentration
of the chemical elements carbon, nitrogen,
phosphorus,
calcium, manganese, iron and ash in mangrove leaves and their
correlation with decomposition rate and salinity}.
369p.

45. TAKEVA,

Ali~e. M;'~MljO

Estrutura de associações macrobênticas da Spa~na aLte.~6-to~a Loiseleur, 1807 no complexo estuarino-lagunar de
Cananéia.
{Structure of Spa~na aLte.~n;.6-to~a
Loiseleur,
1807 macrobenthic association ~n the Cananeia estuarine
region}.
68p.+i luso
46. VATW LI, FJr.anu MMIj F aYlliYla;to

Associações bentônicas da zona entre-marés do sistema
estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia, são Paulo.
{Benthic
associations of the intertidal region in the Lagoon-Estuarine system of Iguape-Cananeia, são Paulo}.
205p.

