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RESUMO 

Os fatores que limitam a dinâmica planctônica variam ao longo do ano e de acordo 

com as características abióticas das massas de água. O presente estudo tem por 

objetivo listar e caracterizar os organismos presentes no zooplâncton e fitoplâncton 

marinhos da Baia e entrada do estuário de Santos (SP), coletados ao longo de um 

ano, com diversas coletas mensais em diferentes condições de temperatura, de 

regime de vento e em diferentes marés. Os dados preliminares apontam para a maior 

diversidade de grupos taxonômicos dos Copépodos, Diatomáceas e Dinoflagelados 

marinhos. Radiolários ocorreram em maior abundância em águas relacionadas a 

entrada de frentes frias (junho/2013), enquanto que afloramentos de diatomáceas 

estão fortemente relacionadas a permanência de águas mais quentes na Baía. 

Palavras chave: Fitoplâncton; Zooplâncton;  Baia de Santos, . 

INTRODUÇÃO 

  O plâncton pode ser dividido em dois grandes grupos: fitoplâncton e 

zooplâncton. Os organismos presentes nestas duas categorias podem também ser 

remanejados em outros grandes grupos que levam em consideração características 

específicas das espécies, como a organização de células (unicelular ou pluricelular), 

diferenças nas dimensões de corpos (Nanoplâncton, microplâncton, mesoplâncton, e 

macroplâncton), e sua localização nas massas d’água (holoplanctônicos e 

meroplanctônicos). (BOLTOVSCOY, 1981). 

 Na dinâmica planctônica, há fatores limitantes como: luminosidade que está 

ligada à temperatura e são eventos que influenciam na variabilidade e distribuição do 

plâncton, correntes marinhas variáveis aliadas a direção dos ventos, movendo toda a 

massa de água e influenciando na diversidade de organismos planctônicos. 

(TREGOUBOFF, 1957). 

 O levantamento do plâncton na baia de Santos, contando com a sazonalidade 

é de suma importância para confecção de um guia de identificação de grupos 

taxonômicos e deve ser realizada, portanto, com um grande número de coletas e 

análises das amostras para representação fiel da biota local.  

 

OBJETIVOS 

 Reconhecer e identificar organismos do plâncton e fitoplâncton estuarino e 

marinho da Baia de Santos, (SP). 

Permitir a confecção de um guia eletrônico de orientação e identificação de 

organismos planctônicos das regiões estuarinas e oceânicas. 



 

METODOLOGIA  

 A metodologia de coleta de plâncton por arrasto seguem os princípios 

metodológicos desenvolvidos pela oceanografia biológica e em particular adotados 

Tregouboff, 1957 adaptados com relação ao tamanho da rede adequado para o 

arrasto horizontal por embarcação de propulsão a remo. 

 A identificação das espécies em laboratório feita em equipamento ótico segue o 

o padrão de análise e categorização desenvolvido por Smith (1977). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 As amostras coletadas são provenientes de uma área marinha de contorno 

triangular feitas em arrasto com 2200 m de perímetro localizada na Ponta da Praia de 

Santos na entrada estuarina do canal do Porto, com esforço amostral de trinta minutos 

de arrasto por amostra numa velocidade. 

 Para as coletas foram utilizados materiais como caiaque esportivo, rede de 

malha de 70 micrômetros, planilhas metodológicas referentes aos dias e horários de 

coleta, frascos para acondicionamento de amostras (fixadas em formaldeído). Para as 

analises foram utilizados utensílios laboratoriais como laminas, lamínulas, pipetas de 

Pasteur e microscópio óptico (aumento de até 1300 vezes). 

 A identificação do zooplâncton e do fitoplâncton do experimento piloto foi feita 

baseada em Smith (1977) e em Todd et. al (1996) . A confirmação e atualização 

taxonômica dos grupos foram feita segundo Brusca & Brusca (2007) além do auxilio 

de especialistas na área. 

 Os dados dos grupos taxonômicos presentes em cada amostra foram 

agrupados em planilhas eletrônicas indicadas pelo número 1 (um) pela sua presença 

ou 0 (zero) pela ausência na amostra, sem atribuição de peso às espécies. A análise 

de agrupamento dos dados foi feita através do software PAST versão 2.10 (HAMMER 

et al. 2001). O índice de Bray-Curtis foi utilizado, gerando dendrogramas de 

similaridade amostral para o período de março a julho de 2013. 

 

 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente 20 grupos taxonômicos foram identificados. Os resultados da 

análise preliminar de amostras indicam que há maior predominância de grupos 

taxonômicos copépodas, diatomáceas e dinoflagelados marinhos em quase todas as 



amostras do período de Março a Julho de 2013.  Radiolários ocorreram em maior 

abundância em águas relacionadas a entrada de frentes frias (junho/2013), enquanto 

que afloramentos de diatomáceas estão fortemente relacionadas a permanência de 

águas mais quentes na entrada da Baia de Santos.  

Figura 1: Dendrograma de similaridade das amostras, analisadas segundo o índice de 

similaridade de Bray-Curtis para amostras pareadas  

 

Qualitativamente, segundo o índice comparativo de Bray-Curtis para as 

amostras no período até então analisadas na figura 1, a amostra mais diferente foi a 

primeira amostra do mês de junho e as mais semelhantes foram as amostras do final 

de abril e de maio (>0,9). Condições climáticas e oceânicas mostraram grande 

correspondência com as semelhanças observadas, o que instiga a continuidade da 

pesquisa para busca de um número maior de análises e da continuidade das coletas.  
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