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1. Resumo 

 O zooplâncton de uma área costeira pode apresentar  alterações na 

composição de espécies ao longo do ano. O estudo feito na Baia de Santos (SP) 

teve como objetivo o levantamento temporal das espécies de copépodos na área de 

estudo. As coletas foram realizadas no período de março de 2013 a março de 2014, 

utilizando o  arrasto e identificação das espécies de copépodos. Como resultados 

preliminares tem-se a ordem Calanoida majoritariamente, seguida da ordem 

Cyclopoida.  As espécies identificadas até o momento foram: Acaria danae, 

Pseudodiaptomus acutus, Parvocalanus sp., Paracalanus sp. Oithona spinirostris e 

O. Oswaldocruzi. 

2. Introdução 

 As zonas costeiras fazem parte de uma variedade de serviços controlando as 

condições climáticas locais1, além da sua biodiversidade inerente, a qual incluem a 

comunidade zooplanctônica, sendo base trófica do ecossistema marinho e 

importante na ciclagem dos nutrientes deste.  

 Na comunidade zooplanctônica os copépodos são os organismos mais 

abundantes e passam por  seis estágios nauplianos e cinco estágios de copepoditos 

até sua metamorfose completa em um indivíduo adulto (sexuado obrigatório), onde a 

maturação sexual acontece primeiramente nos machos da espécie, sendo menos 

numerosos que as fêmeas, com patas e antenas modificadas para a cópula.  As 

fêmeas de copépodos possuem dois ovissacos no segmento genital para deposição 

dos ovos, podendo também serem liberados na água. 2 

 Os copépodos da ordem Calanoida tem hábitos de herbivoria e são 

cosmopolitas, enquanto os da ordem Cyclopoida são onívoros, como baixo sucesso 

marinho, porém abundantes em sistemas dulcícolas, sendo restritos à áreas com 

condições ambientais específicas. 3 10 

 O plano corporal dos copépodas é dividido em: Prossoma (parte anterior) 

constituíndo a parte dorsal do cefalossoma limitando cinco somitos cefálicos: 

antênas, antênulas, mandíbulas e maxilas. O primeiro somito torácico dá origem aos 

maxilípedes, o segundo somito dos copepodes comumente se funde ao cefalossoma 

formando o cefalotórax e o sétimo somito torácico se modifica em somito genital, 

sustentando o sexto par de pernas.9 



 Os gêneros de copépodes endêmicos reportados a Baia de Santos (SP) são: 

Paracalanus sp., Oithona sp. e Acartia sp. 4 

3. Objetivos 

 Levantar a variabilidade temporal das espécies de copépodos das ordens 

Calanoida e Cyclopoida presentes nas águas da Baía de Santos (SP). 

4. Metodologia  

 As amostras de zooplâncton foram coletadas por arrasto com esforço 

amostral 30 minutos com uma rede de zooplâncton de 70 micrômetros anexada à 

um barco a remo, durante março de 2013 a março de 2014 na porção leste da Baia 

de Santos, junto a entrada do estuário do Porto, conforme destacado na Figura 1. 

 A conservação das amostras foi feita em álcool diluído a 70% e identificadas 

quanto a data e horário de coleta, temperatura e tipo de maré. 

 

Figura 1. Ponta da Praia de Santos (perímetro 2200 m). Imagem extraída de Google 

Maps, plotada em coordenadas no Software Trackmaker (TRAKMAKER, 2006).  

5. Desenvolvimento 

 As condições marítimas foram monitoradas por tabelas metereológicas da 

plataforma Windguru (WINDGURU) e os dados ambientais fornecidos pela CETESB 

(balneabilidade, qualidade microbiológica de água e temperatura).  

 Em laboratório, as amostras foram analisadas seguindo a bibliografias. Foram 

filtradas e  coradas com violeta genciana (a fim de obter melhor qualidade visual) e 

transferidas para uma placa de vidro, sendo levadas a lupa estereoscópica com 

aumento de 32 vezes; e eventualmente em microscópio óptico com aumento de 

1300 vezes para idenficiação de espécie5 . 



6. Resultados preliminares 

.  Da amostra do mês de março de 2013 (27ºC), foram identificados6 fêmeas 

adultas de Pseudodiaptomus actus;  Acartia danae e de Oithona spinirostris, as duas 

primeiras respectivamente pretencentes a ordem Calanoida  e ultima a ordem 

Cyclopoida. A ordem Calanoida apresentou a maior abundância, com 87,5% do total 

amostrado, seguido da ordem Cyclopoida, com 12,5% do valor total amostrado. A 

espécie hipoplanctônica estuarina Pseudodiaptomus actus foi encontrada na 

amostragem do mês de março de 2013, diferenciando-se por seu somito genital 

assimétrico7 8 9. Na amostra do mês de abril de 2013 (25ºC), 80% eram indivíduos  

da ordem Calanoida, sendo identificados casais de copépodes dos gêneros: 

Paracalunus sp. e parvocalanus sp. Em nível de espécie, a amostra de abril 

apresentou uma fêmea de O. Oswaldocruzi 8 9  
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