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1. Introdução geral  

 

1.1. Florações de microalgas potencialmente nocivas: um breve panorama global 

As florações de algas nocivas (FANs), internacionalmente designadas como 

“HABs” (Harmful Algal Blooms), são fenômenos naturais com inúmeros registros de 

ocorrência ao longo da história, cuja intensidade, duração e distribuição geográfica têm 

exibido um aparente incremento (Halegraeff, 2010). 

Estes eventos envolvem uma ampla diversidade de organismos, características 

dinâmicas e mecanismos de impacto (Zingone e Oksfeldt, 2000), bem como uma 

elevada heterogeneidade espaço-temporal (Anderson, 1997). São vários os critérios 

considerados para sua definição, incluindo densidade celular, características 

fisiológicas, níveis de toxicidade e efeitos deletérios (Basterretxea et al., 2007). 

O aumento da ocorrência de florações ao longo das três últimas décadas tem sido 

atribuído a quatro explicações principais: (i) aumento da atenção científica para espécies 

potencialmente nocivas, (ii) incremento na utilização de águas costeiras para a 

aquicultura, (iii) estimulação de florações de espécies planctônicas devido à 

eutrofização ou condições climatológicas incomuns, (iv) e transporte de cistos 

fitoplanctônicos de resistência via água de lastro ou associados com o deslocamento de 

estoques de mariscos e de outros produtos da aquicultura (Hallegraeff, 2003). 

Atualmente novos episódios têm sido associados também às mudanças climáticas 

(Hallegraeff, 2010).  

No âmbito ecológico, as florações de microalgas tóxicas causam uma série de 

impactos (Figura 1): produção de compostos tóxicos ou inibitórios bioacumulativos; 

depleção de oxigênio devido à alta taxa de respiração fitoplanctônica e bacteriana 

durante a decomposição da floração; impacto na saúde dos organismos, como por 

exemplo, danos teciduais ou obstruções nas brânquias de peixes; e baixa qualidade 
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nutricional de algas não nocivas, afetando especialmente o recrutamento e a produção 

secundária dos consumidores (Hallegraeff, 2003).  

Florações de espécies não tóxicas podem também ter efeitos negativos quando a 

acumulação ocorre em número suficiente para que algumas das principais 

consequências destes fenômenos sejam evidentes (Anderson, 1997) (Figura 1.1). Por 

esse motivo, as espécies nocivas são incluídas em dois grupos: (i) espécies produtoras 

de toxinas, as quais podem ser responsáveis pela morte ou contaminação de recursos 

marinhos e (ii) espécies produtoras de alta biomassa, as quais podem causar anoxia e 

mortalidade indiscriminada da vida marinha após atingirem altas concentrações. Muitas 

espécies nocivas possuem características desses dois grupos (GEOHAB, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Florações de microalgas nocivas (A) e exemplos de suas principais consequências (B-D).  A: 

Floração de Noctiluca sp. (ilustração adaptada de Bushaw-Newton & Sellner, 1999). B: Piscicultores 

japoneses inspecionam os cultivos após a ocorrência de uma devastadora maré vermelha; fonte da 

ilustração: <http://www.whoi.edu/page.do?pid=11913&tid=441&cid=5501&ct=61&article=2483>. C: 

Peixes mortos por uma floração de Karenia brevis no Texas; fonte da ilustração: 

<http://www.whoi.edu/redtide/>. D: Mortalidade em massa de lagostas devido à redução da concentração 

de oxigênio dissolvido em decorrência de uma floração de microalgas (costa oeste da África do Sul); 

fonte da ilustração: <http://www.waterencyclopedia.com/A-Bi/Algal-Blooms-in-the-Ocean.html#b>. 

A B 

C 

A 

C 

D 
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Para os dois casos, o estudo das consequências de cada fenômeno, muitas vezes 

intensificado por atividades antrópicas em ambientes costeiros, é de grande 

complexidade (Figura 1.2). Neste contexto, a ênfase em explicitar o termo 

“potencialmente nocivo” pode evitar atitudes alarmistas (Villac et al., 2006).  

 

 

 

Figura 1.2. Representação esquemática de possíveis ligações entre a entrada de nutrientes, a resposta das 

microalgas e os efeitos de florações de microalgas potencialmente nocivas (baseado em Glibert & Pitcher, 

2001 e Villac et al., 2006).  

 

Os impactos potenciais enumerados por Glibert e Pitcher (2001) relacionados 

aos efeitos sobre o ecossistema remetem apenas a efeitos base-topo, contudo controles 

topo-base não podem ser desconsiderados. A visão de que o comportamento alimentar 

contribui igualmente para a composição e tamanho da comunidade fitoplanctônica 

observada (controle topo-base) encontra-se em lenta ascensão, e as consequências das 
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interações entre os controle base-topo e topo-base são consideradas carentes de 

avaliações completas (Strom, 2002). 

Dentre as 4000 espécies de organismos fitoplanctônicos marinhos existentes 

(Sournia et al., 1991), 300 espécies podem eventualmente ocorrer em número elevado, 

enquanto somente 80 espécies são capazes de produzir toxinas potentes (ficotoxinas) 

(Hallegraeff, 2003), número este que, conforme Zingone e Oksfeldt (2000), não está 

associado a uma única classe algal ou a poucos gêneros, mas distribui-se ao longo de 

diversos grupos taxonômicos e tem aumentado nos últimos anos. 

As ficotoxinas são metabólitos secundários de composição química variada que 

podem ter distintos mecanismos de ação sobre os organismos intoxicados (Proença e 

Mafra, 2005). Conforme os mesmos autores, ao contrário de metabólitos primários, são 

produzidas em pequenas quantidades, apresentando baixo peso molecular e, geralmente, 

uma estrutura molecular complexa. Segundo Granéli e Hansen (2006) estas moléculas 

estão associadas a processos naturais de competição e defesa das próprias microalgas no 

ambiente marinho.  

Entretanto, é possível que esses metabólitos estejam associados a outros 

processos, tais como acumulação de nitrogênio, síntese de ácidos nucléicos, organização 

da estrutura de cromossomos, bioluminescência ou endosimbiose bacteriana, mais do 

que a mecanismos de defesa contra predadores (Cembella, 2003). Muitas ficotoxinas 

podem também estar envolvidas em mecanismos de alelopatia, os quais inicialmente 

ocasionam efeitos deletérios sobre outras espécies de fitoplâncton (Fistarol, 2004). 

Estudos indicam também que determinadas espécies de dinoflagelados heterotróficos 

podem produzir toxinas capazes de imobilizar predadores metazoários (Berge et al., 

2012). As presas são então consumidas coletivamente, promovendo a taxa de 



6 

 

 

crescimento dos predadores. O ataque observado pelos pesquisadores foi rápido 

(aproximadamente 15 min) e os efeitos dependentes da densidade de dinoflagelados. 

As ficotoxinas induzem um número de síndromes crônicas e agudas, 

exemplificadas mais amplamente por: PSP (Paralytic Shellfish Poisoning), ASP 

(Amnesic Shellfish Poisoning), DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), NSP (Neurotoxic 

Shellfish Poisoning) e CFP (Ciguatera Fish Poisoning) (Zingone e Oksfeldt, 2000), 

descritas e agrupadas conforme o tipo molecular da toxina, o vetor de contaminação, os 

organismos afetados e os sintomas envolvidos (Proença e Mafra, 2005). Em termos 

mundiais o número de casos de envenenamento por consumo de peixes ou moluscos 

contaminados aproxima-se de 2000 a cada ano, sendo que cerca de 15% dos mesmos 

serão provavelmente fatais (Hallegraeff, 2010).  

 

1.2. Panorama brasileiro 

O Brasil possui uma grande extensão costeira (7367 km de linha de costa, 

Lourenço e Vieira, 2004), onde os principais gêneros de microalgas envolvidos em 

florações de microalgas possuem ocorrência registrada (Proença e Mafra, 2005; Villac 

et al., 2006; Barrera-Alba et al., 2011), sendo algumas vezes relacionados a impactos 

sobre a fauna (Méndez, 1995), pesca local e saúde humana (Proença et al., 2007). Como 

explicar que estes fenômenos não representem, até o presente momento, um problema 

frequente ou crônico em nossas águas? Porque foram tidos por muitos anos como raros 

e incomuns (Proença e Mafra, 2005)?  

Além da existência de assembleias planctônicas e parâmetros de influência 

certamente distintos aos de países que anualmente sofrem grandes perdas naturais e 

socioeconômicas por FANs, a explicação também pode estar em falhas na detecção de 
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eventos e diagnósticos de envenenamento (Proença e Mafra, 2005) e na falta de 

interesse científico pelo tema (Villac, 2006).  

Em uma das poucas revisões detalhadas sobre a ocorrência destes fenômenos na 

região costeira do Brasil, Odebrecht et al. (2002) mostraram um número reduzido de 

registros (17 ocorrências no período de 1913 a 2000), concentrado na porção sul-sudeste 

da costa ao sul do Rio de Janeiro; o número é surpreendente pequeno se o período de 

tempo analisado e a extensão da costa compreendida forem considerados. Conforme os 

mesmos autores, a existência de mais informações na região sul-sudeste se deve, sem 

dúvida, ao maior número de pesquisadores ali sediados.  

A expressão “Quem procura, acha!”, usada por Villac (2006) em trabalhos de 

divulgação do projeto intitulado “Florações de microalgas potencialmente nocivas do 

litoral do Estado de São Paulo (Biota FAPESP)”, o primeiro estudo sistemático voltado 

para a detecção e monitoramento destas espécies no litoral do estado, traduz de forma 

didática o panorama nacional ilustrado por Odebrecht et al. (2002). Um cenário que 

parece começar a mudar juntamente com a atual fase de incentivo à atividade de 

maricultura de moluscos bivalves (mitilicultura), incluindo o mexilhão Perna perna 

(Linnaeus, 1758) (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Evolução da produção de moluscos (mexilhões, ostras e vieiras) comercializados em Santa 

Catarina entre 1990 e 2010 (t). Dados numéricos obtidos de Santos et al. (2011). 
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No Brasil, a produção gerada pela maricultura cresceu entre 1990 e 2011 (Figura 

1.3), período no qual a mitilicultura se destacou nos Estados de Santa Catarina (SP), 

Espírito Santo (ES) e São Paulo (SP) (dados detalhados podem ser encontrados nos 

relatórios do IBAMA, 2000-2006). A maricultura em Santa Catarina surgiu como uma 

alternativa à pesca artesanal decadente, em decorrência do aumento da pesca industrial e 

do desrespeito ao período de defeso de algumas espécies (SEBRAE, 2011). Embora 

tenha sido vislumbrada como uma alternativa complementar para os pescadores 

artesanais, com o decorrer dos anos a atividade passou a representar sua principal fonte 

de renda (ICEPA, 2004).  

A produção do estado, o principal produtor brasileiro de moluscos bivalves e o 

segundo maior da América Latina, aumentou de aproximadamente de 190 para 15,6 

toneladas de 1990 a 2010, notando que de 2009 a 2010 o aumento foi de 25,5%, a maior 

taxa já registrada para o estado (Santos et al., 2010). Exceto para os anos de 2008 e 

2009, nos quais as colheitas foram comprometidas por chuvas excessivas, o crescimento 

tem sido registrado ano após ano (SEBRAE, 2011) (Figura 1.3). 

 No litoral do Estado de São Paulo a mitilicultura iniciou-se na década de 1980, 

com implantação efetiva na década de 1990, e tem se expandido gradualmente de forma 

planejada com o apoio do Instituto de Pesca e da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, cujas atuações resultaram no aumento do número de produtores de 9 

para 90 de 1999 a 2007 (Gelli, 2007). Conforme o mesmo estudo, a produção total de 

mexilhões no Estado foi de 100 t em 2006, cerca de 1% da produção total de mexilhões 

cultivados no país no mesmo ano (Gelli, 2007, em comparação com Epagri, 2007) e, 

embora esta porcentagem ainda seja pouco significativa no cenário nacional, o Estado 

continua investindo em pesquisas científicas e tecnológicas para o desenvolvimento da 

atividade na região.  
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O período de crescimento da maricultura nacional, sobretudo nos estados 

mencionados anteriormente, foi o principal fator que contribuiu para o aumento do 

interesse em florações de microalgas nocivas no país (Proença, 2004). Ainda que alguns 

estudos focados na detecção de espécies e toxinas (Proença et al., 1999) ou na 

divulgação de impactos de florações de microalgas nocivas sob a fauna local (Garcia et 

al. 1994; Méndez, 1995) tenham sido conduzidos no início do século 20, somente na 

última década o tema tem sido diretamente incorporado em programas de 

monitoramento (Alves et al., 2010) e se tornado o foco principal de projetos de 

pesquisa. 

Neste sentido, a pesquisa sobre o tema no país costuma ser dividida em duas 

fases: 1) Fase descritiva, na qual os primeiros registros da ocorrência de episódios (a 

partir do início do século 20); e 2) Fase descritivo-experimental, a partir de 1995, na 

qual foram incluídos os estudos sobre toxinas (Odebrecht et al., 2002). A transição da 

primeira para a segunda fase foi impulsionada pela criação do programa “Harmful Algal 

Blooms (COI-UNESCO)
1
 e seu desdobramento regional, o programa “Floraciones 

Algales Nocivas en Sudamerica”, em 1991, e consequente participação de 

pesquisadores brasileiros em atividades internacionais (Villac, 2006).  

As recentes iniciativas podem determinar uma mudança no cenário 

anteriormente descrito, com o delineamento de uma terceira fase de estudos. Um 

exemplo interessante pode ser destacado no Estado de Santa Catarina, onde em apenas 

nove meses (Março – Dezembro/2009) de monitoramento em 40 pontos estratégicos 

para a mitilicultura, seis florações de Dinophysis acuminata foram detectadas, levando à 

suspensão da colheita e da venda de mexilhões provenientes de áreas afetadas (Souza et 

                                                             
1 Website: < http://www.ioc-unesco.org/hab/> 

http://www.ioc-unesco.org/hab/
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al., 2009). O gênero Dinophysis pode causar sérios impactos mesmo em baixas 

concentrações (Hallegraeff, 2010), 

No Litoral de São Paulo, em um levantamento realizado de 2004 a 2005, foram 

encontradas várias espécies citadas como causadoras de florações, algumas delas com 

efeitos nocivos para a biota marinha, turismo, maricultura, pesca ou para a saúde. As 

espécies encontradas foram as diatomáceas Asterionellopsis glacialis, Cerataulina 

pelagica, Coscinodiscus wailesii, Guinardia delicatula, Leptocylindrus minimus; os 

dinoflagelados Ceratium fusus, C. hircus, Prorocentrum micans, Dinophysis caudata, 

D. tripos, Noctiluca scintillans, Peridinium cf. quinquecorne, e o silicoflagelado 

Dictyocha fíbula (Villac et al., 2006).  

O número de florações registradas para a região (quatro eventos: Dias, 1992; 

Zavala-Camin e Yamanaka, 1980; CETESB, 1983; Gianesella-Galvão et al., 1995) é 

provavelmente subestimado, sendo que inúmeros eventos, observados especialmente no 

período do verão, são divulgados apenas na mídia e não em publicações científicas 

(Villac et al., 2004). Porque nenhuma destas espécies representou até o momento um 

risco às atividades regionais de aquicultura? Este panorama pode mudar com o passar 

dos anos? Quais fatores governam sua abundância e sucessão? Para estas e muitas 

outras perguntas ainda não existem respostas.  

A maioria dos fatores apontados como responsáveis pelo aumento destes 

fenômenos está presente em nossas águas. Deste modo, os problemas relacionados às 

florações de microalgas nocivas em nossa costa podem não ser diferentes, tendendo a 

seguir o aumento e a expansão verificada no contexto mundial (Proença, 2004).  
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1.3. Interações tróficas entre microalgas potencialmente nocivas e copépodes 

marinhos  

 Copépodes adultos são considerados metazoários dominantes em ecossistemas 

marinhos, em termos de abundância (55-95%, Longhurst, 1985) e biomassa (superior a 

80%, Kiørboe, 1998). Incluindo sua fase larval (náuplios) os copépodes são os 

metazoários mais abundantes do planeta (Strom et al., 1997). Considerando a idade 

filogenética, diversidade, adaptabilidade, dominância e densidade do grupo, a subclasse 

Copepoda demonstra um processo evolutivo não menos surpreendente do que o dos 

insetos, cujo sucesso é tido como o maior exemplo ao longo da história da Terra entre 

os metazoários (Schminke, 2007), tanto que Huys & Boxshall (1991) os designaram 

como “insetos dos mares”.  

Deste modo, o táxon possui importância expressiva na transferência de matéria 

orgânica e energia para outros níveis tróficos via consumo (Vargas et al., 2010) e nos 

ciclos biogeoquímicos, por meio da produção de matéria orgânica dissolvida (excreção 

e respiração) e particulada (produção de pelotas fecais, carcaças, mudas e ovos) 

(Frangoulis et al., 2005). Os processos de excreção são importantes por 

disponibilizarem nutrientes inorgânicos que podem ser diretamente assimilados por 

produtores primários e a produção de pelotas fecais possibilita o transporte vertical de 

matéria particulada. Pelotas fecais podem ainda ser consumidas por organismos 

pertencentes ao mesmo nível trófico (Eskinazi-San’Anna, 2000), por meio de um 

comportamento denominado coprofagia e responsável por eventuais retardamentos dos 

fluxos verticais de matéria orgânica ao longo da coluna de água (Gonzáles e Smetacek, 

1994). 

 Em teias tróficas clássicas (Lindeman, 1942; Pomeroy, 1974) os copépodes são 

os principais consumidores de células fitoplanctônicas e o principal alimento de peixes 
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planctívoros (parte superior da Figura 4), ao passo que, em teias tróficas microbianas 

(Azam et al., 1983; Pomeroy et al., 2007) estes crustáceos obtém energia por um 

número maior de níveis, simplificados na porção inferior da Figura 1.4.  

 

 

 

Figura 1.4. Representação esquemática simplificada de teias tróficas pelágicas, enfatizando as principais 

rotas de transferências de toxinas para copépodes (Ilustração adaptada de Sopanen, 2009). 1: 

Transferência por meio de teias tróficas clássicas (consumo direto do fitoplâncton - B - pelo 

mesozooplâncton - A). 2: Transferência por meio da teia microbiana  pela assimilação de matéria 

orgânica (E) e/ou consumo direto (setas azuis) ou indireto (setas verdes) de  outros organismos 

plânctonicos (C e D). Fontes das ilustrações utilizadas na confecção da figura: Temora spp.: 

<http://cdn.manhattanreefs.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/copepod.jpg>, dinoflagelados: <http: 

//www.sciencephoto.com> e diatomáceas: <http://www.up.ethz.ch/education/term_paper/Marconi_term 

 paper_fs07_final.pdf>. 

 

As duas vias de fluxo de matéria descritas podem coexistir, porém sua 

significância relativa pode variar espaço-temporalmente (Sopanem, 2009). Assim, a 
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transferência de toxinas de microalgas para copépodes em ecossistemas marinhos 

(Figura 1.4) consiste em um processo de complexidade considerável. O predomínio de 

uma via, em detrimento de outra, pode favorecer a bioacumulação desproporcional nas 

diferentes frações de tamanho dos níveis tróficos envolvidos (Turner et al., 2000) 

indicada, por exemplo, pela detecção de elevados sinais de toxinas em copépodes 

herbívoros.  

Como consumidores primários e vetores potenciais de bioacumulação, os 

copépodes têm sido foco principal de trabalhos envolvendo interações entre o 

zooplâncton e microalgas potencialmente nocivas.  

Em âmbito experimental, são vários os exemplos contemplando estudos da 

alimentação de copépodes sob a assembleia natural do plâncton marinho durante a 

ocorrência de florações de microalgas nocivas (Kozlowsky-Suzuki et al., 2003; 

Kozlowsky-Suzuki et al., 2006; Teegarden et al., 2008; Setälä et al., 2009; Waggeett et 

al., 2012) e sob dietas compostas por culturas laboratoriais de microalgas nocivas e não 

nocivas (Jónasdóttir et al., 1998; Colin e Dam, 2002; Dam e Colin, 2005; Buttino et al., 

2009; Schultz e Kiorbøe, 2009). 

Os efeitos do consumo de microalgas tóxicas podem variar significativamente 

(Sopanen, 2009). Além de causar mortalidade (Bagøien et al., 1996; Cohen et al., 2007), 

estudos experimentais indicam que, após o consumo, toxinas podem se acumular nos 

tecidos dos copépodes (Lehtiniemi et al., 2002), sendo redirecionadas para os ovos, 

comprometendo o sucesso reprodutivo, ou eliminadas via pelotas fecais ou por excreção 

na forma dissolvida (Guisande et al., 2002). Efeitos subletais abrangem redução na 

alimentação, fecundidade ou na taxa de eclosão dos náuplios, devido à rejeição 

comportamental antes da ingestão ou pela incapacitação fisiológica após a ingestão da 

toxina (Frangópulos et al., 2000). Estudos voltados para a observação comportamental 
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indicam ainda possíveis alterações no fotocomportamento e na velocidade de natação 

(Cohen et al., 2007). Ainda que estádios adultos não sejam consideravelmente afetados 

pelo consumo, náuplios podem ser sensíveis apenas à exposição a células intactas 

(Huntley et al., 1987) ou exsudatos (Bagøien et al., 1996), levando à imobilidade 

seguida por mortalidade. 

A acumulação de toxinas nestes crustáceos contribui para o aumento da 

transferência destas substâncias para aves marinhas (Turner et al., 2000), peixes 

(Steidinger, 1983), baleias (Anderson e White, 1992), golfinhos (Gerachii et al., 1983) e 

outros predadores (Turner e Tester, 1997; Avery e Dam, 2007). 

Embora o número de trabalhos seja extenso, a dificuldade de reprodução das 

condições naturais para estudos dos processos envolvidos ainda enfrenta grandes 

desafios, sendo que as estratégias de seleção, consumo, adaptação e evolução destes 

metazoários frente aos fenômenos de florações de microalgas potencialmente nocivas 

compõem uma das perguntas mais intrigantes dentro do campo da ecologia marinha de 

ambientes pelágicos. 

No Brasil, como abordado anteriormente, os riscos associados ao consumo de 

recursos marinhos contaminados por toxinas têm fomentado estudos voltados para a 

detecção (e.g.: Nascimento et al., 2008; Nascimento, 2012), identificação (Naves et al. 

2006; Menezes et al., 2010) e monitoramento de microalgas produtoras de toxinas 

(Souza et al., 2009; Alves et al., 2010), bem como para a construção de históricos e 

avaliação do conhecimento existente sobre o tema (Proença, 2004; Proença e Mafra, 

2005). Entretanto, não existem no país trabalhos publicados sobre o papel dessas 

microalgas na sobrevivência e recrutamento do zooplâncton marinho. 

 A linha de pesquisa é até o presente momento incipiente, em parte, 

possivelmente devido à dificuldade dos trabalhos experimentais, conduzidas pelo 
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grande número de variáveis a serem controladas para melhor obtenção de resultados e 

também à reduzida infraestrutura necessária nos laboratórios voltados para temas 

relacionados, expressa pela carência de instrumentos que possibilitem a semi-automação 

e aceleração das análises.  

Em prática, a inserção de ferramentas semi-automáticas no desenho 

experimental pode reduzir etapas de análise, permitindo a realização de mais 

experimentos e aumentando, em consequência, a confiabilidade dos resultados obtidos.  

 Embora as dificuldades e a aparente baixa manifestação de florações de algas 

nocivas em nossa costa reduzam a atenção para o tema até a presente data, faz-se 

necessária a realização de mais trabalhos experimentais no país, levando ao 

aprimoramento das técnicas e a uma melhor compreensão das interações tróficas 

envolvendo o micro- e mesozooplâncton e o fitoplâncton.  
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1.4. Contextualização do projeto de mestrado e estrutura da dissertação 

 

Como abordado, as possíveis interações entre o zooplâncton e espécies de 

fitoplâncton potencialmente nocivas são variáveis de forma espécie-específica, exigindo 

a aplicação de diferentes estratégias experimentais. Neste sentido, foram conduzidos 

experimentos de alimentação e produção com um componente do mesozooplâncton 

(Copepoda) e experimentos voltados para a exposição a células intactas e exsudatos 

com componentes do micro- e merozooplâncton (Brachyura, Copepoda, Gastropoda, 

Polychaeta, Rotifera e Tintinnina). Assim, o texto da dissertação encontra-se dividido 

em dois capítulos principais, redigidos na forma de manuscritos: 

 

Capítulo I - Influência do dinoflagelado potencialmente nocivo Alexandrium 

tamiyavanichii na alimentação e reprodução de Temora turbinata (Dana, 1849) 

(Copepoda: Calanoida). 

 

Capítulo II - Efeitos de exsudatos e células intactas de microalgas sobre o 

zooplâncton marinho de águas costeiras do Brasil. 

 

Um terceiro documento, introduzido na forma de anexo, descreve as etapas 

iniciais de isolamento, cultivo e estabelecimento de parte das cepas utilizadas, com o 

intuito de contribuir para o desenvolvimento de um número maior de estudos com 

dinoflagelados: 

 

Anexo - Comentários sobre o cultivo de dinoflagelados marinhos - Um manual 

prático. 
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Influência de Alexandrium tamiyavanichii Balech na 

alimentação e reprodução de Temora turbinata (Dana, 1849) 

(Copepoda: Calanoida) 

 



25 

 

 

2.1. Resumo  

 

Florações de microalgas potencialmente nocivas têm aumentado em termos globais e causado impactos 

na aquicultura, no turismo, na saúde humana e em vários aspectos do funcionamento dos ecossistemas. 

No Brasil, uma atenção cada vez maior tem sido dada ao tema, em virtude do elevado potencial de nossas 

águas para o cultivo de bivalves marinhos, um dos grupos de invertebrados mais afetados. Deste modo, a 

preocupação com a contaminação de consumidores humanos tem gerado projetos voltados para a 

detecção de espécies potencialmente nocivas e de suas toxinas, mas ainda há poucos estudos sobre 

interações alimentares entre as espécies de fitoplâncton e zooplâncton. A espécie de copépode escolhida 

para o presente trabalho, Temora turbinata, é uma espécie invasora que se tornou uma das mais 

abundantes nos ecossistemas costeiros do Brasil ao longo dos últimos anos, porém aspectos ecológicos de 

suas populações permanecem pouco estudados. O presente estudo tem como objetivo avaliar a influência 

do dinoflagelado potencialmente nocivo Alexandrium tamiyavanichii na alimentação e reprodução do 

copépode planctônico marinho T. turbinata. Taxas de produção de ovos e sucesso de eclosão naupliar 

foram estimadas para fêmeas alimentadas em misturas de A. tamiyavanichii e do dinoflagelado 

Prorocentrum minimum, tratado aqui como alimento controle. A concentração de alimento permaneceu 

constante e a proporção de cada dinoflagelado foi variada proporcionalmente. Em experimentos de 

monocultura, ainda que as duas dietas tenham sustentado taxas de ingestão e produção de ovos elevadas, 

taxas de canibalismo de T. turbinata incubadas com P. minimum foram significativamente maiores do que 

as verificadas para copépodes incubados em A. tamiyavanichii em todos os períodos de incubação, 

sugerindo uma insuficiência nutricional do dinoflagelado controle. Em experimentos de mistura, a 

insuficiência nutricional foi confirmada, uma vez que A. tamiyavanichii não conferiu nenhum efeito 

tóxico, suplementando a carência nutricional da espécie controle (P. minimum). Mesmo na presença de 

uma segunda microalga controle (Alexandrium cf. fraterculum) copépodes tiveram preferência por células 

de A. tamiyavanichii, indicada por taxas maiores de produção em tratamentos contendo a espécie, em 

combinação com P. minimum. 

 

Palavras-chave: Copepoda, Temora turbinata, Alexandrium tamiyavanichii, Alexandrium cf. 

fraterculum, Prorocentrum minimum, florações, algas tóxicas, produção de ovos, controle base-topo, 

controle topo-base. 
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2.2. Abstract 

 

Harmful algae blooms have increased globally and caused impacts in aquaculture, tourism, and human 

health and in various aspects of ecosystem functioning. In Brazil, increasing attention has been given to 

this issue, because of the high potential of our waters for marine bivalve farming. Therefore, there are 

risks of contamination of the crops, and consequent poisoning of the consumers. This concern has led 

research projects to mostly focus on the detection of potentially harmful species and their toxins, with few 

initiatives to understand feeding interactions among species of phytoplankton and zooplankton. The 

copepod species Temora turbinata corresponds to an invasive species that has become one of the most 

abundant zooplankter in coastal ecosystems in Brazil, over the last two decades. However, ecological 

aspects of their populations remain poorly studied. This study aims to evaluate the influence of the 

potentially harmful dinoflagellate Alexandrium tamiyavanichii on T. turbinata feeding and reproduction. 

Egg production rates and hatching success were estimated for females fed on mixtures of A. 

tamiyavanichii and P. minimum. The concentration of food remained constant and the proportion of each 

dinoflagellate was proportionally varied. In monoculture experiments, although both diets have sustained 

ingestion rates and higher egg production, rates of T. turbinata cannibalism on their eggs during 

incubation with P. minimum were significantly higher than those observed for copepods incubated in A. 

tamiyavanichii in all experiments, suggesting a nutritional insufficiency of the control dinoflagellate. In 

mixture experiments, P. minimum nutritional insufficiency was confirmed, since A. tamiyavanichii not 

confered any toxic effect, but supplemented  instead the nutritional deficiency of the control species (P. 

minimum). Even in the presence of a second control microalgae (Alexandrium cf. fraterculum) T. 

turbinata had preference for A. tamiyavanichii , as demonstrated high production rates in treatments 

containing this species in combination with P. minimum. 

 

Keywords: Copepod, Temora turbinata, Alexandrium tamiyavanichii, Alexandrium cf. fraterculum, 

Prorocentrum minimum, blooms, toxic algae, egg production, bottom-up control, top-down control. 
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2.3. Introdução  

 

  A alimentação dos copépodes calanóides é um dos mais importantes processos 

trofodinâmicos dos oceanos (Hwang et al., 1998), governado por mecanismos 

complexos e altamente variáveis, de forma inter e intraespecífica (Duren e Videler, 

1995). Quando este processo é abordado dentro do contexto das florações de algas 

nocivas (FANs) os questionamentos tornam-se ainda mais desafiadores, uma vez que 

um segundo conjunto de fatores, relacionados à composição específica de presas e 

predadores, compostos químicos envolvidos e à dinâmica espaço-temporal destes 

eventos, é somado a esta variabilidade. Com a acentuada expansão destes fenômenos 

nas três últimas décadas, em frequência e intensidade de distribuição (Hallegraeff, 

2010), também se tornou crescente a necessidade de uma compreensão detalhada das 

interações entre espécies fitoplanctônicas potencialmente nocivas e seus primeiros 

consumidores, dentre os quais copépodes desempenham um importante papel.  

  Calanóides planctônicos da família Temoridae são amplamente distribuídos em 

águas tropicais, subtropicais, temperadas e boreais (Ara, 2002), correspondendo a um 

dos membros mais importantes de comunidades mesozooplanctônicas de regiões 

estuarinas, neríticas, oceânicas, epipelágicas (0-500m) e de águas profundas e, além de 

ecossistemas de água doce (Tseng et al., 2011). Na costa do Atlântico três espécies do 

gênero Temora são registradas: T. longicornis, T. stylifera e T. turbinata (Bradford-

Grieve et al., 1999). 

  A espécie alvo do presente estudo, Temora turbinata (Dana, 1849), distribui-se 

amplamente em águas tropicais, subtropicais e temperadas dos oceanos Atlântico, 

Pacífico e Índico (Villac et al., 2009), com exceção do leste do Pacífico (Bradford-

Grieve et al., 1999). No Brasil a espécie é considerada invasora, devido provavelmente 

à deslastres de navios oriundos do Indo-Pacífico e posterior dispersão via correntes 
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marítimas, ocorrendo atualmente em toda a extensão da zona costeira (Villac et al., 

2009). A distribuição das populações desta espécie, em termos de abundância, sinaliza 

uma contribuição sazonal importante para a comunidade mesozooplanctônica da 

plataforma continental sul e sudeste (Araújo e Montú, 1993; Eskinazi-Sant’Anna e 

Björnberg, 1995; Muxagata e Gloeden, 1995; Lopes et al., 1998; De La Rocha, 1998; 

Sartori e Lopes, 2000; Cunha, 2008; Melo Júnior, 2009; Miyashita et al., 2009), norte 

(Brandini et al., 1997; Krumme e Liang, 2004) e nordeste (Neumann-Leitão et al., 1999; 

Vieira, 2000; Moura, 2000; Neumann-Leitão et al., 2008). 

  Além de desempenhar um papel importante nos ecossistemas marinhos locais, 

como componente frequente e abundante do mesozooplâncton e item principal da dieta 

de algumas espécies de peixes, incluindo peixes de importância comercial (Contente et 

al., 2010), T. turbinata possui aspectos interessantes do ponto de vista ecológico ainda 

pouco estudados. Existem indícios de vantagens sobre a espécie nativa (T. stylifera) em 

relação à utilização de recursos alimentares e comportamento reprodutivo (Cunha, 

2008), entretanto, ainda não experimentalmente avaliados. Adicionalmente, os elevados 

valores de abundância observados em campo não são compatíveis com as baixas taxas 

de produção sob condições experimentais (Melo Júnior, 2009). 

Temora turbinata é uma espécie relativamente bem estudada em outras regiões 

do oceano mundial, com contribuições sobre: (i) seu desenvolvimento e crescimento 

(Pillai, 1975; Koga, 1984); (ii) relações peso-comprimento e composição química 

corporal (Bandaranayake e Gentien, 1982; Ara, 2001); (iii) variação temporal e 

produção secundária (Ara, 2004; Hsu et al., 2008; Melo Júnior, 2009); (iv) preferências 

alimentares com base na exposição a culturas laboratoriais de fitoplâncton (Paffenhöfer 

e Knowles, 1978), em comunidades naturais para estágios naupliares (Roff et al., 1995) 

e para adultos (Turner et al., 1998), bem como mediante análise de pelotas fecais 
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(Eskinazi-Sant’Anna, 2000); (v) comportamento natatório na presença de predadores 

(Waggett e Buskey, 2006; Waggett e Buskey, 2007; Wu et al., 2010) e (vi) metabolismo 

de determinadas substâncias provenientes de atividades antrópicas (Shih-Hui et al., 

2010). Contudo, existem poucos estudos sobre a influência de florações de microalgas 

nocivas sobre o seu comportamento alimentar e/ou sucesso reprodutivo. 

 Dentro deste contexto, sabe-se apenas que T. turbinata pode coexistir com 

florações do dinoflagelado tóxico Karenia brevis (Lester et al., 2008) e, sob condições 

experimentais, foi também demonstrado que o mesmo dinoflagelado não possui efeitos 

significativos sobre sua natação e fotocomportamento (Cohen et al., 2007). 

 O dinoflagelado alvo do presente estudo, Alexandrium tamiyavanichii Balech, 

foi isolado e sua taxonomia estudada por meios morfológicos e moleculares (Menezes 

et al., 2010). Relacionado a florações tóxicas na Tailândia (Tamiyavanich et al., 1985) e 

no Japão (Hashimoto et al., 2002; Oh et al., 2009), suas principais toxinas 

correspondem ao N-sulfo-carbamoil e a gonyaulotoxina (C-2 e GTX4, 

respectivamente), com concentrações menos expressivas de  neosaxitoxinas (neoSTX) e 

saxitoxinas (STX) (Oh et al., 2009).  

Todas as 54 cepas analisadas por Oh et al. (2009), isoladas em condições de 

floração de quatro diferentes localidades, eram produtoras de toxinas. A porcentagem de 

suas principais toxinas (C-2 e GTX4) foram próximas às verificadas para cepas de A. 

tamarense e A. catenella; contudo toxinas mais potentes (gonyaulotoxina GTX2+3 e 

STX) foram detectadas em concentrações maiores. Adicionalmente, os autores também 

detectaram uma toxicidade média de A. tamiyavanichii maior do que a verificada em  A. 

tamarense e A. catenella.   

A influência do mesmo clone aplicado no presente estudo sobre o 

comportamento natatório de T. turbinata foi avaliado por Baldasso (2010), que 
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verificou maiores velocidades médias de copépodes na presença de camadas finas de A. 

tamiyavanichii do que nos experimentos controle com Tetraselmis gracilis. Também 

foram identificadas rápidas respostas comportamentais e clara tendência de diminuição 

das velocidades após a exposição inicial com o dinoflagelado. 

O presente estudo tem por objetivo principal contribuir para a compreensão do 

comportamento de uma espécie de copépode abundante na presença de uma microalga 

potencialmente produtora de toxinas. A resposta do copépode T. turbinata, em termos 

de produção e sucesso de eclosão naupliar, ao dinoflagelado potencialmente nocivo, 

Alexandrium tamiyavanichii (isolado de região costeira do Brasil, Menezes et al., 2010), 

foi examinada mediante a aplicação da técnica de determinação de toxicidade ou 

inadequação nutricional por meio de misturas de presas (conforme Jónasdóttir et al. 

1998).  

 

2.4. Hipóteses  

 

 Hipótese 1: A taxa de ingestão, produção de ovos e eclosão dos náuplios de 

Temora turbinata é negativamente influenciada pela ingestão de Alexandrium 

tamiyavanichii; 

  Hipótese 2: A taxa de produção de ovos de T. turbinata é favorecida pela 

presença de Prorocentrum minimum em mistura com A. tamiyavanichii; 

 Hipótese 3: A taxa de produção de ovos de T. turbinata é favorecida pela 

presença de A. cf. fraterculum em mistura com A. tamiyavanichii e P. minimum. 
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2.5. Objetivos 

 

Objetivo principal 

 O principal objetivo do presente capítulo foi investigar, em experimentos com 

culturas laboratoriais de fitoplâncton, a influência de um dinoflagelado potencialmente 

nocivo (Alexandrium tamiyavanichii), isolado de uma região costeira do litoral do país 

(Porto Seguro, BA), no comportamento alimentar e na reprodução do copépode 

planctônico marinho Temora turbina, em comparação com um dinoflagelado não 

nocivo, também proveniente de águas brasileiras (Prorocentrum minimum, Baía de 

Guanabara, RJ). 

 

Objetivos específicos 

 

Etapa 1: Experimentos com monoculturas - Determinação de curvas de respostas 

funcional e numérica 

(i) Determinar as taxas de ingestão e produção de T. turbinata alimentada 

com soluções compostas por diferentes concentrações de A. tamiyavanichii em 

crescimento exponencial (determinação das respostas funcional e numérica, 

respectivamente - espécie potencialmente nociva); 

(ii) Determinar as taxas de ingestão e produção de T. turbinata alimentada 

com soluções compostas por diferentes concentrações de P. minimum em crescimento 

exponencial (determinação das respostas funcional e numérica, respectivamente - 

espécie não nociva 1); 

(iii) Determinar as taxas de ingestão e produção de T. turbinata alimentada 

com soluções compostas por diferentes concentrações de A. cf. fraterculum em 
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crescimento exponencial (determinação das respostas funcional e numérica, 

respectivamente - espécie não nociva 2). 

 

Etapa 2: Experimentos com misturas de microalgas - Mistura 1 

(iv)  Com base nas curvas de resposta funcional e numérica, determinar a 

concentração de saturação (aquela onde a taxa de ingestão e de produção atingem o 

máximo) do alimento em carbono para as duas espécies de dinoflagelados; 

(v) Determinar as taxas de produção e o sucesso de eclosão dos náuplios de T. 

turbinata alimentada com soluções compostas por misturas de A. tamiyavanichii e P. 

minimum, em cinco diferentes proporções;  

(vi) Avaliar a toxicidade ou inadequação nutricional de A. tamiyavanichii para 

T. turbinata através do método proposto por Jónasdóttir et al., (1998), Colin e Dam 

(2002) e Dam e Colin (2005). 

 

Etapa 3: Experimentos com misturas de microalgas - Mistura 2 (adicional) 

 

(vii)  Com base nas curvas de resposta funcional e numérica, determinar a 

concentração de saturação do alimento em carbono para A. cf. fraterculum. Determinar 

as taxas de produção e o sucesso de eclosão dos náuplios de T. turbinata alimentada 

com soluções compostas por misturas de A. tamiyavanichii, A. cf. fraterculum e P. 

minimum, em seis diferentes proporções. 
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2.6. Material e métodos 

 

Conjuntos experimentais 

Três conjuntos experimentais foram realizados em novembro de 2010, outubro 

de 2011 e dezembro de 2011 contemplando os dinoflagelados potencialmente nocivos 

A. tamiyavanichii (TAM) e duas microalgas controles, os dinoflagelados A. cf. 

fraterculum (FRA) e P. minimum (PRO). Nos dois primeiros conjuntos foram 

caracterizadas as curvas de resposta numérica e funcional para todas as espécies, ao 

passo que no último conjunto foram realizados dois experimentos envolvendo misturas 

de duas (PRO e TAM) e três microalgas (FRA, PRO e TAM) (Tabela 2.1). Ressalta-se 

que as variações nos desenhos presentes nos dois primeiros conjuntos experimentais 

(incubações de 24 horas, utilização de garrafas experimentais de 65 mL, e aplicação de 

diferentes temperaturas de incubação, como detalhadamente explicado nas sessões a 

seguir) ocorreram em função da realização de conjuntos experimentais tentativos, cujos 

dados foram incluídos nas análises do presente estudo (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1. Conjuntos experimentais, períodos de execução e espécies de microalgas envolvidas. FRA: 

Alexandrium cf. fraterculum. TAM: A. tamiyavanichii. PRO: Prorocentrum minimum. 

 

Experimentos Determinação das respostas funcional e numérica Mistura 

Conjuntos  1 2 3 4 

Data 10 - 12. Nov. 10 15 - 18. Fev. 11 
13 - 15. Out. 11 

e 18 - 20. Out. 11 
10 - 17. Dez. 11 

Dinoflagelados FRA TAM TAM e PRO FRA, TAM e PRO 

Abreviação dos 

experimentos 
AF AT1 AT2 e PM M1 e M2 

Legenda  Desenhos experimentais 

tentativos 

 Desenho experimental 

final 
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2.6.1. Determinação das respostas funcional e numérica 

 

Espécies controle 

Alexandrium cf. fraterculum é uma espécie de dinoflagelado não associada à 

produção de toxinas (Noguchi et al., 1985; Proença et al., 2002; Mackenzie et al., 

2004). Encontrado em águas quentes, possui ampla distribuição ao longo do Atlântico 

Sul (Balech, 1995). A ocorrência da espécie no Brasil é reportada com frequência em 

Santa Catarina tanto em baixas concentrações (Rörig et al., 1998; Proença et al., 2002), 

quanto em condições de floração (Omachi et al., 2007).  

Prorocentrum minimum é um dinoflagelado nerítico frequente que, embora seja 

relacionado à formação de florações, tem sido comumente utilizado como dieta em 

estudos experimentais devido a sua ampla disponibilidade de clones e facilidade de 

cultivo (Heil et al., 2005). Em estudos voltados para a nutrição do zooplâncton marinho, 

P. minimum está presente em numerosos trabalhos envolvendo a análise da alimentação 

e reprodução de copépodes calanóides sob diferentes dietas monoalgais e plurialgais 

(e.g.: Besiktepe e Dam, 2002; Colin e Dam, 2002; Ianora et al., 2004; Dam e Colim, 

2005; Ismar et al., 2008; Buttino et al., 2009; Ianora et al., 2011). 

 

Condições laboratoriais 

 As cepas utilizadas no presente estudo foram provenientes do LIPO (Laboratório 

Integrado de Processos Oceanográficos, Base Clarimundo de Jesus, Base Norte do IO-

USP, Ubatuba, SP) (Alexandrium cf. fraterculum e A. tamiyavanichii) e do BMM 

(Banco de Microorganismos Marinhos do IO-USP) (Prorocentrum minimum). 

Alexandrium cf. fraterculum foi isolado da região costeira de Ubatuba (SP), A. 

tamiyavanichii foi reisolado de uma cepa cedida pelo Laboratório de Algas Nocivas da 
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Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALE), e P. minimum, proveniente da Baía de 

Guanabara (RJ), foi apenas adaptado às condições de cultivo adotadas para as outras 

duas espécies.  

 As espécies foram cultivadas no LIPO em balões de 3 ou 6 L, em água do mar 

filtrada, coletada na costa de Ubatuba, numa câmara de germinação (Fanem
® 

- 347CDG 

ou Eletrolab
® 

- EL202),  em intensidade luminosa de 100 µE
-2

s
-1

, fotoperíodo de 12:12 

horas, temperatura de 23ºC e salinidade de 35 psu. Inóculos foram mantidos em 

erlenmeyers de 500 (FRA e TAM) ou 250-300 mL (PRO) por um período de 6 a 10 

dias, até a obtenção de elevadas densidades de dinoflagelados na superfície do frasco de 

cultivo (FRA e TAM) ou quando a observação do aspecto, natação e coloração das 

células sob microscópio (PRO) sugeria condições ótimas de crescimento.  

 Após esta primeira fase, os cultivos foram transferidos para balões de 3 L nos 

quais foram mantidos na fase exponencial mediante a diluição em meio “f/2” (Guillard, 

1975), sem sílica
2
, a cada três dias (procedimento comumente adotado em abordagens 

experimentais similares; por exemplo Dam e Colin, 2005) ou conforme necessário, 

mediante acompanhamento do crescimento com o auxílio de um contador de partículas 

(Z Series Coulter Counter - Beckman Coulter
®

). 

 

Obtenção das amostras de zooplâncton 

Os copépodes destinados à execução dos ensaios experimentais foram coletados 

com rede de zooplâncton de abertura de malha de 200 µm com copo coletor fechado. As 

coletas de plâncton foram realizadas a bordo de uma embarcação de alumínio com 

motor de popa (Nautilus IO-USP), no canal do Boqueirão (23°31,61’/45°05,11’, 

Ubatuba, São Paulo), nas proximidades da Base Norte do IO-USP. O material foi obtido 

a partir de arrastos oblíquos com a embarcação à deriva ou na menor marcha possível 

                                                             
2 Soluções de silício foram omitidas na preparação do meio de cultura. 
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para o motor e duração máxima de 3 minutos. O número de arrastos foi determinado de 

acordo com a concentração aparente dos organismos, obtida pela verificação visual das 

amostras no copo coletor. Dependendo da concentração, novos arrastos foram 

realizados. Para evitar a introdução de espécimes danificados por contato a seco com a 

rede, esta não foi lavada antes da retirada dos organismos do copo coletor.  

Após as coletas, o zooplâncton foi transferido cuidadosamente para um balde 

com capacidade de 20 L, contendo água do mar proveniente do local de coleta. No 

momento da coleta, a temperatura da superfície da água foi verificada com um 

termômetro manual e água do mar da superfície foi coletada e armazenada em galões 

plásticos de 20 L. O material coletado foi protegido da luz, levado para o laboratório em 

até 20 minutos e mantido na temperatura verificada em campo (conjuntos experimentais 

1 e 2 - experimentos AF e AT1) ou em temperatura fixa de 23 ºC (conjuntos 

experimentais 3 e 4 – experimentos AT2, PM, M1 e M2) (conforme Tabela 2.1). 

 

Triagem e manipulação dos copépodes 

  A espécie T. turbinata (Figura 2.1) foi escolhida para os experimentos em 

função de: (i) embora muito abundante, ainda ser pouco estudada em âmbito 

experimental (sessão 2.1); (ii) sua elevada frequência de ocorrência na região de estudo 

(Melo Júnior, 2009); (iii) resistência em condições experimentais (iv) e por apresentar 

características morfológicas que facilitam a triagem (tamanho relativamente grande, em 

comparação com as demais espécies que ocorrem na região, e facilidade de detecção do 

sexo e estádio de maturidade). 



37 

 

 

 

 

Figura 2.1. Temora turbinata (Dana 1849) nos estádios de desenvolvimento triados.  A: Visão lateral de 

uma fêmea portando oócitos em amadurecimento. B: Visão lateral de um macho adulto. Fonte das 

ilustrações: <http://www.tafi.org.au/zooplankton/imagekey/copepoda/calanoida/temoridae/temora 

_turbinata. html>. Acesso em 21 de setembro de 2012. 

 

 

 O material coletado foi rapidamente conduzido para câmaras de temperatura 

controlada do LIPO, onde os experimentos foram realizados. Pequenas alíquotas foram 

retiradas do balde e as fêmeas e machos de T. turbinata foram cuidadosamente triadas 

com auxílio de pipetas esterilizadas, sob microscópio estereoscópico (Nikon
®

 - 

SMZ800) com luz baixa. Foi dada preferência às fêmeas que apresentavam segmento 

genital dilatado ou faixas paralelas escuras e longitudinais na região dorsal do tórax, 

denotando ovários com oócitos em amadurecimento. Após a triagem, a morfologia e a 

natação dos organismos foram observadas para evitar a incubação de indivíduos em más 

condições como, por exemplo, com antenas ou ramo caudal quebrados e movimentos 

natatórios lentos. Os copépodes selecionados foram distribuídos em placas de Petri 

plásticas de 10 mL contendo água do mar filtrada, em filtros com porosidade de 0,7 µm 

(filtros GF/F), na proporção de três fêmeas para cada dois machos (experimentos AF e 

AT1) ou oito fêmeas para cada dois machos (experimentos AT1, AT2, PM). Copépodes 

foram mantidos nestas condições durante o processo de triagem e preparação das 

primeiras soluções alimentares (período máximo de 2 horas), sendo que as primeiras 

A 

B 
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placas triadas foram as primeiras a serem introduzidas nas garrafas. 

 

Desenho experimental 

 Para a preparação dos tratamentos, a densidade inicial das culturas foi 

diariamente determinada com o auxílio do contador de partículas. As culturas foram 

cuidadosamente homogeneizadas e amostradas diretamente no recipiente para contagem 

ou com o auxílio de uma pipeta automática. Para FRA e PRO, alíquotas da cultura 

foram diluídas em água do mar filtrada (< 0.7 µm) (diluição de pelo menos 2 e 10 

vezes, respectivamente). Cada amostra foi analisada de três a seis vezes no contador de 

partículas, de modo que a densidade da cultura foi calculada efetuando-se a média das 

leituras obtidas. O procedimento de diluição foi adotado a fim de adequar a amostra à 

escala de leitura do equipamento e para reduzir a probabilidade de contaminação entre 

leituras (Lourenço, 2006). As densidades foram determinadas apenas para células 

situadas dentro dos intervalos de tamanho de partículas adequados para cada espécie 

(FRA: 10-35 µm; TAM: 15-40 µm; PRO: 8-14 µm). Os principais métodos empregados 

para cada um dos experimentos estão sumarizados na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2. Detalhes das incubações de experimentos de determinação de respostas funcional e numérica: descrição do experimento, espécies de microalgas testadas, 

dias, temperaturas (T) de incubação, nome das culturas empregadas (BN - balão seguido pelo número), observações sobre o crescimento das culturas, valores médios 

de diâmetro, biovolumes e densidades celulares, volumes dos frascos experimentais, períodos de incubação aplicados e número (Nº) de fêmeas (♀) e machos (♂) 

incubados. (TC): Temperatura de campo. (TF): Temperatura fixa. (CP) Valores obtidos com base no contador de partículas. (---): Ausência de informações. Obs.: 

Observações. Exp.: Experimento. DP: Desvio padrão. Abreviações dos nomes das microalgas como citadas na Tabela 2.1. (*) Para este experimento foram utilizadas 

garrafas de 65 mL em caráter tentativo. (**) Para este período experimental, em especial, copépodes foram transferidos para frascos menores, em virtude da obtenção 

de reduzidas densidades celulares, inviabilizando a realização dos experimentos em garrafas de 620 mL. 

Conjunto 

experimental 

(Experimento) 

Microalga Exp.: Dia T (°C) 

Culturas 

 (idade em 

dias) 

Obs. sobre o crescimento 
Diâmetro médio ± DP - µm

CP
 

(biovolume médio ± DP - µm
3
)

CP
 

Densidades 

Médias 

 (cél. L
-1

)** 

Frascos 

 (mL) 

Tempo de 

Incubação  

( h) 

Nº de 

copépodes 

♀ ♂ 

1 

 (Determinação 

de respostas 

numérica e 

funcional) 

FRA 

Ac.: 10/Nov/10 – 11/Nov/10* 

25
TC

 

B1FRA 
Cultura visualmente saudável, 

sem acúmulo 

de células no fundo; Manutenção 

mediante observação em 

microscópio e diluição em meio 

f/2 aproximadamente a cada três 

dias 

26,38±2,59 (9949±2675) 4,4 x 10
3 

65 

24 

3 2 12h: 11/Nov/10 – 12/Nov/10* B1FRA 25,70±3,15 (9267±3082) 4,8 x 10
3
 24 

24h: 11/Nov/10 – 12/Nov/10* B1FRA 26,50±2,97 (10105±3118) 3,8 x 10
3 

12 

2  

(Determinação 

de respostas 

numérica e 

funcional) 

TAM1 

Ac.: 15/Fev/11 – 16/Fev/11 

26
TC

 

B3TAM Culturas visualmente saudáveis, 

porém com baixa densidade, 

sendo necessária a mistura de 

balões para obtenção da 

bioamassa necessária 

24,32±5,83 (8906±6907) 1,6 x 10
3 

620 

24 

8 2 

24h1: 16/Fev/11 – 17/Fev/11 
B1TAM 

+B2TAM 
24,53±7,28 (9887±8811) 1,0 x 10

3
 

24h2: 17/Fev/11 – 18/Fev/11** B4TAM 23,23±5,47 (7767±6573) 6 x 10
2 

65 3 2 

3 

 (Determinação 

de respostas 

numérica e 

funcional) 

TAM2 

Ac.: 13/0ut/11 - 14/0ut/11 

23
TF

 

B3TAM (15) 
Acompanhamento do crescimento 

mediante observação em 

microscópio e confecção de 

curvas de crescimento 

simultâneas e, conforme 

necessidade, diluição em meio f/2 

aproximadamente a cada três dias 

 26,38±7,41 (11994±9890) 1,3 x 10
3 

620 12 8 2 12h1: 14/0ut/11 - 14/0ut/11 B3TAM (16) 25,88±7,20 (14054±11205) 1,2 x 10
3
 

12h2: 14/0ut/11 - 15/0ut/11 B4TAM (16) 25,70±6,86 (10993±9195) 1,7 x 10
3
 

3  

(Determinação 

de respostas 

numérica e 

funcional) 

PRO 

Ac.: 18/0ut/11 - 19/0ut/11 

23
TF

 

B1PRO (8) 
Acompanhamento do crescimento 

mediante observação em 

microscópio e confecção de 

curvas de crescimento 

simultâneas e, conforme 

necessidade, diluição em meio f/2 

aproximadamente a cada três dias 

10,13±0,96 (558,4± 163,0) 7,9 x 10
7 

620 12 8 2 12h1: 19/0ut/11 - 20/0ut/11 B1PRO (9) 10,19 ±0,97 (569,3±166,2) 7,7 x 10
7
 

12h2: 20/0ut/11 - 20/0ut/11 B1PRO (10) 10,59±1,12 (637,7±182,6) 7,9 x 10
7
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Com base nas densidades iniciais, foram inicialmente preparadas soluções 

correspondentes aos tratamentos de maior concentração (tratamento #5). A densidade 

celular das soluções correspondes ao tratamento #5 foram aferidas com o auxílio do 

contador de partículas. Na ocorrência de densidades distintas do esperado, a solução foi 

diluída, ou recebeu o volume de cultura necessário para a eventual correção. Após a 

confirmação das densidades, para a preparação dos demais tratamentos, a solução em 

maior volume (#5), foi quantitativamente misturada com água do mar filtrada (0,7 µm, 

GF/F) de forma a obter as proporções desejadas para os tratamentos de menor densidade 

(#1, #2, #3, #4).  

Os tratamentos consistiram, deste modo, em diluições compondo concentrações 

de aproximadamente: (i) 100 - 1000 µg C L
-1

 (AF); (ii) 100 - 1000 µg C L
-1

 (AT1); (iii) 

60 - 600 µg C L
-1 

(primeiras 12 horas) e 120 - 1200 µg C L
-1

 (12 horas finais de 

incubação) (PM); e (iv) 60 - 600 µg C L
-1 

(primeiras 12 horas) e 120 - 1200 µg C L
-1

 

(12 horas finais de incubação) (AT2). Para os experimentos AT2 e PM, o intervalo de 

concentrações foi alterado, com a inclusão de tratamentos com densidades um pouco 

menores (60 µg C L
-1

)
 
e mais elevados (1200 µg C L

-1
) para possibilitar a extensão do 

intervalo de tratamentos aplicado.  

Quando possível, em função do número de fêmeas disponível na amostra, um 

tratamento adicional foi introduzido (tratamento #0), composto apenas por água do mar 

filtrada (#AMF), a fim de avaliar diferenças nas taxas de produção de ovos entre fêmeas 

em jejum e fêmeas submetidas aos tratamentos experimentais.  

No primeiro dia, após a preparação das dietas, cada conjunto de 5 (3 fêmeas e 2 

machos – experimentos AF e AT1) ou 10 (8 fêmeas e 2 machos – experimentos PM, 

AT1 e AT2) indivíduos adultos de T. turbinata foi incubado em garrafas de 

policarbonato de 65 (experimentos AF e AT1) ou 620 mL (experimentos PM, AT1 e 
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AT2) nos diferentes tratamentos, por 12 ou 24 horas, respectivamente. Para cada 

tratamento foram utilizadas três e quatro réplicas para garrafas de incubação de 620 e 65 

mL, respectivamente.  

Garrafas controle (sem copépodes) em igual número de réplicas também foram 

utilizadas. Os frascos foram cuidadosamente vedados com plástico parafilme para inibir 

a formação de bolhas de ar no interior das garrafas. As garrafas foram mantidas sob 

rotação (1 rpm) em uma roda de plâncton, em laboratório dotado de sistema de 

temperatura controlada (± 0,1 ºC). Para FRA (experimento AF) e o primeiro 

experimento efetuado com TAM (AT1), a temperatura de incubação correspondeu à da 

água da superfície verificada no momento da coleta (25 e 26 ºC, respectivamente). Para 

os dois conjuntos de experimentos finais, que incluíram os experimentos AT2 e PM, foi 

adotada uma temperatura fixa correspondente à temperatura de crescimento dos 

dinoflagelados nas duas câmaras de germinação utilizada (23˚C) (Tabela 2.2). 

As 12 ou 24 horas iniciais de incubação foram consideradas como período de 

aclimatação às condições laboratoriais. Após este período, as garrafas foram filtradas 

sequencialmente em redes de tamanho adequado para separação dos copépodes e para 

retenção dos náuplios, ovos e cascas. Em virtude da diferença de tamanho entre as 

microalgas, foram utilizadas malhas de tamanhos distintos a fim de evitar a retenção de 

células (Alexandrium spp. - 40 µm; P. minimum - 20 µm). Os mesmos copépodes foram 

incubados por mais 24 ou 48 horas em novas suspensões algais, para duas novas séries 

experimentais (Tabela 2.2). 

Para cada dia, antes da incubação, amostras de cada tratamento foram 

acondicionadas, mantidas sob refrigeração e contadas com o auxílio do contador de 

partículas. Após o período de aclimatação, alíquotas de 50 mL do conteúdo de cada 

garrafa destinadas à contagem dos itens alimentares foram preservadas em solução de 
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formaldeído tamponado 0,4%, sendo o restante filtrado conforme descrito 

anteriormente. Para o caso de experimentos conduzidos em garrafas de 65 mL todo o 

conteúdo foi preservado. 

A determinação das concentrações finais dos itens alimentares nos frascos de 

incubação foi efetuada também com o auxílio do contador de partículas, seguindo os 

mesmos intervalos de contagem aplicados para a preparação dos tratamentos 

alimentares. As amostras fixadas de fitoplâncton foram homogeneizadas, transferidas 

para os frascos de leitura (rotacionados 10 vezes) e contadas de três a seis vezes, de 

acordo com a variação entre os resultados obtidos. 

 

Determinação da resposta numérica: experimento de reprodução (produção de ovos) 

O experimento de reprodução foi realizado simultaneamente ao experimento de 

alimentação. Após os experimentos, as contagens foram realizadas sob microscópio 

estereoscópico do número de fêmeas, cascas, náuplios e ovos retidos no final das 

incubações. Após a contagem, o material foi preservado em formaldeído 4% para 

realização de medidas e conversão das taxas de produção (com base no número de ovos 

e náuplios) para estimativas em termos de carbono (conforme equações descritas em 

sequência, na sessão 2.7. Tratamento dos dados). 

 

2.6.2. Experimentos de mistura 

O experimento foi conduzido por seis dias correspondentes ao período de 

aclimatação (12 horas), produção de ovos (duas rodadas subsequentes de 12 horas) e 

sucesso de eclosão dos náuplios (48 horas de incubação). Dados detalhados das culturas 

e do desenho experimental aplicado para experimentos de misturas podem ser 

observados na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3. Detalhes das incubações de experimentos de misturas de microalgas: descrição do experimento, espécies de microalgas testadas, dias, temperaturas (T) de 

incubação, nome das culturas empregadas (BN: balão seguido pelo número), observações sobre o crescimento das culturas, valores médios de diâmetro, biovolume e 

densidades celulares, volumes dos frascos experimentais, tempo de incubação (I) aplicados e número (Nº) de fêmeas (♀) e machos (♂) incubados. (TF): Temperatura 

fixa. (CP) Valores obtidos com base no contador de partículas. (---): Ausência de informações. Obs.: Observações. Exp.: Experimento. DP: Desvio padrão. Abreviações 

dos nomes das microalgas como citadas na Tabela 2.1. (*): Acompanhamento do crescimento mediante observação em microscópio e confecção de curvas de 

crescimento simultâneas e, conforme necessidade, diluição em meio f/2 aproximadamente a cada três dias.  

Conjunto  

experimental 

(Experimento) 

Misturas Exp.: Dia 
T 

(°C) 

Culturas 

 (idade em dias)* 

Diâmetro médio ± DP - µm
CP

 

(biovolume médio ± DP - µm
3
)

CP
 

Densidades 

médias** 

Frascos 

 (ml) 

I 

(h) 

Nº de 

copépodes 

♀ ♂ 

    FRA PRO TAM FRA PRO TAM FRA PRO TAM     

5 

(Determinação 

de respostas 

numérica e 

funcional) 

M1 (PRO/ 

TAM) 

Ac.: 11/Dez/11 - 

12/Dez/11 

23
TF

 

--- B1PRO(7) B6TAM(11) --- 
10,05±0,99 

(539±165,3) 

25,82±6,07 

(10586±7842) 
--- 1,3 x 10

5 
2,4 x 10

3
 

620 12 8 2 

12h1: 12/Dez/11 - 

12/Dez/11 
--- B1PRO(8) B4TAM(12) --- 

11,22±1,25 

(765,4±248,1) 

23.71±6,23 

(8581±7835) 
--- 9,6 x 10

4 
1,3 x 10

3
 

12h2: 12/Dez/11 - 

13/Dez/11 
--- B1PRO(9) B5TAM(12) --- 

11,46±1,24 

(839,2±259,4) 

25,96±6,34 

(10894±8463) 
--- 1,2 x 10

5 
3,0 x 10

3 

M2(FRA/ 

TAM/ 

PRO) 

Ac.: 15/Dez/11 - 

16/Dez/11 
B1FRA(3) B1PRO(10) B6TAM(15) 

28,13±4,10 

(12367±4634) 

10,47±1,00 

(617,5±181,1) 

25,11±5,92 

(9751±7442) 

2,5 x 

10
3 9,1 x 10

4 
2,7x 10

3 

12h1: 16/Dez/11 - 

16/Dez/11 
B1FRA(4) B1PRO(11) B6TAM(16) 

27,84±3,83 

(11823±4314) 

10,02±0,95 

(538,4±156,2) 

24,78±5,83 

(9385±7312) 

3,0 x 

10
3
 

1,2 x 10
5 

2,8 x 10
3
 

12h2: 16/Dez/11 - 

17/Dez/11 
B1FRA(4) B1PRO(11) B6TAM(16) 

29,05±4,59 

(13758±5716) 

10,31±0,99 

(599,4±172,8) 

24,36±5,63 

(8863±6907) 

4,2 x 

10
3
 

1,2 x 10
5 

3,0  x 10
3
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Um número conhecido de copépodes (8 fêmeas para cada 2 machos) foi incubado 

em cinco tratamentos compostos de misturas de fitoplâncton potencialmente nocivo (TAM) 

e não-nocivo (PRO), na fase exponencial de crescimento (conforme o experimento de 

determinação das respostas funcional e numérica) (Tabela 2.4). Culturas foram mantidas na 

fase exponencial mediante a diluição em meio f/2, sem sílica, a cada dois ou três dias, ou 

conforme necessário (Dam e Colin, 2005). Todos os tratamentos foram compostos por uma 

concentração constante de alimento, suficientemente alta para sustentar a produção de ovos, 

mas não acima do ponto de saturação das respostas funcional e numérica estimadas para as 

espécies de copépodes escolhidas (450 µg C L
-1 

- definida através do conjunto experimental 

3). 

 

Tabela 2.4. Experimento de mistura de microalgas 1 (M1). Tratamentos alimentares compostos por misturas 

de fitoplâncton potencialmente nocivo (TAM) e não nocivo (PRO). Abreviações dos nomes das microalgas 

como citadas na Tabela 2.1. 

 

 

  

 

 

 

Para a preparação dos tratamentos, a densidade das culturas de microalgas foi 

diariamente determinada com o auxílio do contador de partículas, conforme procedimento 

anteriormente descrito. Com base nas densidades iniciais, foram preparadas soluções 

correspondentes aos tratamentos compostos apenas por monoculturas de microalgas 

(tratamentos #1 e #5, conforme a Tabela 2.4).  

Tratamentos 

Porcentagem nominal da 

espécie potencialmente nociva 

Porcentagem nominal 

da espécie não nociva 

TAM PRO 

#1 - TAM100 100 0 

#2 - TAM75/PRO25 75 25 

#3 - TAM50/PRO50 50 50 

#4 - TAM25/PRO75 25 75 
#5 - PRO100 0 100 
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 A densidade celular das duas primeiras soluções preparadas foi aferida com o 

auxílio do contador de partículas e corrigida conforme a necessidade. Após a confirmação 

das densidades e preparação das misturas, as soluções #1 e #5 (em maior volume) foram 

quantitativamente misturadas de forma a obter as proporções desejadas para os tratamentos 

(#2, #3 e #4). No dia 1, garrafas experimentais (com copépodes) foram incubadas com 

soluções de cada tratamento (período de aclimatação ao alimento e temperatura 

experimental), as quais foram vedadas e colocadas em rotação por 12 horas, conforme as 

mesmas condições anteriormente apresentadas.  

 No dia 2, para cada tratamento, foram incubadas três garrafas experimentais 

seguindo o mesmo procedimento do dia 1. Após 12 horas o conteúdo das garrafas foi 

filtrado em redes de 150 μm para a separação das fêmeas e machos, e 40 μm para retenção 

dos náuplios, ovos e cascas. Após contagem, sob microscópio estereoscópico do número de 

fêmeas e machos e de cascas, ovos e náuplios foram transferidos para frascos plásticos 

limpos de 50 mL contendo água do mar filtrada. O material foi mantido na mesma 

temperatura de incubação na roda de plâncton (23 ˚C) por pelo menos 48 h adicionais (dias 

4 - 6).  Após este período, o conteúdo dos frascos foi preservado em formaldeído 4 % para 

posterior contagem e obtenção de medidas. O sucesso de eclosão dos ovos foi estimado 

dividindo o número de ovos eclodidos (mediante o número de náuplios e/ou cascas) pelo 

número inicial de ovos incubados (conforme equações descritas em sequência, na sessão 

2.7. Tratamento dos dados).  

 

Etapa 3: Experimento de reprodução adicional  

 Como descrito anteriormente, além do experimento envolvendo duas microalgas, um 

ensaio adicional foi elaborado utilizando misturas de uma espécie de fitoplâncton 

A 
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potencialmente nociva (TAM) e duas espécies de fitoplâncton não-nocivas (FRA e PRO) na 

fase exponencial de crescimento na concentração constante de 450 µg C L
-1 

(definida 

através do conjunto experimental 3 - Tabela 2.1) (Tabela 2.5). 

 

Tabela 2.5. Experimento de mistura de microalgas 2 (M2). Tratamentos alimentares compostos por misturas 

de fitoplâncton potencialmente nocivo (TAM) e não nocivo (FRA e PRO). Abreviações dos nomes das 

microalgas como citadas na Tabela 2.1. 

 

 

2.7. Tratamento dos dados 

  

2.7.1. Comportamento alimentar 

Processamento das amostras de fitoplâncton 

Para as análises realizadas no contador de partículas (experimentos envolvendo 

apenas uma espécie de microalga e as estimativas de densidades iniciais), os arquivos de 

cada leitura gerados pelo software do equipamento (Z2 AccuComp
®
) foram exportados 

para planilhas Excel e a concentração de cada amostra foi obtida mediante a utilização de 

uma rotina desenvolvida no programa R (R Development Core Team 2011) (Anexo - 

Função para Counter Coulter
®
 comentada). A função desenvolvida possui como entradas e 

saídas as planilhas de Excel com as contagens obtidas e um vetor de densidades celulares 

médias de cada leitura, dentro de intervalos de contagem determinados pelo usuário, 

respectivamente. Três leituras foram executadas por tratamento.   

Tratamentos 

Porcentagem nominal da  

espécie potencialmente nociva 

Porcentagem nominal 

da espécie não nociva 

TAM FRA PRO 

#1 - FRA100 0 100 0 

#2 - TAM50/PRO50 50 --- 50 

#3 - TAM50/FRA50 50 50 --- 

#4 - FRA50/PRO50 --- 50 50 

#5 - TAM33/FRA33/PRO33 33,33 33,33 33,33 
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Cálculo das concentrações médias nos frascos de incubação para estimativa das taxas de 

filtração e ingestão (resposta funcional) 

As concentrações médias nos frascos de incubação (C - equação I), taxas de 

filtração (F - equação II) e ingestão (I - equação III) dos copépodes foram estimadas de 

acordo com as equações propostas por Frost (1972) e modificadas por Kiørboe et al. 

(1982). O desaparecimento de partículas nas garrafas experimentais, ao longo do tempo de 

incubação, foi contrastado com as concentrações nas garrafas controle:  

 

C (µg C L
-1

) = C2
*
 - C1

*
/ ln(C2

*
 /C1

*
) Eq. I 

  

 Onde C* (µg C L
-1

) corresponde às concentrações nos frascos de experimento nos 

períodos inicial (C1
*
) e final (C2

*
). 

 

F (L fêmea
-1

 dia
-1

) = (V/Nt).ln((C1*.C2)/(C1*.C2*)) Eq. II 

 

 Onde V representa o volume (L) nos frascos de incubação, N o número total de 

indivíduos incubados em cada frasco, t (h) o período total de incubação e C as 

concentrações nos frascos controle nos tempos inicial (C1) e final (C2). 

 

I (µg C fêmea
-1

 dia
-1

) = C x F Eq. III 

 

 Onde C representa a concentração média nos frascos de incubação e F a taxa de 

filtração média. 
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Cálculo das concentrações de carbono  

Os cálculos das concentrações de carbono para dinoflagelados foram efetuados 

mediante a aplicação de do fator de conversão de 0,13 pg C µm
-3

 (Edler, 1979), a partir dos 

biovolumes (em µm
-3

) obtidos pelo contador de partículas. 

 

2.7.2. Reprodução 

 

Cálculo das taxas diárias de produção de ovos (resposta numérica)  

Para a obtenção de medidas de diâmetro dos ovos as contagens do material fixado 

foram posteriormente efetuadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico, acoplado 

a uma mesa digitalizadora Summagraphics, utilizando o software ZooBiom (Zooplankton 

Biomass). Taxas de produção (P) foram obtidos a partir do seguinte cálculo:  

 

P = ((NO+NN)*T)/(24*NF) Eq. IV 

 

Onde: NO e NN representam o número de ovos e náuplios produzidos, 

respectivamente, NF o número de fêmeas incubadas e T o tempo total de incubação. Com 

base no volume médio (calculado a partir do diâmetro médio dos ovos) os dados de 

concentração em carbono foram obtidos utilizando o fator de conversão 0,14 x 10
-6 

µg C 

µm
-3

 (Kiørboe et al., 1985). Os valores foram expressos sob a forma de µg C fêmea
-1

 dia
-1

. 

As fêmeas que morreram durante o período de 12 ou 24 horas foram excluídas dos 

cálculos de produção de ovos. Nas amostras onde o número de cascas encontrado superou o 

número de náuplios eclodidos, as cascas excedentes foram contabilizadas na produção total 

de ovos e consideradas como ovos consumidos pelas fêmeas.  
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Para os casos onde o número de ovos consumidos foi elevado, os valores médios da 

porcentagem de canibalismo (C) foram obtidos a partir do seguinte cálculo:  

 

C = (NC - NN)/(NTO+NN)*100  Eq. V 

 

Onde: NC representa o número de cascas, NN o número de náuplios e NTO o 

número total de ovos produzidos (obtido pela soma do número de ovos e de cascas não 

provenientes de eclosão). Os valores foram expressos sob a forma de porcentagem.  

 

Avaliação da insuficiência nutricional ou toxicidade de espécie(s) de microalga 

potencialmente nociva(s) 

  A avaliação da insuficiência nutricional ou toxicidade subletal do alimento 

potencialmente nocivo sobre T. turbinata foi efetuada com base no teste para efeitos 

nocivos de presas no zooplâncton (Jónasdóttir et al., 1998; Colin e Dam, 2002; Dam e 

Colin, 2005; Waggett et al., 2012). Este método é baseado na premissa de que o 

crescimento, expresso através da taxa de produção ou sucesso de eclosão dos náuplios, é 

linearmente dependente da porcentagem da dieta não-nociva e potencialmente nociva, isto 

é, o alimento potencialmente nocivo é diluído pelo alimento não nocivo. Se o crescimento é 

menor do que o previsto pela diluição, então a toxicidade do alimento potencialmente 

nocivo é sugerida. Por outro lado, se o crescimento é maior do que o esperado devido à 

diluição, então o alimento não nocivo suplementa a insuficiência nutricional do alimento 

potencialmente nocivo (Jónasdóttir et al., 1998). 
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2.7.3. Análises estatísticas 

As análises estatísticas foram executadas no programa R (R Development Core 

Team, 2011). 

Estatística paramétrica: 

 Verificação da normalidade (Teste AD) e homocedasticidade dos dados (Teste de 

Bartlett); 

 Nos dados que atenderam aos pressupostos foi aplicado o teste de ANOVA e 

posteriormente, para os casos de rejeição da hipótese nula, foi aplicado o Teste de 

Tukey (teste de comparações múltiplas). 

Estatística não-paramétrica: 

 Nos dados que não apresentaram distribuição normal, foi aplicado o Teste de 

Kruskal-Wallis (validado mediante a aplicação do Teste de Levene para verificação 

da homocedasticidade) e, posteriormente, para os casos de rejeição da hipótese nula, 

foi aplicado o Teste de Tukey Não-Paramétrico. 
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2.8. Resultados  

 

2.8.1. Experimentos com monoculturas - determinação das respostas funcional e 

numérica  

 Para o gênero Alexandrium foram executados experimentos com as espécies A. cf. 

fraterculum e A. tamiyavanichii. Para A. cf. fraterculum, o único experimento realizado 

(experimento AF) foi conduzido mediante uma incubação de 12 horas seguida de uma 

incubação de 24 horas. Assim, como abordado em sequência, foram considerados os dados 

provenientes das duas incubações. Para A. tamiyavanichii, o primeiro experimento foi 

conduzido mediante duas incubações de 24 horas (experimento AT1). Deste modo, foi 

necessária a realização de mais um experimento com essa espécie (experimento AT2), para 

refinamento dos resultados até então obtidos e determinação das taxas de ingestão e 

produção de T. turbinata em 12 horas de incubação, intervalo posteriormente também 

adotado em experimentos com P. minimum (experimento PM) e de mistura (experimentos 

M1 e M2), visando a redução do canibalismo sobre os ovos.  

 

Alexandrium cf. fraterculum 

 No período de aclimatação, para o qual foram estimadas apenas taxas de 

produção, diferenças significativas entre os tratamentos foram encontradas somente entre as 

concentrações mais baixas (52 - 98,3 6 μg C L
-1

: cerca de 0,1 ± 0,03 μg C fêmea
-1 

dia
-1

 para 

as duas concentrações) e o tratamento de mais alta concentração (867,6 μg C L
-1

: 0,3 ± 0,2 

μg C fêmea
-1 

dia
-1

) (teste de Kruskal-Wallis; comparações com n= 4; p<0,02). 

Taxas de ingestão médias de T. turbinata sob A. cf. fraterculum, em períodos de 12 

e 24 horas de incubação, considerando estimativas positivas e negativas, corresponderam a, 
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respectivamente 3,1 ± 8,1 e 4,5 ± 2,5 μg C copépode
-1 

dia
-1

 e resultaram em valores médios 

de produção de 0,2 ± 0,2 e 0,1 ± 0,1 μg C fêmea
-1 

dia
-1

. Curvas de respostas funcional e 

numérica para os períodos designados podem ser observadas na Figura 2.2. 

  

 

Figura 2.2. Resposta funcional (taxa de ingestão em função da concentração de alimento em carbono) de 

fêmeas de Temora turbinata incubadas em diferentes tratamentos de Alexandrium cf. fraterculum para 12 

(B1-2) e 24 horas (D1-2) de incubação. Resposta numérica (taxa de produção em função da concentração de 

alimento em carbono) de fêmeas de T. turbinata incubadas em diferentes tratamentos de A. cf. fraterculum 

para o período de aclimatação (A1-2), 12 horas (C1-2) e 24 horas (E1-2) de incubação. Barras verticais 

representam o erro padrão calculado para médias com n=4, considerados os valores positivos das taxas.  
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Para 12 horas de incubação, não foram encontradas diferenças significativas entre 

taxas de ingestão para os cinco tratamentos aplicados (teste de Kruskal-Wallis; n=20; 

p=0,3), entretanto a análise visual da disposição dos pontos indica que a saturação da taxa 

de ingestão ocorreu entre os tratamentos quatro (696,5 μg C L
-1

: 4,6 ± 2,1 μg C copépode
-1 

dia
-1

) e cinco (1011,2 μg C L
-1

: 4,9 ± 2 μg C copépode
-1 

dia
-1

). Esta observação está de 

acordo com a saturação da taxa de produção de ovos, uma vez que diferenças significativas 

(teste de Levene, n=20, p=0,01) foram verificadas apenas para condições extremas, isto é, 

entre o primeiro (109,3 μg C L
-1

: 0 ± 0,01 μg C fêmea
-1 

dia
-1

) e o último tratamento (1011,2 

μg C L
-1

: 0,6 ± 0,5 μg C fêmea
-1 

dia
-1

) (teste de Tukey não paramétrico; n=4; p<0,001), 

indicando que a saturação da taxa de produção de ovos ocorreu a partir de 281,6 μg C L
-1

 

(0,09 ± 0,2 μg C fêmea
-1 

dia
-1 

(Figura 2.2. C1-2). 

Para as 24 horas subsequentes de incubação, tanto as taxas de ingestão (teste de 

Kruskal-Wallis; n=20; p=0,004), quanto as taxas de produção de ovos (teste de Levene; 

n=20; p=0,03) variaram em função dos tratamentos aplicados. Considerando a ingestão, 

diferenças significativas foram encontradas entre os tratamentos 1 (84,5 µg C L
-1

 - 0,84 ± 

0,07 μg C copépode
-1 

dia
-1

) e todos os demais (teste de Tukey não paramétrico, 

comparações com n=4, p<0,001); e entre o tratamento 2 (391,3 µg C L
-1

: 4,3 ± 0,6 μg C 

copépode
-1 

dia
-1

) e os tratamentos extremos (901,5 µg C L
-1

: 7 ± 0,9 μg C copépode
-1 

dia
-1

; 

1072,8 µg C L
-1

: 6,7 ± 1,6 μg C copépode
-1 

dia
-1

) (teste de Tukey não paramétrico, 

comparações com n=4, p<0,001), indicando que a saturação da taxa de ingestão esteve 

situada entre as concentrações 3 e 5 (732,7 - 1072,8 µg C L
-1

) (Figura 2.2. D1-2).  

Em relação à produção de ovos, foram encontrados resultados próximos: diferenças 

significativas entre o tratamento 1 (109,3 μgC L
-1

: produção nula) e os tratamentos 4 (901,5 

µg C L
-1

: 0,3 ± 0,3 μgC fêmea
-1 

dia
-1

) e 5 (1072,8 µg C L
-1

: 0,3 ± 0,2 μgC fêmea
-1 

dia
-1

) 
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(teste de Tukey não paramétrico, comparações com n=4, p<0,001), apontando para a 

ocorrência da saturação da taxa de produção de ovos a partir do segundo tratamento (Figura 

2.2. E1-2).  

 

Alexandrium tamiyavanichii - Experimento 1 

 O primeiro experimento realizado com A. tamiyavanichii indicou uma possibilidade 

de inadequação nutricional do dinoflagelado para T. turbinata, expressa por baixos valores 

de produção de ovos no período de aclimatação (0,02 ± 0,02 μg C fêmea
-1 

dia
-1

) e nas 

primeiras 24 horas de incubação (0,1 ± 0,1 μg C fêmea
-1 

dia
-1

), com uma tendência de 

redução em direção às maiores concentrações de alimento. Em adição, taxas de produção 

de ovos não foram verificadas nas 24 horas subsequentes de incubação (Figura 2.3. A-B). 

Contudo, a redução nas taxas de produção verificada para as primeiras 24 horas de 

incubação não foi significativa (teste de Kruskall-Wallis, n=15, p=0,1). 

Considerando todas as estimativas, valores médios das taxas de ingestão 

corresponderam a 1,1 ± 5,7 e 1,6 ± 1,5 μg C copépode
-1 

dia
-1

 para os dois períodos 

consecutivos de 24 horas de incubação. Para as primeiras 24 horas de incubação, não foram 

verificadas diferenças para nenhum dos tratamentos aplicados (teste de Kruskal-Wallis; n= 

15; p=0,3), ao passo que para as 24 horas finais de incubação taxas médias de ingestão dos 

tratamentos 1 (58,1 μg C L
-1

 - 0,04 ± 0,2 μg C copépode
-1 

dia
-1

) e 2 (216,9 μg C L
-1

 - 1 ± 

0,5 μg C copépode
-1 

dia
-1

) foram diferentes das médias verificadas para o tratamento 5 

(894,2 μg C L
-1

 - 3,6 ± 1,9 μg C copépode
-1 

dia
-1

) (teste de Tukey; comparações com n=3; 

p<0,04). Deste modo, a saturação da taxa de ingestão foi obtida sob concentrações 

relativamente baixas (216,9 μgC L
-1

). 
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Figura 2.3. Resposta numérica (taxa de produção em função da concentração de alimento em carbono) de 

fêmeas adultas de Temora turbinata alimentadas com Alexandrium tamiyavanichii para o período de 

aclimatação (A1-2) e para as primeiras 24 horas (B1-2) de incubação.  Resposta funcional (taxa de ingestão 

em função da concentração de alimento em carbono) de fêmeas adultas de T. turbinata alimentadas com A. 

tamiyavanichii para duas rodadas subsequentes de 24 horas de incubação (C1-2 e D1-2). Barras verticais 

representam o erro padrão calculado para médias com n=3, considerados os valores positivos das taxas. 

 

Alexandrium tamiyavanichii - Experimento 2 

 Para o segundo experimento, taxas médias individuais de produção de fêmeas de T. 

turbinata alimentadas com A. tamiyavanichii foram mais altas: 0,3 ± 0,2 e 0,3 ± 0.2 μg C 

fêmea
-1 

dia
-1

 para as duas rodadas subsequentes de 12 horas de incubação (Figura 2.4. C e 

E), porém sem diferenças entre os tratamentos testados (12 horas iniciais de incubação: 

ANOVA, n=15, p=0,9; 12 horas finais de incubação: ANOVA, n= 15, p=0,6). 
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Figura 2.4. Resposta funcional de fêmeas de Temora turbinata incubadas em diferentes tratamentos de 

Alexandrium tamiyavanichii (taxa de ingestão em função da concentração de alimento em carbono) para duas 

rodadas subsequentes de 12 horas de incubação (B1-2 e D1-2). Resposta numérica (taxa de produção em 

função da concentração de alimento em carbono) de fêmeas de T. turbinata incubadas em diferentes 

tratamentos de A. tamiyavanichii para o período de aclimatação (A1-2), e para duas rodadas subsequentes de 

12 horas de incubação (C1-2 e E1-2). Barras verticais representam o erro padrão calculado para médias com 

n=3, considerados os valores positivos das taxas. 

 

Nas primeiras 12 h de incubação, a redução nas taxas de alimentação encontrada em 

612,6 μg C L
-1

 resultou em um consumo significativamente diferente do verificado para os 

três tratamentos intermediários (70,9 - 324,7 μg C L
-1

) (teste de Tukey; comparações com 

n=3; p<0,009). Embora este resultado tenha impossibilitado uma definição confiável da 
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concentração de saturação das taxas de ingestão, a saturação da produção de ovos 

claramente ocorreu a partir do terceiro tratamento aplicado (216,9 μg C L
-1

) (Figura 2.4. 

C1-2). Nas últimas 12 horas de incubação variações nas taxas médias de ingestão nos 

diferentes tratamentos não foram significativas (ANOVA, n=15, p=0,4); entretanto, as 

taxas de produção de ovos indicaram a ocorrência de condições de saturação a partir de 

617,7 μgC L
-1

). No período de aclimatação nenhuma das variáveis mensuradas variou 

significativamente (ANOVA, comparações com n=15, p>0.09). 

 

Prorocentrum minimum 

 No período de aclimatação, as taxas de produção de ovos de P. minimum não 

variaram significativamente para nenhum dos diferentes tratamentos aplicados (ANOVA, 

n=15, p=0,07). Neste período, apenas a porcentagem de canibalismo dos ovos foi maior na 

menor concentração de alimento (126 μg C L
-1

: 78,9 ± 13,2%), quando comparada com a 

média encontrada em condições extremas (627 μg C L
-1

: 11,4 ± 6,6%) (teste de Tukey, 

n=3, p=0,02). 

Nas 12 horas subsequentes de incubação, a alimentação de T. turbinata sobre 

dinoflagelados da espécie P. minimum resultou em taxas médias de ingestão e produção 

menores do que as verificadas para A. tamiyavanichii (primeiras 12 horas: 0,24 ± 2,9 μg C 

copépode
-1 

dia
-1

 e 0,1 ± 0.03 μg C fêmea
-1 

dia
-1

; 12 horas finais de incubação: 0,6 ± 1,4 μg 

C copépode
-1 

dia
-1

 e 0,1 ± 0,1 μg C fêmea
-1 

dia
-1

) (Figura 2.5. B-E).  

Para as primeiras 12 horas de incubação, embora taxas de produção de ovos e de 

canibalismo não tenham variado significativamente entre os tratamentos testados (ANOVA, 

comparações com n=15, p>0.2), taxas de ingestão nas concentrações mais baixas (119 μg C 

L
-1

: 3,1 ± 0,4 μg C copépode
-1 

dia
-1 

e 172 μg C L
-1

: 2,9 ± 1 μg C copépode
-1

) foram 
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significativamente maiores do que as verificadas para os demais tratamentos (247 - 585,4 

μg C L
-1

: 0,2 ± 0,2 - -3,7 ± 0,4  μg C copépode
-1 

dia
-1

)
 
(teste de Tukey não paramétrico, 

comparações com n=3, p<0,001).  

 

Figura 2.5. Resposta funcional de fêmeas de Temora turbinata incubadas em diferentes tratamentos de 

Prorocentrum minimum (taxa de ingestão em função da concentração de alimento em carbono) para duas 

rodadas subsequentes de 12 horas de incubação (B1-2 e D1-2). Resposta numérica (taxa de produção em 

função da concentração de alimento em carbono) de fêmeas de T. turbinata incubadas em diferentes 

tratamentos de P. minimum para o período de aclimatação (A1-2), e para duas rodadas subsequentes de 12 

horas de incubação (C1-2 e E1-2). Barras verticais representam o erro padrão calculado para médias com n=3, 

considerados os valores positivos das taxas. 
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Nas 12 horas subsequentes de incubação, nas quais taxas de ingestão assumiram um 

padrão crescente, diferenças foram encontradas apenas entre as concentrações mais baixas 

(183,8 - 340,2 μg C L
-1

: -1 ± 0,9 – 0,1 ± 0,2 μg C copépode
-1 

dia
-1

) e a concentração de 

500,9 μg C L
-1

 (2,3 ± 1 μg C copépode
-1 

dia
-1

) (teste de Tukey não paramétrico, 

comparações com n=3, p<0,001), apontando para condições de saturação das taxas de 

ingestão entre 340,2 e 849,8 μg C L
-1

. No mesmo período, verificou-se que taxas de 

produção de fêmeas alimentadas 183,8 e 340,2 μg C L
-1

 (cerca de 0,1 ± 0,1 e μg C fêmea
-1 

dia
-1

 para as duas concentrações)
 
foram diferentes apenas das taxas exibidas por fêmeas 

incubadas em 849,8 μg C L
-1

 (0,3 ± 0,04 μg C fêmea
-1 

dia
-1

) (teste de Tukey, comparações 

com n=3, p<0.048). Deste modo, assim como verificado para a taxa de ingestão, a 

saturação da produção de ovos para a dieta em questão ocorreu a partir de 340,2 μg C L
-1

. 

 

Comparação de Alexandrium tamiyavanichii e Prorocentrum minimum  

 Considerando o segundo experimento realizado com A. tamiyavanichii e 

experimento efetuado com P. minimum, comparáveis estatisticamente em virtude da 

aplicação do mesmo desenho experimental (Tabela 2.1), ainda que as taxas de ingestão 

(considerando todos os tratamentos) não sejam diferentes para nenhum dos períodos 

(primeiras 12 horas de incubação: teste t, n=15, p=0,7; últimas 12 horas de incubação: teste 

de Mahn-Whitney, n=15, p=0,4), fêmeas alimentadas com P. minimum ingeriram 

significativamente mais ovos tanto no período de aclimatação (médias de 7,9 ± 12% em A. 

tamiyawanichii e 53,6 ± 20,8% em P. minimum; Teste de Mann-Whitney, n=13-15, 

p<0,001), quanto nas 12 horas subsequentes de incubação (12 horas iniciais: médias de 7,7 

± 7,1% em A. tamiyawanichii e 61,2 ± 20,7% em P. minimum; 12 horas finais: médias de 

3,3 ± 6,6% em A. tamiyawanichii e 57,1 ± 22,4% em P. minimum; teste de Mann-Whitney, 
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comparações com n=10-13, p<0,001). Nas 12 horas iniciais de incubação a predação sobre 

os ovos reduziu significativamente a produção de ovos (teste t, n=15, p<0,001).  

 

2.8.2. Experimentos com mistura de duas microalgas – Determinação da toxicidade ou 

inadequação alimentar de Alexandrium tamiyavanichii 

 Conforme o modelo de avaliação de toxicidade ou inadequação nutricional 

(Jónasdóttir et al., 1998; Colin e Dam, 2002; Dam e Colin, 2005; Waggett et al., 2012), se 

as observações (produção de ovos ou sucesso de eclosão dos náuplios) estiverem 

distribuídas junto da linha de diluição (i), o alimento suspeito não tem valor nutricional, 

acima da linha (ii) é nutricionalmente insuficiente  e, em adição, o alimento controle 

suplementa a observação testada ou abaixo da linha (iii) é caracterizado como tóxico ou não 

tóxico, porém de baixo valor nutricional, levando à e predação seletiva, conforme (Figura 

2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Possíveis respostas, em termos de produção de ovos ou sucesso de eclosão dos náuplios, em 

experimentos nos quais uma espécie de fitoplâncton não nociva (X) e uma espécie potencialmente nociva (Y) 

(nutricionalmente inadequada ou tóxica) são oferecidas para copépodes em diferentes proporções. A 

concentração total em termos de biomassa deve ser constante e abaixo de níveis de saturação. A linha de 

diluição (ou referência) é definida como a linha que conecta as observações (produção de ovos ou sucesso de 

eclosão dos náuplios) de 100% de Y (A) a 100% de X (B) e pode estar em qualquer lugar entre as linhas 1 e 2. 

Dependendo da qualidade de Y as observações para as dietas intermediárias (misturas) poderão cair acima, 

sobre ou abaixo da linha de referência (conforme texto). Dados sobre a linha 1: Y é tão bom quanto X. Dados 

sobre a linha de diluição/referência, na área 2 ou na área 3: interpretação no texto. Ilustração baseada em 

Jónasdóttir et al. (1998).  

 

 Em todos os períodos de execução do experimento de reprodução (dias 1-3: 

aclimatação, primeiras 12 horas de incubação e últimas 12 horas de incubação), verificou-

se uma inclinação negativa para as linhas de diluição traçadas, com observações 

intermediárias distribuídas acima da linha (com exceção apenas de uma das estimativas 

médias, situada abaixo da linha de referência - produção de ovos relativa a 25% de 

contribuição da dieta controle - Figura 2.7. A1-3). Em adição, o mesmo padrão foi 

observado nos resultados relativos à eclosão dos náuplios (Figura 2.7. B1-3). 
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Figura 2.7. Variação da produção de ovos (µg C fêmea-1 dia-1) (A1-3), do sucesso de eclosão dos náuplios 

(%) (B1-3) e da taxa de canibalismo dos ovos (%) (C1-3), em função do aumento da porcentagem, em 

carbono, do alimento controle (Prorocentrum minimum) na dieta, para cada um dos dias de realização do 

experimento. Barras verticais representam o erro padrão calculado para médias com n=3. Pontos representam 

observações individuais ou médias para duas observações. Baseado no modelo de avaliação de toxicidade ou 

inadequação nutricional, proposto por Jónasdóttir et al. (1998), Colin e Dam (2002) e Dam e Colin (2005). 

Nos gráficos A1, B3 e C3, estimativas intermediárias são inexistentes devido à morte de todas as fêmeas após 

o término da incubação anterior (primeiras 12 horas).  
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No período de aclimatação às condições laboratoriais, foram encontradas diferenças 

significativas entre as taxas de produção de ovos, de eclosão dos náuplios e de canibalismo 

dos ovos (ANOVA/teste de Kruskal-Wallis; comparações com n=14 ou 15; p<0,04). As 

diferenças detectadas para taxas de produção estiveram situadas apenas entras as 

proporções compostas por aproximadamente 50 e 100% de A. tamiyavanichii (teste de 

Tukey, comparações com n=3, p=0,03). As taxas de eclosão dos náuplios de fêmeas 

alimentadas em 100% de P. minimum (Figura 2.7. B1) foram significativamente menores 

quando em comparação com todos os outros tratamentos, devido à elevada taxa de 

canibalismo dos ovos (teste de Tukey ou teste de Tukey não paramétrico, comparações com 

n=3, p<0,001) (Figura 2.7. A3). 

Por outro lado, para as primeiras 12 horas de incubação não foram encontradas 

diferenças significativas entre as variáveis anteriormente mencionadas para nenhum dos 

tratamentos (primeiras 12 horas: ANOVA/Teste de Kruskal-Wallis; comparações com 

n=12 a 15; p>0,1). Para o segundo período de 12 horas, comparações entre taxas de eclosão 

e de canibalismo nos diferentes tratamentos não foram efetuadas, pois o número de ovos e 

náuplios disponíveis para o cálculo das razões foi muito reduzido (inferior a 10 para muitos 

casos), inviabilizando as comparações. Para a produção, diferenças significativas entre os 

tratamentos não foram encontradas (12 horas finais de incubação: ANOVA; comparações 

com n=12; p=0,3).  

 Em termos globais (considerando todo o período experimental) e com base apenas 

na linha de referência, pode-se inferir que a dieta suspeita (A. tamiyavanichii) expressou 

maior valor nutricional do que a dieta controle (P. minimum), sendo que a inadequação 

nutricional de P. minimum parece ter sido mais expressiva no período de aclimatação.  
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Em termos qualitativos apenas para fêmeas alimentadas com A. tamiyavanichii foi 

observada a produção de três tipos diferentes de ovos: ovos de tamanho pequeno (A), ovos 

de tamanho normal (B) e ovos de tamanho grande (C), sendo que, para o último caso, a 

constituição foi aparentemente distinta, isto é, ovos apresentaram aspecto opaco e mais 

denso, ocasionando difícil remoção do fundo da placa, de forma que as tentativas de sucção 

com frequência levavam à sua destruição (ovos não fecundados) (Figura 2.8). As 

observações destes ovos foram feitas durante os procedimentos de filtração e contagens de 

fêmeas, machos, cascas, ovos e náuplios e puderam ser confirmadas após a obtenção de 

medidas do material preservado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Diferentes tipos de ovos observados para fêmeas de T. turbinata alimentadas com A. 

tamiyavanichii. A: ovos de tamanho pequeno, B: ovos de tamanho normal e C: ovos de tamanho maior - ovos 

não fecundados. Números localizados à direita das barras representam o número total de ovos medidos para 

cada um dos períodos experimentais. Ac.: Período de aclimatação. 12h1: Primeiras 12 horas de incubação. 

12h2: últimas 12 horas de incubação. Para o período de aclimatação do experimento realizado com a 

microalga P. minimum, medidas dos ovos não foram obtidas, pois as contagens do número de cascas e ovos 

foram executadas no momento do experimento.  
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2.8.2. Experimentos com mistura de três microalgas – Determinação da produção de 

ovos na presença de Alexandrium cf. fraterculum  

 Para o experimento de misturas das três microalgas, A. cf. fraterculum, A. 

tamiyavanichii e P. minimum (Figura 2.9), diferenças significativas entre taxas de produção 

de ovos foram encontradas apenas para as 12 h finais de incubação (Aclimatação: ANOVA, 

n=15, p=0,04; primeiras 12 horas de incubação: teste de Kruskal-Wallis; n=15; p=0,06; 

últimas 12 horas de incubação: teste de Kruskal-Wallis; n=15, p=0,04) (Figura 2.9. A1 e 

A3).  

Para as 12 horas finais de incubação, além de uma produção de ovos para fêmeas 

em jejum significativamente menor do que a verificada para todos os demais tratamentos 

(teste de Tukey não paramétrico, comparações com n=3, p<0,001), também foram 

observados mais indícios de melhor qualidade nutricional de A. tamiyavanichii, uma vez 

que fêmeas alimentadas em dietas compostas por maiores proporções da espécie (50% A. 

tamiyavanichii com 50% de P. minimum; 50% A. tamiyavanichii com 50% de A. cf. 

fraterculum; 33% de A. cf. fraterculum, com 33% de A. tamiyavanichii e 33% de P. 

minimum) produziram significativamente mais ovos em comparação com dietas sem esta 

microalga (100% de A. cf. fraterculum; 50% de P. minimum com de 50% A. cf. 

fraterculum) ou em baixas proporções da mesma (33% de A. cf. fraterculum, com 33% de 

A. tamiyavanichii e 33% de P. minimum) (teste de Tukey não paramétrico, comparações 

com n=3, p<0,001) (Figura 2.9. A3).  
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Figura 2.9. Variação da produção de ovos (µg C fêmea
-1

 dia
-1

) (A1-3) e do sucesso de eclosão dos 

náuplios (%) (B1-3) em função de diferentes tratamentos compostos por misturas de três microalgas 

(F: Alexandrium cf. fraterculum, T: A. tamiyavanichii e P: Prorocentrum minimum). Barras 

verticais correspondem ao erro padrão para cada uma das médias obtidas (n=3). Estimativas com 

ausência da barra vertical representam médias com n inferior a 10 ovos. Rótulos inseridos nas 

barras relativas ao sucesso de eclosão correspondem ao número médio de ovos (e seu respectivo 

desvio padrão) presente em cada uma das amostras. 

 

2.9. Discussão  

 

Os resultados desse trabalho indicam que, nas concentrações aplicadas, 

Alexandrium tamiyavanichii suplementou a produção e o sucesso de eclosão dos ovos de 

Temora turbinata, apontando que, em condições de mistura com Prorocentrum minimum 

(espécie não nociva), copépodes demonstraram uma maior preferência pelo alimento 

potencialmente nocivo (A. tamiyavanichii). 
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Considerando o experimento de mistura de duas microalgas, alguns fatores podem 

ter contribuído para inibir a produção total e o sucesso de eclosão dos náuplios de T. 

turbinata sob maiores proporções de Prorocentrum minimum (i): não expressão de 

toxicidade pelas culturas de A. tamiyavanichii empregadas nos experimentos, tendo em 

vista que análises de toxinas não foram efetuadas; (ii) contaminação da cultura-estoque por 

bactérias, provocando um efeito deletério sobre a produção de T. turbinata nos tratamentos 

compostos por maiores contribuições de P. minimum em termos de carbono; (iii) baixa 

concentração de oxigênio dissolvido nas culturas estoques de P. minimum, devido a 

presença de elevada atividade bacteriana; (iv) expressão de toxicidade pelas culturas de P. 

minimum empregadas nos experimentos; (v) ocorrência de maior canibalismo dos ovos na 

ausência de células de A. tamiyavanichii nos tratamentos compostos por maiores 

porcentagens de P. minimum; (vi) consumo seletivo de células de A. tamiyavanichii 

associado ao seu tamanho e/ou conteúdo nutricional, mesmo sob a menor proporção deste 

item (proporção nominal de 25%), revertendo em uma resposta numérica mais acentuada 

do que na presença apenas do alimento controle (P. minimum).  

Dentre os fatores levantados, os quatro primeiros podem ser considerados menos 

prováveis. Considerando a primeira alternativa levantada (inexpressão de toxicidade), 

ressalta-se que, em experimentos com exsudatos e células intactas, o mesmo clone da 

espécie A. tamiyavanichii (clone A1PSA produtor de saxitoxinas - 3.4 pg cell
-1

, 67.06% - 

Menezes et al., 2010), sob as mesmas condições de cultivo (volume próximo de inóculo, 

temperatura, nutrientes disponibilizados, volume aproximado de cultivo e iluminação) (ver 

sessão 4. Anexo), foi nocivo para náuplios de copépodes, bem como para outros grupos 

zooplanctônicos (ver Capítulo III). Em adição, o mesmo clone, também sobre as mesmas 

condições de manutenção, demonstrou causar alterações no comportamento natatório de T. 
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turbinata (Baldasso, 2010). Ainda que a toxicidade de um mesmo clone seja 

reconhecidamente variável em função de diversos parâmetros (Flynn e Flynn, 1995), 

ocasionando complexas ou inconsistentes interações entre microalgas tóxicas e seus 

predadores (Turner e Tester, 1997), a detecção de efeitos nocivos de uma mesma cepa em 

outros experimentos constitui um forte indício de que os copépodes da espécie T. turbinata 

incubados tenham sido expostos a compostos potencialmente nocivos. Ressalta-se também 

que a possibilidade de produção de outros compostos bioativos não pode ser descartada. 

Em relação à segunda hipótese, todas as culturas empregadas nos experimentos 

foram manipuladas sob as mesmas condições não axênicas de cultivo (todos os cuidados 

tomados podem ser acompanhados na sessão 5. Anexo), estando igualmente sujeitas à 

proliferação bacteriana.  

A terceira explicação é tampouco provável, devido à considerável diluição (cerca de 

20, 15 e 24 vezes para culturas de P. miminum para os períodos de aclimatação e para as 

duas rodadas subsequentes de 12 horas de incubação) das culturas-estoque durante a 

preparação dos tratamentos alimentares e consequente redução da possibilidade de 

ocorrência de baixos níveis de oxigenação. Ressalta-se também que as culturas empregadas 

foram diluídas em meio de cultura f/2 no dia anterior ao início do experimento de mistura. 

Frascos experimentais de 620 mL, como os aplicados nos experimentos de misturas, são 

amplamente utilizados em abordagens experimentais similares (Kozlowsky-Suzuki et al., 

2006; Schultz e Kiorbøe, 2009), sem alusão a problemas de oxigenação ou recomendações 

quanto a aferição de concentrações de oxigênio dissolvido. Em adição, os copépodes vivos 

encontravam-se ativos e aparentemente saudáveis após os períodos de incubação. 

Em relação à quarta hipótese, a toxicidade de P. minimum para copépodes 

planctônicos não é considerada suficientemente clara (Dam e Colin, 2005). Os mesmos 
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autores destacaram que o dinoflagelado é usado com frequência como uma dieta controle 

em estudos para avaliação do efeito de diferentes microalgas na reprodução de copépodes 

(Lacoste et al., 2001; Besiktepe e Dam, 2002; Carotenuto et al., 2002; Ceballos e Ianora, 

2003; Colin e Dam, 2002; Ianora et al., 2004; Dam e Colim, 2005; Ismar e Sommer, 2008; 

Buttino et al., 2009; Ianora et al., 2011), e seus próprios resultados demonstraram apenas 

um caráter nutricional insuficiente do dinoflagelado para fêmeas de Acartia tonsa.  

Em experimentos de com espécies individuais de dinoflagelados, taxas médias de 

canibalismo para fêmeas alimentadas apenas com P. minimum, considerando os cinco 

tratamentos empregados, foram significativamente maiores em todos os intervalos de 

incubação (aclimatação, primeiras 12 horas e últimas 12 horas), resultando em estimativas 

significativamente menores de produção total para as 12 horas iniciais de incubação. O 

comportamento canibal sobre ovos e náuplios é também reportado para as espécies 

congêneras T. longicornis (Daan et al., 1988; Jansen et al., 2006) e T. stylifera (Buttino et 

al., 2009) na ausência de uma fonte alimentar alternativa. Como descrito em sequência, 

estes resultados concordam com as duas últimas hipóteses elaboradas: (v) maior 

canibalismo dos ovos na ausência de A. tamiyavanichii combinado com (vi) predação 

seletiva deste item em condições de mistura.  

A composição bioquímica de uma dada espécie do fitoplâncton pode variar 

expressivamente sob diferentes fases de crescimento (Fernández-Reiriz et al., 1989). 

Conforme o mesmo autor, ainda que outros fatores, como por exemplo, o tamanho celular, 

a digestibilidade e eventualmente toxicidade, possam influenciar a seleção dos itens 

alimentares, o conhecimento das características bioquímicas específicas é importante para a 

avaliação da adequação da dieta.  
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O suplemento de fosfoglicerídeos, triglicerídeos, proteínas, carotenóides e 

carboidratos constitui a base para maturação dos ovários e acumulação de nutrientes pelos 

oócitos em crustáceos (Harrison, 1990). A quantificação de alguns destes componentes em 

células de P. minimum por Campos et al. (2010) corrobora a quinta hipótese levantada. Em 

estudo realizado para determinação da composição bioquímica de um conjunto de dez 

microalgas, P. minimum recebeu destaque juntamente com Ischrysis galbana e Tetraselmis 

gracilis, por apresentar elevadas concentrações de proteínas. Segundo os mesmos autores, 

apesar de demonstrar uma baixa taxa de crescimento, os elevados teores de proteínas da 

espécie sugeriram alta eficiência na conversão de nutrientes em biomassa, sendo esta uma 

característica favorável ao sucesso reprodutivo de seus potenciais predadores.  

Entretanto, o mesmo trabalho apontou que, embora a espécie possa produzir 

quantidades consideráveis de lipídeos, sua taxa de produção de ácidos graxos 

poliinsaturados esteve entre os três menores valores encontrados. Conforme Harrison 

(1990) os ácidos graxos poiinsaturados são os maiores componentes dos fosfoglicerídeos, 

os quais desempenham um papel fundamental na estrutura da membrana celular e são 

importantes precursores de hormônios responsáveis por processos-chave ao longo da 

reprodução de crustáceos marinhos. Essas substâncias constituem ainda uma importante 

fonte de energia para ovos jovens lipovitelínicos, garantindo o sucesso da eclosão naupliar 

e o desenvolvimento dos juvenis (Kattner et al., 2007) e, como copépodes são incapazes de 

sintetizá-las, a obtenção por meio da alimentação é de extrema importância (Bell et al. 

2007). Em termos específicos, copépodes requerem quantidade críticas de ácidos graxos do 

tipo ômega 3 de cadeia longa: os ácidos docosaexaenóico (DHA - 22 : 6ω3) e seu 

precursor, o ácido eicosapentaenóico (EPA - 20: 5 ω3) (Chen et al., 2012). Em um estudo 

comparativo da composição de ácidos graxos de cinco microalgas do gênero Alexandrium 
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spp., a presença de EPA foi somente detectada em A. tamiyavanichii, o qual também foi o 

único a expressar uma razão entre ácidos graxos poliinsaturados e saturados (PUFA:SFA) 

positiva (Usup et al., 2008), sugerindo uma elevada qualidade nutricional desta microalga. 

Além da qualidade do alimento disponível, a produção de ovos em copépodes 

marinhos é também regulada por outros fatores, como por exemplo, a temperatura e o peso 

das fêmeas (Bunker e Hirt, 2004; Mauchline, 2008). Para os experimentos com 

monoculturas realizados em outubro de 2011 (AT2 e PM, Tabela 2.5), bem como para os 

experimentos de mistura (envolvendo A. cf. fraterculum, A. tamiyavanichii e P. minimum, 

M1 e M2, Tabela 2.6), todas as fêmeas de T. turbinata foram submetidas a uma mesma 

temperatura diária de incubação (23ºC) e foram incubados somente indivíduos com 

características morfológicas semelhantes. Nesta etapa um cuidado especial foi tomado para 

a triagem apenas de fêmeas de maior tamanho, com segmento genital dilatado ou faixas 

paralelas escuras e longitudinais na região dorsal do tórax, denotando ovários com oócitos 

em amadurecimento. Por vezes, foram necessários vários dias de espera para obtenção de 

um número suficiente de fêmeas nestas condições, em uma mesma população.  

Com base nestas informações pode-se inferir que a predação seletiva de A. 

tamiyavanichii, quinta hipótese levantada, pode ser mais realista se considerarmos que as 

células de P. minimum possuíam qualidade bioquímica inferior ao alimento suspeito. 

Estudos experimentais com copépodes da espécie T. stylifera expostos a misturas de P. 

minimum com Rhodomonas baltica indicam que a mistura do dinoflagelado com uma 

microalga de boa qualidade pode reverter em uma produção de ovos até 66 vezes maior do 

que a verificada quando o mesmo é oferecido de forma isolada (Buttino et al., 2009). 

Conforme os mesmos autores, quando oferecido isoladamente, P. minimum favoreceu a 

ocorrência de maiores taxas de canibalismo sobre os ovos. Deste modo, na ausência, ou em 
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menores concentrações de A. tamiyavanichii, as taxas de produção de ovos podem ter sido 

comprometidas pela carência de compostos importantes para a reprodução.  

Em adição, em condições de misturas das duas microalgas, A. tamiyavanichii pode 

também ter sido selecionado por tamanho (sexta hipótese levantada). Ou seja, o maior 

diâmetro esférico equivalente (ESD) de A. tamiyavanichii (40,5 µm
3
) pode ter 

proporcionado uma razão predador:presa maior (17:1, considerando copépodes da espécie 

T. turbinata com ESD igual a 844,3 µm
4
), quando em comparação com P. minimum (ESD 

de 11,18 µm
3 

e razão de 76 : 1, considerando copépodes da espécie T. turbinata com ESD 

igual a 844,3 µm
4
), e mais próxima dos valores aproximados esperados por Hansen et al. 

(1994) para copépodes (10:1 a 30:1, com média de 18:1) e T. longicornis (6:1 a 30:1, com 

média de 15:1). Contudo, a seletividade relacionada a parâmetros morfométricos não é 

dependente somente da razão de tamanho, sendo que características estruturais como a 

estabilidade mecânica de uma célula também devem ser levadas em consideração (Jansen et 

al., 2006). Neste ponto ressalta-se que não existem estudos que apontem para diferenças 

entre a proteção mecânica de células de Alexandrium spp. e Prorocentrum spp. em virtude 

das distintas arquiqueturas e propriedades materiais, como já reportado para diferentes 

ordens de diatomáceas (Hamm et al. 2003). 

Informações sobre o hábito alimentar de T. turbinata são escassas na literatura, de 

forma que a predação sobre gênero Alexandrium spp. ou outros dinoflagelados é pouco 

reportada. Respostas alimentares, reprodutivas ou comportamentais de copépodes da 

família Temoridae expostos a culturas laboratoriais ou assembléias naturais com presença 

de gêneros de dinoflagelados potencialmente nocivos encontram-se, até o presente 

                                                             
3 Medidas obtidas através da FlowCAM®; 
4 Medidas obtidas através do Zooscan. 
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momento, relativamente bem estudadas para as espécies T. longicornis (Dinophysis 

acuminata - Maneiro et al., 2000; Alexandrium spp. - Hasset, 2003; Dinophysis norvegica - 

Jansen et al., 2006; Dinophysis spp. - Kozlowsky-Suzuki, 2006; Karenia mikimotoi - 

Schultz e Kiørboe, 2009), Eurytemora affinis (Dinophysis spp. - Setälä et al., 2009) e E. 

herdimani (Alexandrium fundyense - Teegarden et al., 2003; Alexandrium spp. - Teegarden 

et al., 2008).  

Os principais resultados destes estudos apontam para dois comportamentos 

alimentares em condições de mistura: (i) supressão da alimentação em altas densidades de 

clones tóxicos e reduzida seletividade em baixas concentrações, resultando em um consumo 

tão elevado quanto o verificado para células não tóxicas (Teegarden et al. 2008) e 

suportando a hipótese de que a rejeição alimentar ocasionada pela toxicidade é somente 

efetiva em altas concentrações celulares (Teegarden et al., 2001) e (ii) alimentação ativa 

sobre espécies tóxicas combinada com comportamento seletivo, direcionando a alimentação 

para presas não-tóxicas, mesmo em baixas concentrações (Maneiro et al., 2000; 

Kozlowsky-Suzuki, 2006).  

Em experimentos de mistura, nos quais copépodes foram expostos a uma 

concentração total de aproximadamente 450 µg C L
-1

, em tratamentos compostos apenas 

por A. tamiyavanichii as concentrações residiram em aproximadamente 2,3 e 2,9 x 10
5
 

células L
-1

, para as 12 horas iniciais e finais de incubação, respectivamente. Ao passo que 

durante a exposição a monoculturas (experimentos A. tamiyavanichii 1 e 2), concentrações 

máximas ficaram entre 5,4 e 7,1 x 10
5
 células L

-1 
(A. tamiyavanichii 1 - 947,3 e  894,2 µg 

CL
-1

) e entre 3,5 e 7,3 x 10
5
 células L

-1
 (A. tamiyavanichii 2 - 612,9 e 921,7 µg CL

-1
). 

Ainda que concentrações da ordem de 10
5 

células L
-1

 sejam elevadas, estando próximas a 

condições de florações para outras espécies do gênero na costa brasileira (florações tóxicas: 
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A. tamarense, 2 x 10
5
 cel. L

-1
, Odebrecht et. al., 1997; A. minutum, 1 to 4.3 x 10

2
 a 10

5
 cel. 

L
-1

, Menezes et al., 2007; florações não tóxicas: A. fraterculum, 7.0 x 10
4
 to 8.8 x 10

5
 cel. 

L
-1

, Omachi et al., 2007), estão distantes da ordem de 10
7 

células L
-1

, verificada para 

algumas das culturas aplicadas em experimentos com células intactas e exsudatos (Capítulo 

II), onde efeitos letais e subletais foram observados. Destaca-se ainda que uma das maiores 

concentrações experimentais obtidas (947,3 µg C L
-1 

- 6,7 x 10
5 

células L
-1

) suprimiu 

acentuadamente produção de ovos de T. turbinata (experimento AT1 - Figura 2.3. B2).  

 Deste modo, considerando a possibilidade de expressão de toxicidade por células 

das culturas de A. tamiyavanichii empregadas, as concentrações aplicadas em condições de 

mistura podem não ter sido elevadas o suficiente para promover a supressão de taxas de 

alimentação (conforme o comportamento i). Em condições de mistura apenas com P. 

minimum (experimento M1) ou com P. minimum e A. cf. fraterculum (experimento M2), 

nas quais a diluição foi superior, o ambiente pode ter sido ainda mais favorável à predação 

de células de A. tamiyavanichii, maiores e possivelmente mais adequadas em termos 

bioquímicos e, ainda que potencialmente nocivas, disponíveis em densidades baixas 

(conforme comportamento ii). Ainda que pertencentes ao mesmo gênero, células de A. cf. 

fraterculum reverteram em uma produção de ovos inferior (Figura 2.9), indicando uma 

composição bioquímica provavelmente menor do que a de A. tamiyavanichii.  

Além dos dois fatores anteriormente analisados, toxicidade individual de itens 

alimentares e concentração relativa a outras presas, a ingestão consiste ainda no resultado 

final de uma sequência de eventos: encontro, perseguição, ataque, captura, manipulação e 

ingestão. A taxa, duração e eficiência de cada um destes componentes do processo de 

predação, juntamente com a disponibilidade alimentar, definem a resposta funcional. 

Mesmo considerando um predador específico, todos estes parâmetros podem ser variar para 
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diferentes presas, o que implica na ocorrência de distintas taxas de ingestão para diferentes 

itens alimentares (alimentação seletiva) (Kiørbøe, 2008).  

Em outras palavras, tem sido demonstrado que copépodes possuem um 

surpreendente repertório de comportamentos alimentares, incluindo, por exemplo, 

habilidades para configurar campos de fluxos, cujas propriedades melhoram a detecção de 

itens alimentares (Strickler, 1982). A captura de partículas alimentares é possivelmente 

executada por meio de um sistema de detecção em escala nanométrica e uma aguda 

sensibilidade fisiológica que permitem a distinção entre sinais microfluídicos de diferentes 

presas móveis (Yen e Strickler, 1986). Tais comportamentos indicam que estes crustáceos 

possuem uma percepção aguçada do ambiente alimentar no qual se encontram inseridos e 

estão intimamente relacionados à estratégia alimentar, desenvolvida especialmente para a 

obtenção do alimento de melhor qualidade nutricional, de acordo com a teoria do 

forrageamento ótimo (Demott, 1989). 

Ainda que os complexos componentes da estratégia alimentar também incluam uma 

resposta para a aparente “qualidade” do alimento disponível (Cowles et al., 1988), mais 

facilmente compreendida por meio da análise de perfis bioquímicos de microalgas, diante 

dos conceitos anteriormente apresentados, também não pode ser descartada a possibilidade 

de ocorrência da quinta hipótese elaborada (predação seletiva de A. tamiyavanichii) como 

resultado de um conjunto de outros fatores dificilmente previsíveis e não detectáveis na 

abordagem experimental aplicada. Abordagens com incubações em garrafas, como a 

empregada no presente estudo, são verdadeiras caixas pretas, onde as células que 

desaparecem são consideradas como consumidas, não revelando mecanismos de seleção, os 

quais requerem a observação direta da captura e rejeição de presas (Schultz e Kiørboe, 

2009).  
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Para T. turbinata, em âmbito nacional, Eskinazi-Sant’Anna (2000) avaliou o 

conteúdo de pelotas fecais de espécimes provenientes de uma região próxima ao local de 

coleta do presente estudo (São Sebastião, São Paulo), revelando a ingestão preferencial de 

diatomáceas (cêntricas e penatas), material amorfo e espinhos de protozoários, mesmo na 

presença de espécies de dinoflagelados que podem deixar vestígios no material fecal 

(Dinophysis sp., Prorocentrum sp. e Gonyaulax sp.). Estes dados poderiam sugerir que, em 

condições naturais o grupo não é representativo entre os itens alimentares 

preferencialmente selecionados pela espécie. Contudo, ressalta-se que os resultados obtidos 

por Eskinazi-Sant’Anna (2000) podem ter sido comprometidos pela difícil identificação de 

dinoflagelados desintegrados, ou ainda por uma reduzida abundância dos mesmos durante 

coletas para análise de pelotas fecais. 

Em um dos primeiros estudos experimentais contemplando informações sobre a 

predação da espécie sobre um dinoflagelado potencialmente nocivo, Cohen et al. (2007) 

observaram que populações simpátricas de T. turbinata se alimentaram sobre K. brevis 

somente em concentrações intermediárias, cessando o consumo no tratamento de maior 

concentração. Também foi observado aumento significativo da mortalidade e redução da 

porcentagem de indivíduos em natação em altas concentrações celulares do dinoflagelado, 

bem como perda da fotosensibilidade e redução da fototaxia positiva após 24 horas de 

exposição a concentrações subletais de células de K. brevis ou de PbTx-2 (brevetoxinas) 

dissolvida. Estes resultados, juntamente com as observações de Baldasso (2010), sugerem 

uma propensão ao desenvolvimento de respostas subletais, principalmente 

comportamentais. Este tipo de resposta possui implicações importantes, tendo em vista que 

torna os copépodes potencialmente mais vulneráveis à predação (Cohen et al., 2007).   
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Respostas subletais podem também ser encontradas no comprometimento do 

sucesso reprodutivo (Ianora et al., 2004). Ianora e Poulet (1993) demonstraram que sobre 

condições alimentares menos favoráveis em termos bioquímicos, T. stylifera pode 

maximizar a sua produção total de ovos, mas não a sua viabilidade. Ainda que diferenças 

significativas nas taxas de eclosão dos náuplios não tenham sido verificadas para A. 

tamiyavanichii (experimento AT2) e P. minimum (experimento PM), é curioso o fato de 

que a variabilidade nos tamanhos dos ovos de fêmeas alimentadas com A. tamiyavanichii 

tenha sido mais acentuada nas últimas 12 horas de incubação (Figura 2.8), com um número 

maior de ovos possivelmente não fecundados, onde as maiores concentrações de alimento 

foram aplicadas (120 - 1200 µg C L
-1

). Nas primeiras 12 horas a amplitude de diâmetros 

esteve próxima à observada para ovos provenientes de fêmeas alimentadas com P. 

minimum, mesmo com a obtenção do diâmetro de 611 ovos.    

As lacunas existentes no conhecimento de seus hábitos alimentares e ciclo de vida, 

aliadas ao histórico de invasão e segregação espacial da espécie nativa (T. stylifera) para 

regiões mais oceânicas, levando à exploração de diferentes nichos (Cunha, 2008), tornam T. 

turbinata uma espécie intrigante do ponto de vista ecológico. A capacidade de sustentar 

altas taxas de produção de ovos ainda que na presença de espécies potencialmente nocivas, 

as quais podem não ser itens obrigatórios em sua dieta natural (Eskinazi-Sant’Anna, 2000), 

confere mais indícios de que a versatilidade alimentar é uma de suas principais vantagens 

sobre T. stylifera.  

Como uma espécie comprovadamente invasora (Villac et al., 2009), T. turbinata 

pode ser mais resistente devido à exposição pretérita a populações potencialmente nocivas 

em outros ambientes (populações simpátricas), assim como observado por Colin e Dam 

(2007) para populações resistentes de A. hudsonica. É possível também que informações 
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adicionais sobre o efeito da espécie de dinoflagelado testada possam ser obtidas por meio 

da aplicação de técnicas de observação comportamental, como no ensaio delineado em 

Baldasso (2010), ou ainda que os efeitos nocivos realmente só sejam expressivos para 

estágios juvenis, como obesrvado nos experimentos contemplados no Capítulo II, exigindo 

análises mais detalhadas da morfologia de seus ovos ou náuplios. Estas considerações 

apontam para a necessidade de mais estudos experimentais envolvendo espécies de 

copépodes abundantes em águas brasileiras. Também é demonstrado as interações tróficas 

entre fito e zooplâncton não podem ser excluídas de estudos futuros envolvendo a 

modelagem da dinâmica de populações de espécies potencialmente nocivas, escopo 

fundamental dentro do panorama nacional de grande incentivo às atividades de 

mitilicultura. 
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2.11. Anexo 

 

Função para Counter Coulter comentada 

Help 

modelo package:unknown R Documentation 

Description: 

     CONCENTRATIONS.MEAN calcula um vetor de valores correspondentes às concentrações médias considerando 

todas as  

                                                     contagens executadas para uma única amostra (pseudoreplicagens) em um contador de 

partículas,  

                                                     dentro de um intervalo de tamanho específico.      

Usage: 

     CONCENTRATIONS.MEAN (REPLICATES1, REPLICATES2, D.UPPER, D.LOWER) 

Arguments: 

     EXP.LIST:         Um vetor de caracteres; um vetor contendo os nomes dos arquivos de leitura (.XLS/.CSV/.TXT) 

provenientes 

                               preferencialmente de contadores automáticos de partículas (ex. .Z2 exportados para .XLS/.CSV/.TXT); 

     REPLICATES1: Um vetor de números; um vetor contendo o número de vezes que cada uma das amostras foi 

analisada/ 

                               numero de arquivos correspondentes a uma mesma amostra/ numero de subamostragens de cada 

amostra; 

     REPLICATES2: Um vetor de números; contendo o número de réplicas adotadas para frascos correspondentes às 

concentrações 

                               iniciais, frascos controles (sem organismos) e frascos experimentais (com organismos); 

     D.UPPER:          diâmetro superior do espectro de distribuição de tamanho da microalga empregada; 

     D.LOWER:        diâmetro inferior do espectro de distribuição de tamanho da microalga empregada. 

Value: 

     Retorna um vetor de números  

     ALL.CONCENTRATIONS: vetor contendo a concentração média de todas as contagens efetuadas para uma única 

amostra 
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                                                 no contador de partículas. 

#### FUNÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE DADOS DO COUNTER COULTER® COMENTADA#### 

#####EXEMPLO: RESPOSTA FUNCIONAL ALEXANDRIUM. CF. FRATERCULUM 24H##### 

 

LEGENDA DE CORES DO TEXTO: 

 

Código em linguagem R 

#Comentários 

Dados inseridos pelo usuário 

 

############################################################### 

require(plotrix) #Carrega o pacote "plotrix", necessário para o cálculo de desvios padrões 

 

#Conferindo os arquivos dentro do diretório de trabalho; 

CONCENTRATIONS.MEAN =function(REPLICATES1.G1, REPLICATES2.G1, D.UPPER, 

D.LOWER){ 

 

EXP.LIST.G1 <- list.files(pattern="\\.XLS$")  

#Cria um vetor de caracteres contendo os nomes dos arquivos com extensão “.xls”; 

 

REPLICATES1.G1 <- c( 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, #1 

                                           5, 4, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, #2 

                                           3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, #3 

                                           4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, #4 

                                           4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5) #5 

#Vetor contendo o numero exato de contagens efetuadas para cada amostra no contador de partículas; 

 

REPLICATES2.G1 <- c(1, 4, 4, #1 

                                          1, 4, 4, #2 

                                          1, 4, 4, #3 

                                          1, 4, 4, #4 

                                          1, 4, 4) #5 

#Vetor contendo o numero exato de réplicas aplicadas para amostras iniciais, frascos experimentais e frascos 

controles (nesta ordem); 

 

################LEITURA DOS ARQUIVOS DE CONTAGEM################ 
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ALL.FILES.G1 <- list()  

#Cria uma lista vazia para armazenar todos os arquivos do experimento; 

for (i in 1:length(EXP.LIST.G1)) 

{  

#Corre o vetor contendo o nome dos arquivos para armazenamento dos dados dentro da lista; 

 

x <- read.table(EXP.LIST.G1[i], skip=37, nrows=255, header=TRUE, sep="\t")  

#Lê o arquivo correspondente ao nome da posição "i" do vetor e armazena em um objeto temporário; 

 

x1<- data.frame(x)  

#Cria um data.frame com os dados do arquivo e armazena em um segundo objeto temporário; 

 

ALL.FILES.G1[i] <- list(x1)  

#Armazena o objeto temporário (data.frame) em sua respectiva posição na lista; 

} 

 

##CALCULO DAS DENSIDADES CELULARES DENTRO DE INTERVALOS DE TAMANHO ## 

ALL.CONCENTRATIONS.G1 <- rep(0, each= length(ALL.FILES.G1)) 

#Cria um vetor nulo para armazenar os valores de densidades a serem extraídos; 

 

for(i in 1:length(ALL.FILES.G1)) 

{ 

 #Corre a lista de que contendo todos os arquivos; 

   

x3 <- sum(ALL.FILES.G1[[i]]$X.mL[ALL.FILES.G1[[i]]$um<( D.UPPER) & 

ALL.FILES.G1[[i]]$um>( D.LOWER)  

#Extrai as densidades dentro dos intervalos de tamanho desejado para cada um dos arquivos; 

 

ALL.CONCENTRATIONS.G1[i] <- x3  

#Armazena as densidades extraídas em um novo vetor. 

return(ALL.CONCENTRATIONS) 

} 
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Capítulo 2 
 

 

Efeitos de exsudatos de microalgas e células intactas sobre 

 o zooplâncton marinho de uma região costeira do Brasil  

(Ubatuba, São Paulo) 
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3.1. Resumo  
 

Florações de algas nocivas (FANs) afetam águas costeiras ao redor do mundo e frequentemente levam à 

interrupção da colheita e comercialização de frutos do mar, devido a danos potenciais à saúde humana 

associados ao consumo de bivalves, crustáceos e peixes contaminados. FANs são comumente causadas por 

dinoflagelados produtores de toxinas, os quais estão sujeitos ao controle topo-base por organismos 

zooplanctônicos. O principal objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de exsudatos de dinoflagelados e 

células intactas na sobrevivência e mobilidade de táxons zooplanctônicos de uma região subtropical (Ubatuba, 

Brasil). Efeitos letais foram observados em cinco dos seis táxons testados, três dos quais (náuplios de 

copépodes, tintinídeos e larvas de gastrópodes) quando expostos a exsudatos e dois (rotíferos e larvas de 

braquiúros) quando expostos a células intactas. Em adição, larvas de gastrópodes demonstraram 

comprometimento da mobilidade após exposição à exsudatos. Apenas larvas de poliquetas não foram 

aparentemente afetadas no curso dos experimentos. As respostas do zooplâncton variaram de acordo com as 

espécies de dinoflagelados testadas. Por exemplo, exsudatos de Alexandrium tamiyavanichii, Gonyaulax sp. e 

Gymnodinium sp. reduziram a sobrevivência de náuplios de copepodes planctônicos, mas não afetaram 

náuplios de harpacticóides. Estes resultados sugerem que os eventos de FANs não causam uma mortalidade 

indiscriminada no zooplâncton, mas podem gerar lacunas na comunidade e complexos efeitos em cascata 

através de tramas tróficas bênticas e pelágicas. Monitoramentos espécie-específicos das respostas 

zooplanctônicas a FANs constituem então um importante passo para a compreensão das implicações 

ecológicas de florações de dinoflagelados em regiões costeiras e seu impacto em atividades de maricultura. 

 

Palavras-chave: Dinoflagelados, exsudatos, florações de algas nocivas, zooplâncton, sobrevivência. 
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3.2. Abstract  

 

Harmful algal blooms (HABs) affect coastal waters worldwide and very often lead to the disruption of 

seafood harvesting and commercialization, because of potential hazards to human health associated with the 

consumption of contaminated mussels, crustaceans and fish. HAB events are frequently caused by outbreaks 

of toxin-producing dinoflagellates, which are subject to top-down control by zooplankton. The aim of this 

study was to analyze the effects of dinoflagellate exudates and intact cells on the survivorship and mobility of 

zooplankton taxa from a subtropical location (Ubatuba, Brazil). Lethal effects were observed in five out of six 

taxa investigated, three of which (copepod nauplii, tintinnids and gastropod larvae) when exposed to 

dinoflagellate exudates and two (rotifers and brachyuran zoeae) when exposed to intact cells. In addition, 

gastropod larvae displayed mobility impairment during exposure to dinoflagellate exudates. Only polychaete 

larvae were not apparently affected during the course of the experiments. Zooplankton responses usually 

varied according to the dinoflagellate species tested. For instance, exudates from Alexandrium tamiyavanichii, 

Gonyaulax sp. and Gymnodinium sp. decreased survivorship of planktonic copepod nauplii but did not affect 

bottom-dwelling harpacticoid nauplii, which were in turn killed by exudates from Prorocentrum lima, a 

epibenthic dinoflagellate. These results suggest that HAB events do not cause indiscriminate zooplankton 

mortality, but may instead generate community shifts and complex cascading effects through the pelagic and 

benthic food web. Species-specific monitoring of zooplankton responses to HABs is therefore a important 

step to understand the ecological implications of dinoflagellate outbreaks in coastal waters, and their impact 

on marine farming activities. 

 

Keywords: Dinoflagellates exudates, HABs, zooplankton, survivorship. 
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3.3. Introdução  

 

Nas últimas décadas tem sido testemunhado um aparente aumento em intensidade, 

duração e distribuição geográfica de florações de algas nocivas (FANs ou HABs - Harmful 

Algal Blooms), o qual pode estar relacionados à perturbações humanas em regiões costeiras 

e à mudanças climáticas globais (Chatterjet et al., 2009). Estes eventos podem causar 

severos impactos econômicos, ao ecossistema e à saúde humana, particularmente em 

regiões que carecem de monitoramentos efetivos e programas de contingência (Hallegraeff, 

2010). 

Os efeitos de florações de microalgas tóxicas sobre tramas tróficas marinhas por 

meio do consumo direto pelo zooplâncton, especialmente copépodes, são frequentemente 

estudados in situ durante episódios de florações (Kozlowsky-Suzuki et al., 2006), ou por 

meio de experimentos com misturas de culturas laboratoriais de microalgas tóxicas e não 

tóxicas (Schultz e Kiorbøe, 2009). Estes efeitos podem ser diversos e altamente espécie-

específicos. Exemplos de efeitos subletais seguidos por ingestão incluem redução na 

alimentação, fertilidade, taxa de eclosão dos ovos, ou incapacitação fisiológica 

(Frangópulos et al., 2000). 

Mais recentemente, estudos têm sido focados na compreensão da influência de 

florações de algas tóxicas sobre outros grupos pelágicos em adição a copépodes, tais como 

protozoários e larvas meroplanctônicas (Almeda et al., 2011). A exposição direta a células 

intactas ou seus exsudatos pode ter efeitos negativos, tais como redução das taxas de 

filtração e ingestão (Thompson, 1994), alterações comportamentais (Buskey e Stoecker, 

1989; Bagøien et al., 1996), redução das taxas de sobrevivência (Hansen, 1989, 1992; 
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Ajuzie e Houvenaghel, 2000) e comprometimento da reprodução e recrutamento (Ajuzie, 

2007). 

A costa brasileira compreende toda a extensão tropical e subtropical do litoral 

Atlântico Sudoeste. Ao longo desta extensa costa são poucos os relatos de FANs devido à 

falta de continuidade em programas de monitoramento do fitoplâncton (Odebrecht et al., 

2002). Recentemente, o crescimento da indústria de cultivo do bivalve Perna perna 

(Linnaeus, 1758) tem levado à estabilização de programas de monitoramento da qualidade 

da água e certificação da saúde de fazendas de mexilhões situadas na costa subtropical do 

sul do país. FANs tem recebido uma crescente atenção depois da ocorrência de um evento 

de envenenamento paralisante (DSP) em Santa Catarina (sul do Brasil), quando pelo menos 

150 pessoas foram afetadas (Proença et al., 2007). 

A produção anual de mexilhões na costa de Santa Catarina, o maior produtor de 

moluscos bivalves do país e o segundo maior da América Latina, aumentou de 190 para 

15,635 toneladas de 1990 para 2010 (Santos et al., 2010). A pesquisa sobre FANs em águas 

costeiras do país é concentrada nesta região (Odebrecht et al., 2002), onde florações tóxicas 

(e.g. Dinophysis cf. acuminata, Proença et al., 2007; Dinophysis acuminata, Souza et al., 

2009) e não tóxicas (e.g. Alexandrium fraterculum, Omachi et al., 2007) tem sido 

reportadas. Em outras regiões brasileiras, o crescimento da indústria de aquicultura e os 

riscos associados ao envenenamento de frutos do mar têm fomentado estudos para detecção 

e monitoramento de microalgas tóxicas (e.g.: Nascimento et al., 2012). 

Alguns estudos e notas descrevem eventos de mortalidade da fauna bêntica na costa 

Sudeste do Atlântico associados com a ocorrência de dinoflagelados: (i) mortalidade de 

moluscos associada com Gymnodinium sp. (Machado, 1979), (ii) mortalidade de poliquetas, 

moluscos, cnidários e equinodermas associada com Gymnodinium cf. aureolum (Rosa e 
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Buselato, 1981), (iii) mortalidade de invertebrados bênticos de região interdital, 

principalmente bivalves, associada com Gymnodinium cf. aureolum, Dinophysis acuminata 

e Noctiluca scintillans (Garcia et al., 1994), e (iv) mortalidade de bivalves associada com 

D. caudata, D. acuminata e outros dinoflagelados (Méndez, 1995). Entretanto, a despeito 

de sua importância na compreensão da dinâmica e dos impactos de eventos de FANs, não 

existem estudos sobre a resposta de organismos zooplanctônicos expostos a dinoflagelados 

potencialmente nocivos. 

Experimentos laboratoriais foram conduzidos para investigar a sobrevivência e o 

comportamento de organismos zooplanctônicos expostos a exsudatos ou células intactas de 

diversos dinoflagelados potencialmente nocivos. Os grupos zooplanctônicos testados 

(náuplios de copépodes, tintinídeos, rotíferos, estágios larvais de gastrópodes, poliquetas e 

braquiúros) estão entre os táxons neríticos mais comuns ao longo da costa brasileira e deste 

modo, efeitos deletérios sobre os mesmos, poderiam facilmente ocasionar severos impactos 

em ecossistemas costeiros da região. 

 

3.4. Hipóteses 

 

 Hipótese 1: Táxons pertencentes ao zooplâncton marinho são diretamente afetados 

pela exposição à exsudatos de dinoflagelados potencialmente nocivos (efeito letal - redução 

da sobrevivência);  

 Hipótese 2: Táxons pertencentes ao zooplâncton marinho são indiretamente 

afetados pela exposição à exsudatos de dinoflagelados potencialmente nocivos (efeito 

subletal - alteração da mobilidade, reprodução, recrutamento, dentre outros); 
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 Hipóstese 3: Táxons pertencentes ao zooplâncton marinho são diretamente 

afetados pela exposição à culturas de dinoflagelados potencialmente nocivos (efeito letal - 

redução da sobrevivência);  

 Hipótese 4: Espécies pertences ao zooplâncton marinho são indiretamente 

afetadas pela exposição à culturas de dinoflagelados potencialmente nocivos (efeito subletal 

- alteração da mobilidade, reprodução, recrutamento, dentre outros).  

 

3.5. Objetivos 

 

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar o efeito letal ou subletal de 

exsudatos ou células intactas de dinoflagelados marinhos isolados (Alexandrium 

tamiyavanichii, Gonyaulax sp. e Gymnodinium sp., Ubatuba, São Paulo) ou registrados 

Procentrum lima, Vigo, Espanha) em águas brasileiras, sobre táxons abundantes no 

zooplâncton marinho de regiões costeiras do Brasil (Copepoda, Brachyura, Gastropoda, 

Rotifera, Polychaeta e Tintinnina). 

 

3.6. Material e Métodos  

 

3.6.1. Culturas de fitoplâncton   

Os dinoflagelados tóxicos Alexandrium tamiyavanichii, isolado de Porto Seguro, 

Brasil, e Prorocentrum lima, proveniente de Vigo, Espanha, foram cedidos pelo 

Laboratório de Algas Nocivas (Universidade do Vale do Iatajaí - UNIVALI, Santa 

Catarina); P. lima é também registrado para águas brasileiras (Nascimento et al., 2012).  
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A avaliação da toxicidade das duas espécies foi reportada por Menezes et al. (2010) 

(cepa A1PSA, detecção de sete toxinas com predomínio de STX) e por Bravo et al. (2001) 

(cepa PL2V, detecção de dinophysistoxina - DTX1), respectivamente. Gonyaulax sp. e 

Gymnodinium sp. foram isolados da região costeira de Ubatuba e não demonstraram 

toxicidade em análises efetuadas para ácido ocadáico, dinofisistoxina 1 e 2, yessotoxina 

(Ytx), homo Ytx, 45 hyd-ytx, 45 hyd-homoYtx, azaspirácidos 1,3 e 3, pectenotoxina 1 e 2, 

gymnodimina e espirolídeo (Proença, comunicação pessoal). Entretanto, a possibilidade de 

presença de outros metabolitos bioativos não pode ser desconsiderada.  

Tratamentos compostos por água do mar filtrada foram aplicados como controle; em 

alguns experimentos também foram incluídas microalgas não-tóxicas para a realização de 

comparações (Tabela 3.1). Todas as espécies de fitoplâncton foram cultivadas em meio f/2 

(com adição de silicato no caso de diatomáceas), salinidade de 35 psu, intensidade 

luminosa de 100 µE
-2 

s
-1

, fotoperíodo de 12:12 h e temperatura de 23 ± 1 ºC. 

 

Tabela 3.1. Microalgas nocivas, potencialmente nocivas, tratamentos controle e local de origem das cepas 

empregadas. 

Tratamentos 
Cepa  

(Local de isolamento) 

Abreviações 

dos 

tratamentos 

Toxicidade 
Concentração  

 (células L
-1

) 

Tratamentos controle     
Dunaliella tertiolecta Dun. Ter (Cabo Frio, Brasil) DUN --- 1.0 x 108 

Isochrysis galbana Iso.g.-Th1 (Tahiti) ISO --- 2.0 x 107 - 2.0 x 1010 

Tetraselmis gracilis Tetra.g. - C1 (Cananéia, Brasil) TET --- 2.3 x 106 - 2.2 x 109 

Mistura de diatomáceas --- DMIS --- 5.9 x 107 – 4.6 x 108 

Água do mar filtrada --- AMF --- - 
     

Tratamentos  

potencialmente nocivos 

    

Alexandrium 
tamiyavanichii 

(Porto Seguro, Brasil) ALEX Positivo; Menezes et al., 2010 2.5 x 105 - 1.5 x 107 

Gonyaulax sp.  (Ubatuba, Brasil) GO Negativo para diversas toxinas; ver texto 1.1 x 105 – 1.2 x 107 

Gymnodinum sp.  (Ubatuba, Brasil) GYM Negativo para diversas toxinas; ver texto 1.1 x 106 – 2.0 x 107 

Prorocentrum lima  (Vigo, Espanha) PRO Positivo; Bravo et al. (2001) 4.4 x 105 - 8.8 x 106 
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3.6.2. Experimentos com exsudatos  

Exsudatos foram coletados mediante filtração das culturas de microalgas através de 

filtros de fibra de vidro (GF/F) sobre a menor pressão possível. Antes da filtração, 

densidades celulares de cada cultura foram estimadas com o auxílio de um contador de 

partículas (Beckman Z2 Series Coulter Counter
®

, Tabela 3.1). Filtrados foram utilizados 

imediatamente ou estocados antes da realização dos experimentos por intervalos inferiores 

a 1 hora.  

Grupos zooplanctônicos foram coletados em Ubatuba (São Paulo, Brasil) com redes 

de plâncton de 15 ou 50 µm e copo coletor fechado, com exceção apenas de rotíferos 

(Brachionus plicatilis), os quais foram obtidos de culturas do IOUSP e zoés de caranguejos 

(Pachygrapsus transversus), obtidas de fêmeas ovadas coletadas no costão rochoso da Praia 

do Lamberto (Ubatuba, São Paulo) antes da realização dos experimentos. Zoés foram 

testadas no primeiro dia de eclosão (zoea I). 

 Experimentos foram conduzidos em multiplacas de 12 ou 24 poços, dependendo do 

tamanho do grupo testado. Nos primeiros experimentos realizados (dezembro, 2010) 

exsudatos foram diretamente adicionados às cavidades. Em experimentos posteriores 

(janeiro-fevereiro, 2011), exsudatos foram primeiramente filtrados em um filtro com 

porosidade de 0,2 µm. Este passo foi adicionado devido à verificação de contaminação 

bacteriana em muitos tratamentos durante os primeiros experimentos executados. A 

sobrevivência e a mobilidade dos animais foram observadas sobre microscópio 

estereoscópico em intervalos regulares. As multiplacas foram mantidas a 23ºC em 

fotoperíodo natural. A exposição à luz solar direta foi evitada.  

 A Tabela 3.2 sumariza as incubações em exsudatos, conduzidas com náuplios de 

copépodes (Acartia lilljeborgii, Paracalanus sp. e Longipedia sp.), tintinídeos (Favella 
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ehrenbergii), rotíferos (B. plicatilis), larvas de gastrópodes (larvas não identificadas) e 

larvas de poliquetas (trocóforas não identificadas). 

 

Tabela 3.2. Informações gerais sobre experimentos com exsudatos. Abreviações dos tratamentos como 

apresentadas na Tabela 3.1. 

 

  Ortonáuplios de copépodes foram separados de amostras recentes (coletadas no 

mesmo dia) e alimentados com Isochrysis galbana antes do início dos experimentos 

(aproximadamente 10h). No caso de tintinídeos, taxas de sobrevivência foram ajustadas 

considerando os novos indivíduos produzidos por reprodução assexuada durante as 

incubações. Juvenis e fêmeas de rotíferos foram separados por tamanho, ou seja, 

organismos de tamanhos similares ao de rotíferos recém-eclodidos foram selecionados 

como juvenis, ao passo que organismos de tamanho maior e/ou portando ovos foram 

identificados como fêmeas. Fêmeas foram também separadas em amícticas (provenientes 

de reprodução partenôgênica) ou mícticas (provenientes de reprodução sexuada), exceto 

para o primeiro experimento, no qual as mesmas foram utilizadas em combinação. Larvas 

de gastrópodes foram separadas em duas classes de tamanho: véligers pequenos, usados em 

experimentos com exsudatos e véligers maiores, aplicados em experimentos com células 

intactas. Para os experimentos com larvas de poliquetas, foram selecionados indivíduos de 

Data Taxas zooplanctônicos 
# 

réplicas 

#  

indivíduos 
Treatments 

Período de 

incubação (h) 

Dez 02, 2010 Acartia lilljeborgii 6 10 DUN, DMIS, AMF, GO, ISO, PRO, TAM, TET  22.6 – 29.6 
Dez 04, 2010 Longipedia sp. 6 10 AMF, GO, PRO, TAM , TET 31.9 – 36.3 
Dez 05, 2010 Favella ehrenbergii 6 10 AMF, GO, PRO, TAM 23.8 – 24.9 
Dez 08, 2011 Paracalanus sp. 6 10 AMF, GO, GYM, ISO, TAM, TET  30.5 – 32.5 
Jan 24, 2011 Brachionus plicatilis (adultos) 6 10 AMF, GO, PRO, ISO, TAM, TET  28.5 – 35.4 

Jan 26, 2011 B. plicatilis (juvenis) 6 10 DMIS, AMF, GO, PRO, ISO, TAM, TET  47.7 – 50.5 
Fev 23, 2011 Larvas de Gastropoda 4 10 AMF, GO, GYM , TAM 33.4 – 39.6 
Fev 23, 2011 Larvas de Polychaeta 12 1 AMF, GO, GYM, TAM, TET 32.3 – 35.6 
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tamanho médio. Tratamentos com aparente contaminação bacteriana foram excluídos das 

análises.  

Quando possível, a porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido foi verificada 

mediante aferição com um sensor de membrana no término dos experimentos. Períodos de 

incubação foram determinados com base em dois critérios: (i) ocorrência de elevada 

mortalidade (valores mínimos de 60%; comumente entre 80 e 100%) em um tratamento 

composto por células ou exsudatos de uma microalga potencialmente nociva em contraste 

com elevada sobrevivência em um dos tratamentos controle, e (ii) para os casos nos quais 

nenhum efeito adverso foi verificado após aproximadamente 30h de incubação, cavidades 

foram monitoradas até a verificação de proliferação bacteriana (tipicamente entre 48 e 60 

horas), evidenciada pela detecção de um biofilme na interface ar-água da cavidade. 

 

3.6.3. Experimentos com células intactas 

 Rotíferos, larvas de gastrópodes (maiores) e zoés de caranguejo foram expostas a 

células intactas de fitoplâncton sobre concentrações em níveis de saturação (1000 µg C L
-1

) 

(Table 3.3). Biovolumes celulares (μm
-3

) foram estimados com base em medidas realizadas 

com contador de partículas e o conteúdo celular em carbono foi então calculado com base 

em fatores de conversão (Edler, 1979). Larvas de gastrópodes e fêmeas amícticas 

carregando ovos foram incubadas individualmente em multiplacas com 12 cavidades. Dez 

réplicas foram aplicadas para cada tratamento. Para zoés de caranguejo, experimentos 

foram conduzidos em multiplacas com seis cavidades com seis réplicas para cada 

tratamento. Placas foram mantidas sob iluminação durante todo o período experimental 

para permitir a realização de fotossíntese e produção de oxigênio. Tratamentos com 

aparente contaminação com bactérias foram desconsiderados nas análises. Períodos de 



102 
 

 

incubação foram determinados de acordo com o mesmo critério descrito para os 

experimentos conduzidos com exsudatos. 

 

Tabela 3.3. Informações gerais sobre experimentos com células intactas. Abreviações dos tratamentos como 

apresentadas na Tabela 3.1. 

 

3.7. Resultados  
 

 

3.7.1. Exposição à exsudatos de microalgas 

 Náuplios de A. lilljeborgii incubados em água do mar filtrada ou exsudatos de 

misturas de diatomáceas, D. tertiolecta, I. galbana e T. gracilis demonstraram mortalidade 

relativamente baixas (entre 2 e 23%) depois de 25h de incubação. Em comparação, 

exsudatos de P. lima levaram a taxas de mortalidades maiores (31%). Os efeitos mais 

expressivos foram encontrados para exsudatos de A. tamiyavanichii e Gonyaulax sp., os 

quais causaram 88 - 100% de mortalidade dentro de um período de 29,6 horas de exposição 

(Figura 3.1 A). Para náuplios de Longipedia, somente exsudatos de P. lima causaram 

elevada mortalidade em comparação com água do mar filtrada e outros tratamentos (70% 

dos náuplios morreram depois de 35 horas de exposição) (Figura 3.1 B). Para náuplios 

paracalanídeos, exsudatos de A. tamiyavanichii, Gonyaulax sp. e Gymnodinium sp. 

resultaram em uma redução na sobrevivência, quando em comparação com água do mar 

filtrada e exsudatos de T. gracilis (Figura 3.1 C). Para A. tamiyavanichii também foi 

observada paralização dos náuplios, os quais ficaram imóveis e com as antenas contorcidas 

Data Grupo Taxonômico Tratamentos Período de incubação (h) 

Dez 6, 2010 Larvas de Gastropoda (tamanho maior) DUN, AMF, GO, PRO, TAM, TET 44.8 - 45.3 
Dez 7, 2010 Zoés de Brachyura (Pachygrapsus transversus) DUN, AMF, GO, TAM, TET 36.3 
Fev 13, 2011 Rotíferos (Brachionus plicatilis, fêmeas amícticas) AMF, GO, GYM, ISO, TAM, TET 55.9 
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para cima por vários minutos antes de falecerem. Tintinídeos da espécie F. ehrenbergii 

foram fortemente afetados por exsudatos de A. tamiyavanichii e Gonyaulax sp., com 

decréscimos na sobrevivência de 10 a 20% dentro de 25 horas (Figura 3.1 D); em contraste, 

incubações em água do mar filtrada ou exsudatos de P. lima  resultaram em elevada 

sobrevivência (aproximadamente 75%). 

 

  

Figura 3.1. Experimentos com exsudatos relacionados a efeitos letais. Sobrevivência de A. lilljeborgi (A), 

Longipedia (B), náuplios de Paracalanidae (C) e tintinídeos (F. ehrenbergii) (D) como função da exposição a 

diferentes tratamentos compostos por exsudatos de fitoplâncton. Barras verticais: erro padrão considerando 

seis réplicas. Abreviações dos tratamentos como apresentadas na Tabela 3.1. 
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A mobilidade de larvas de gastrópodes pequenos foi reduzida para 55% em água do 

mar filtrada após 35 horas de incubação (Figura 3.2 A), embora sua sobrevivência tenha 

sido fortemente afetada (Figura 3.2 B). A exposição à exsudatos de A. tamiyavanichii, 

Gonyaulax sp. e P. lima foi reponsável por uma redução acentuada da mobilidade e da 

sobrevivência (Figura 3.2 A-B).  

 

 

Figura 3.2. Experimentos com exsudatos relacionados a efeitos subletais. Mobilidade (A – porcentagem de 

indivíduos em natação) e sobrevivência (B – porcentagem de indivíduos vivos) de larvas de gastrópodes como 

função do tempo de exposição a diferentes tratamentos compostos por exsudatos de fitoplâncton. Barras 

verticais: erro padrão considerando seis réplicas. Abreviações dos tratamentos como apresentadas na Tabela 

3.1. 
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Exsudatos de A. tamiyavanichii imobilizaram todos os indivíduos dentro de um dia 

e exsudatos de Gonyaulax sp. e Gymnodinium sp. reduziram as porcentagens de indivíduos 

ativos para 3 e 17%, respectivamente. A retração viceral em larvas de gastrópodes foi 

também observada durante a exposição à exsudatos de A. tamiyavanichii e Gonyaulax sp. 

Ao final do experimento, somente 34 a 48% dos véligers permaneceram vivos nos três 

tratamentos citados. 

 Efeitos nocivos não foram detectados para fêmeas e juvenis de B. plicatilis, para os 

quais taxas de sobrevivência permaneceram elevadas (90%) e comparáveis com as taxas 

verificadas para organismos incubados apenas em água do mar filtrada (Figura 3.3 A-B).  

A sobrevivência de larvas de poliquetas em exsudatos de dinoflagelados foi 

reduzida para 75-85% depois de 27 horas, mas permaneceu estável nas horas subsequentes 

de observação (Figura 3.3 C); efeitos sobre a mobilidade não foram aparentes. 
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Figura 3.3. Experimentos com exsudatos não relacionados a efeitos nocivos. Sobrevivência de fêmeas 

mícticas e amícticas (A) e juvenis (B) de rotíferos (B. plicatilis) e de larvas de poliquetas (C), como função do 

tempo de exposição a diferentes tratamentos compostos por exsudatos de dinoflagelados. Abreviações dos 

tratamentos como apresentadas na Tabela 3.1. 

 

3.7.2. Exposição à células intactas 

Larvas maiores de gastrópodes não mostraram sensibilidade à exposição à 

dinoflagelos quando taxas de sobrevivência são comparadas com as verificadas para água 

do mar filtrada ou outras microalgas (Figura 3.4). Entretanto, A. tamiyavanichii e 
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Gymnodinium sp. ocasionaram um efeito negativo sobre fêmeas amícticas de B. plicatilis 

(Figura 3.4 B), reduzindo sua sobrevivência a 0 e 17%, respectivamente.  

 

 

Figura 3.4. Experimentos com células intactas. Sobrevivência de larvas de gastrópodes (véligers maiores) 

(A), fêmeas amícticas de rotíferos (B. plicatilis) (B) e zoés de caranguejos (P. transversus) (C) como função 

do tempo de exposição a diferentes tratamentos com células fitoplanctônicas intactas. Abreviações dos 

tratamentos como apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Para o mesmo experimento, a mortalidade verificada em água do mar filtrada, 

similar à observada para Gonyaulax sp., indica a ocorrência de efeitos deletérios por 
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as larvas incubadas em A. tamiyavanichii morreram depois de 23 horas de incubação 

(Figura 3.4 C). Antes da morte, foram observadas mudanças no comportamento natatório 

incluindo movimentos erráticos e redução da mobilidade. 

 

 

3.8. Discussão  

 

O zooplâncton pode ser afetado por microalgas potencialmente nocivas quando as 

mesmas são ingeridas, mas ainda que determinadas espécies não sejam capazes de predar 

sobre uma floração (devido ao tamanho inadequado das microalgas presentes ou 

desenvolvimento de predação seletiva) a exposição a estas microalgas pode causar 

impactos negativos, como sumarizados na Tabela 3.4 (Sessão 3.10. Anexo). 

 Exsudatos testados nos experimentos foram coletados de culturas densas de 

dinoflagelados (e.g.: 2,5 x 10
5 

a 1,7 x 10
7
 células L

-1
 de A. tamiyavanichii), sendo que as 

concentrações mais baixas aplicadas estiveram próximas de condições de floração, 

conforme os registros para a costa brasileira (A. tamarense, 2 x 10
5
 células L

-1
, Odebrecht 

et. al., 1997; A. fraterculum, 7.0 x 10
4
 to 8.8 x 10

5
 cells L

-1
, Omachi et al., 2007). 

Microalgas produtoras de toxinas podem frequentemente se agregar em camadas finas 

(Sullivan et al., 2010), onde concentrações celulares podem ser tão altas quanto 10
5
 - 10

7
 

células L
-1

 (Rines et al., 2010). Deste modo, pode-se considerar que os experimentos foram 

conduzidos sobre concentrações possivelmente experenciadas pelo zooplâncton em 

condições de campo. 

 Em experimentos com exsudatos, náuplios de copépodes, tintinídeos e véligers 

pequenos sofreram uma mortalidade substancialmente maior em tratamentos provenientes 

de culturas de dinoflagelados em comparação com água do mar filtrada ou outras 
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microalgas, indicando claramente um efeito tóxico em adição a possíveis interferências pela 

escassez de alimento (Figuras 3.1 e 3.2). 

 A mortalidade após exposição à exsudatos de P. lima, também como inativação 

naupliar durante a exposição à exsutados de Alexandrium, como descrito anteriormente, 

foram reportados por Ajuzie e Houvenaghel (2000) para náuplios de Artemia salina, e por 

Bagøien et al. (1996) para náuplios de Euterpina acutifrons (Table 3.4), respectivamente. 

Este resultado contrasta com as observações obtidas para indivíduos adultos, as quais 

comumente revelam sensibilidade a exsudatos somente após longos períodos de exposição, 

como por exemplo, cinco dias para (A. minutum, Bagøien et al., 1996). 

 Náuplios de copépodes morreram em períodos de tempo surpreendentemente 

pequenos. Enquanto Bagøien et al. (1996) encontraram uma inatividade máxima de 52% 

para E. acutifrons após três dias de incubação, no presente estudo, foram observadas taxas 

de mortalidade de náuplios de copépodes variando de 70 a 100% após cerca de apenas 30 

horas de exposição à exsudatos de dinoflagelados (Figura 3.4 C).  Estes resultados 

suportam a hipótese de que a liberação de toxinas pode não representar um mecanismo de 

defesa efetivo contra copépodes adultos (Barreiro et al., 2007), sendo a inibição do 

desenvolvimento naupliar pela exposição à exsudatos potencialmente nocivos uma 

importante estratégia de sobrevivência de dinoflagelados via supressão de futuras 

populações de predadores (Tester e Turner, 1997). Esta estratégia inclui os efeitos bem 

conhecidos sobre o desenvolvimento embrionário levando ao comprometimento do sucesso 

de eclosão dos náuplios (Frangópulos et al., 2000). 

 Os efeitos de exsudatos de Alexandrium sobre o tintinídeo F. ehrenbergii foram 

previamente estudados por Hansen (1989), Hansen et al., (1992), Hansen et al., (2004) e 

Fulco (2007) (Tabela 3.4), os quais observaram uma recorrente alteração comportamental: 
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reversão do batimento ciliar e natação contínua para trás, com subsequente morte. Usando o 

mesmo desenho experimental, os resultados encontrados no presente estudo indicaram 

redução na sobrevivência após a exposição à exsudatos de microalgas, sem alterações 

aparentes no comportamento natatório, a despeito da progressiva letargia. Esta observação 

pode ser associada à variações na tocixidade de diferentes espécie de Alexandrium e cepas 

investigadas. Embora os efeitos sobre tintinídeos sejam agudos sobre condições 

experimentais, eles parecem não ser aparentes em campo, talvez pela capacidade de 

excreção de toxinas após determinados períodos de interação com a presa (A. minutum; 24 

horas de interação; Kamiyama e Suzuki, 2006). 

 Embora véligers maiores demonstrem resistência aos dinoflagelados (Figura 3.4 - 

experimentos com células intactas), véligers pequenos foram sensíveis (Figura 3.2 - 

experimentos com exsudatos). Deste modo, se uma floração de microalgas coincidir com a 

fase de recrutamento larval, a população de gastrópodes poderia sofrer severos impactos. 

As observações relativas à alterações comportamentais de larvas maiores após a ingestão, 

designadas como “morbidez” (retração viceral), estão de acordo com os resultados de Juhl 

et al. (2008) (Tabela 3.4). 

 Alguns dos grupos zooplânctonicos testados não foram adversamente afetados pelos 

tratamentos aplicados. Alguns estádios de rotíferos (fêmeas mícticas e amícticas adultas e 

juvenis) e larvas de poliquetas, por exemplo, demonstraram-se resistentes à possível 

liberação de toxinas, não exibindo qualquer efeito após exposição (Figura 3.3). Por outro 

lado, a exposição a células intactas levou a uma acentuada mortalidade de rotíferos 

(amícticas) e zoés de caranguejos (Figura 3.4). 

 A sensibilidade de zoés de decápodes a espécies de Alexandrium potencialmente 

nocivas foi também descrita por Hinz et al. (2001), Sulkin e Perez (2005), Garcia et al. 
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(2011) (Tabela 3.4) e Sulkin et al. (2003). Ainda que as espécies de dinoflagelados testadas 

sejam diferentes, perturbações locomotoras, concomitantes com reduções nas taxas de 

consumo de oxigênio, são consistentes com os resultados de Sulkin et al. (2003). Para 

larvas de poliquetas, nossos resultados coincidem com os reportados por Winson (1981), 

onde exsudatos e células intactas de dinoflagelados pertencentes aos gêneros Amphidinium, 

Gymnodinium, Prorocentrum e Scrippsiella não ocasionaram efeito nas larvas examinadas 

(Tabela 3.4). 

 Náuplios de Acartia e Paracalanus foram fortemente afetados por exsudatos de A. 

tamiyavanichii e Gonyaulax sp., mas não por exsudatos de P. lima. Por outro lado, naúplios 

de Longipedia foram fortemente afetados por exsudatos de P. lima, mas não pelos outros. 

Este resultados sugerem que exsudatos de A. tamiyavanichii e Gonyaulax sp. possuem 

substâncias tóxicas similares (comumente toxinas PSP - Tabela 3.5), as quais devem ser 

diferentes dos compostos provenientes de P. lima (comumente toxinas DSP - Tabela 3.5).  

 

Tabela 3.5. Características do perfil de toxinas das espécies de dinoflagelados analisadas no presente estudo. 

Espécie de dinoflagelado (cepa) Toxinas Referências 

   
Alexandrium tamiyavanichii (A1PSA) STX (3.4 pg cell-1 - 67.06%) Menezes et al. (2010) 
 neoSTX (0.39 pg cell-1) 
 GTX4 (1.6139 pg cell-1) 

GTX3 (baixas concentrações) 
 dcGTX2 (baixas concentrações) 

 dcGTX3 (baixas concentrações) 
   
Gymnodinium sp. Toxinas PSP Hallegraeff (2004) 
   
Gonyaulax sp. Yessotoxinas Rhodes et al. (2006) 
   
Prorocentrum lima (PL2V) OA (8.75 pg cell-1) 

OA ester (8.11 pg cell-1) 

DTX (3.02 pg cell-1) 

Bravo et al. (2001) 
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Diferenças nos perfis de toxicidade das duas espécies podem também refletir as 

diferenças nos ciclos de vida destes organismos: enquanto P. lima está presente na coluna 

de água, células da espécie também demonstram tendência à viverem aderidas a macroalgas 

(Foden et al., 2005), e Longipedia, como uma copépode harpacticóide tende a residir 

próximo ao fundo. A associação espacial entre P. lima e Longipedia no ambiente pode ter 

levado ao desenvolvimento de uma toxicidade específica para Longipedia. De foram 

similar, para os dinoflagelados planctônicos A. tamiyavanichii e Gonyaulax sp. o 

desenvolvimento de efeitos tóxicos podem ser específicos para predadores presentes na 

coluna de água. 

A acentuada variação dos efeitos sobre organismos zooplanctônicos como os 

detectados nos experimentos do presente estudo destacam que a propagação de efeitos de 

florações de microalgas potencialmente nocivas em ecossistemas da costa Brasileira 

poderia não ser uniforme. Dependendo das espécies envolvidas, florações poderiam dizimar 

determinadas espécies do zooplâncton, sem que alterações fossem observadas em 

comunidades compostas por espécies mais resistentes. Florações de A. tamiyavanichii, 

Gonyaulax sp. ou Gymnodinium sp., por exemplo, poderiam favorecer espécies como 

Longipedia e larvas de poliquetas, ao passo que florações de P. lima poderiam afetar grupos 

harpacticóides, mas expressar efeitos relativamente menores em outras espécies 

zooplanctônicas. Mudanças na composição de espécies zooplanctônicas poderiam então 

repercurtir em efeitos ao longo das tramas tróficas. A obtenção de respostas táxon-

específicas também aponta para a necessidade de desenvolvimento de estratégias de 

monitoramento, avaliação e mitigação espécie-específicas. Ainda que eventos de florações 

tenham sido tratados com infrequentes ou inexistentes na maior parte das áreas da costa 

Brasileira (Odebrecht et al., 2002), um elevado número de eventos tem sido registrados 
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para os últimos 10 anos, levando, em alguns casos, à suspensão da colheita e 

comercialização de mexilhões em áreas afetadas (Souza et al., 2009). Neste contexto, 

informações sobre interações ecológicas sobre espécies fitoplanctônicas potencialmente 

nocivas, zooplâncton e outros componentes da cadeia alimentar são de extrema importância 

para o manejo adequado e o crescimento de atividades de aquicultura no país. 
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3.10. Anexo  

 

Tabela 3.4. Revisão dos efeitos de células intactas e exsudatos de gêneros de dinoflagelados sobre 

o zooplâncton, incluindo somente os táxons considerados no presente estudo. Adv.: Efeito adverso 

(letal ou subletal). N: Ausência de efeito. (---): Não execução de experimentos (não se aplica). 

Táxon 

zooplanctônico 
Espécie de dinoflagelado Cepa 

Espécies do  

zooplâncton 

Células 

intactas 
Exsudatos Autor (Ano) 

Tintinnina tóxico A. tamarense Ply173a Favella ehrenbergii Adv. Adv. Hansen (1989) 
 LF1  Adv. Adv. 
 LF2  Adv. Adv. 
 LF3  Adv. Adv. 
 LF4  Adv. Adv. 
 Wh7  Adv. N 
      

tóxico A. ostenfeldii LF37 Favella taraikaensis Adv. Adv. Hansen et al (1992) 
LF38 Adv. Adv. 

      
tóxico A. tamarense AT2B Eutintinnus sp. N N Fulco (2007) 

Favella taraikaensis Adv. N 
      
tóxico A. tamiyavanichii --- Favella ehrenbergii --- Adv. Presente estudo 
não tóxico Gonyaulax sp. ---  --- Adv.  

       

Gastropoda 
(larva) 

tóxico A. minutum 18-1T Nassarius sp. Adv. N Julh et al (2008) 
não tóxico A. minutum 18-1NT   N  
      
tóxico A. tamiyavanichii --- --- N Adv. Presente estudo 
não tóxico Gonyaulax  sp. ---  N Adv.  

não tóxico Gymnodinium 
sp. 

---  N Adv.  

Rotifera tóxico A. minutum --- Brachionus plicatilis N --- Wang et al (2005) 
tóxico A. minutum --- N --- 
não tóxico A. tamarense AT-6 N --- 
tóxico A. tamarense ATHK# Adv. --- 
tóxico A. tamarense AT5-1# Adv. --- 

tóxico A. tamarense AT5-3# Adv. --- 
tóxico A. tamarense ATCI02# Adv. --- 
tóxico A. tamarense ATCI03# Adv. --- 
tóxico Alexandrium sp. 1 --- Adv. --- 
tóxico Alexandrium sp. 2 --- Adv. --- 
      
tóxico Alexandrium sp. ---  Adv. N Presente estudo 
não tóxico Gonyaulax sp. ---  Adv. N  

não tóxico Gymnodinium 
sp. 

--- Adv. N 

Brachyura (zoé 
I) 

tóxico A. fundyense 1719 (Af)  
Cancer magister 

Adv. Adv. Hinz et al (2001) 

 
  

Glebocarcinus 
oregonensis  

Adv. Adv.  

 tóxico A. tamarense 115 (A5)  Cancer magistes Adv. N  
   Hemigrapsus oregonensis Adv. N  
 

  
Rhinolithodes 
wosnessenskii 

Adv. 
N  

 
não tóxico A. tamarense 118 (A8)  

Glebocarcinus 
oregonensis  

Adv. 
N  
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   Cancer magistes Adv. ---  
   Hemigrapsus oregonensis Adv. ---  
 

  
Rhinolithodes 
wosnessenskii 

Adv. ---  

       
 

não tóxico G. spinifera 409 (Gs)  Cancer magister 
N 

--- 
Perez & Sulkin 

(2005) 
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N   
   Hemigrapsus nudus N   
 não tóxico A. catenella 1911 (Ac)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  

   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  
   Hemigrapsus nudus N   
 tóxico A. fundyense 1719 (Af)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  

   Hemigrapsus nudus N   
 não tóxico A. tamarense 115 (A5)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  
   Hemigrapsus nudus N   
 tóxico A. tamarense 118 (A8)  Cancer magister N ---  

   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  
   Hemigrapsus nudus N   
 tóxico G. catenatum 1937 (G37)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  

   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  
   Hemigrapsus nudus N   
 não tóxico G. catenatum 1940 (G40)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  
   Hemigrapsus nudus N   

 tóxico A. andersoniii 1718 (Aa)  Cancer magister N ---  
   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis Adv. ---  
   Hemigrapsus nudus Adv.   
 

tóxico A. fundyense 
1719 (Af) 
CCMP 

Cancer magister 
N --- 

 

   Cancer oregonensis N ---  
   Cancer productos N ---  
   Cancer gracilis N ---  
   Hemigrapsus oregonensis N ---  

   Hemigrapsus nudus N   
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 tóxico A. andersonii 1718 (Aa)  
Glebocarcinus 
oregonensis  

Adv. --- Garcia et al (2011) 

   Cancer magistes Adv. ---  
   Hemigrapsus oregonensis Adv. ---  
 

tóxico A. fundyense 1719 (Af)  
Glebocarcinus 
oregonensis  

Adv. ---  

   Cancer magistes Adv. ---  
   Hemigrapsus oregonensis Adv. ---  
       
 tóxico Alexandrium sp. --- Pachygrapsus transversus Adv. --- Presente estudo 
 non tóxico Gonyaulax sp. ---  N ---  

Copepoda 
Gymnodinium simplex 

--- 
Calanus pacificos N 

--- Huntley et al 
(1987) 

       
Copepoda 

tóxico A. minutum A12V Euterpina acutifrons Adv. Adv. 
Bagøien et al 

(1996) 
tóxico G. catenatum GC7B  Adv. ---  
tóxico A. minutum A11V  Adv. ---  
tóxico A. tamiyavanichii --- Acartia lilljeborgii --- Adv. Presente estudo 
  Longipedia sp. --- N  
  Paracalanus sp. --- Adv.  

non tóxico Gonyaulax sp. --- Acartia lilljeborgii --- Adv.  
  Longipedia sp. --- N  
  Paracalanus sp. --- Adv.  
tóxico Prorocentrum lima --- Acartia lilljeborgii --- N  

  
Longipedia sp. 
Paracalanus sp. 

--- 
Adv. 
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4. Considerações finais e perspectivas 

 

A presente dissertação teve como foco principal avaliar, com base em diferentes 

estratégias experimentais, a influência de microalgas potencialmente nocivas isoladas de 

águas brasileiras, no comportamento alimentar, reprodutivo e na sobrevivência de grupos 

zooplanctônicos importantes. Abordagens semelhantes são muito comuns na literatura 

internacional, porém ainda escassas dentro do cenário nacional, sendo que a padronização 

de métodos e adequação de técnicas ainda é repleta de desafios.  

Em termos gerais, buscou-se responder três perguntas principais:  

1. Em experimentos de misturas em microcosmos, o dinoflagelado potencialmente 

nocivo A. tamiyavanichii é tóxico ou apenas nutricionalmente insuficiente para copépodes 

da espécie T. turbinata?  

2. A resposta obtida para o primeiro questionamento pode mudar, caso uma segunda 

espécie do gênero Alexandrium (não tóxica) seja incluída na dieta?  

3. As culturas de microalgas potencialmente nocivas isoladas ou seus exsudatos 

conferem algum risco à sobrevivência de grupos zooplanctônicos menores, muitas vezes 

incapazes de consumí-las?  

 

 Para o Capítulo I as principais conclusões corresponderam a: 

 

   Considerando experimentos de monocultura, as três dietas oferecidas, A. cf. 

fraterculum, A. tamiyavanichii e P. minimum foram consumidas e sustentaram 

adequadamente a produção de ovos de T. turbinata. Porém em altas concentrações de A. 
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tamiyavanichii, foram obtidos indícios de supressão da produção de ovos da espécie de 

copépode testada; 

   De forma contrária às duas primeiras hipóteses levantadas (Hipóteses 1 e 2 - 

influência nociva de A. tamiyavanichii sobre taxas de ingestão, produção de ovos e sucesso 

de eclosão dos náuplios, em comparação com o alimento não nocivo), considerando os 

experimentos de misturas de duas microalgas (A. tamiyavanichii e P. minimum), o 

dinoflagelado potencialmente nocivo A. tamiyavanichii não teve efeito nocivo sobre a taxa 

de produção de ovos ou sobre o sucesso de eclosão dos náuplios do copépode planctônico 

marinho T. turbinata, em comparação com a dieta controle (P. minimum).  

   De forma similar, para os experimentos de misturas de três microalgas (A. cf. 

fraterculum, A. tamiyavanichii e P. minimum), a produção de ovos de fêmeas de T. 

turbinata não foi negativamente influenciada pela espécie potencialmente nociva (A. 

tamiyavanichii), ainda que na presença de uma espécie controle do mesmo gênero (A. cf. 

fraterculum), contrariando a terceira hipótese levantada (Hipótese 3 - influência nociva de 

A. tamiyavanichii sobre taxas produção de ovos e sucesso de eclosão dos náuplios, em 

comparação com a espécie congênera não tóxica). 

 

Para o Capítulo II as principais conclusões corresponderam a: 

 

 De acordo com o esperado pelas duas primeiras hipóteses levantadas (Hipóteses 

1 e 2 - sensibilidade à exsudatos), organismos relativamente menores pertencentes ao 

zooplâncton marinho são sensíveis à exposição à exsudatos de microalgas potencialmente 

nocivas, sendo detectados efeitos nocivos para três dos cinco grupos incubados em 

exsudatos (Copepoda, Gastropoda e Tintinnina); 
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 De acordo com o esperado pelas duas últimas hipóteses levantadas (Hipóteses 3 e 

4 - sensibilidade à células intactas), alguns dos organismos pertencentes ao zooplâncton 

marinho testados podem não ser sensíveis à exposição à exsudatos de microalgas 

potencialmente nocivas, mas podem ser afetados quando expostos à células intactas das 

mesmas microalgas, sendo detectados efeitos nocivos para todos os grupos expostos à 

culturas dos dinoflagelados (Brachyura, Gastropoda e Rotifera); 

 Os resultados sugerem que dinoflagelados potencialmente nocivos afetam a 

sobrevivência e o comportamento de grupos zooplanctônicos marinhos e que esta 

influência é variável de acordo com o grupo taxonômico considerado;  

 Como implicações ecológicas, em uma situação de floração de uma determinada 

microalga potencialmente nociva, não apenas as espécies capazes de ingerir as microalgas 

podem ser afetadas, mas também organismos menores, sensíveis aos metabólitos 

acumulados na coluna de água. Em outras palavras, considerando uma teia trófica 

complexa, os efeitos de uma floração podem não ser lineares, seguindo os primeiros 

consumidores e seus predadores, mas muito mais complexos, atingindo indiretamente 

grupos menores, muitas vezes incapazes de predar os dinoflagelados, e consequentemente 

seus predadores potenciais. 

 

Como conclusões gerais, com base nos resultados apresentados nos Capítulos I e II, 

foi constatado que o dinoflagelado A. tamiyavanichii, em densidades relativamente baixas, 

constitui um alimento de boa qualidade, capaz de sustentar altas taxas de produção e 

eclosão naupliar, as quais são ainda maiores quando o mesmo é combinado com o 

dinoflagelado P. minimum. Os resultados obtidos são coerentes com os perfis bioquímicos 

das duas microalgas, disponíveis na literatura, sobretudo quando considerada a quantidade 
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de ácidos graxos determinantes para o sucesso reprodutivo. Contudo, em altas densidades, 

foram verificados indícios de efeitos deletérios sobre a produção de ovos de T. turbinata e 

uma clara resposta negativa sobre a sobrevivência ou comportamento de cinco (náuplios de 

copépodes, tintinídeos, larvas de gastrópodes, rotíferos e zoés de caranguejos) dos seis 

grupos zooplanctônicos de menor tamanho testados. Os resultados encontrados indicam que 

os efeitos de microalgas potencialmente nocivas podem ser altamente variáveis, sendo 

influenciadas principalmente: (i) pelas espécies de microalgas envolvidas, (ii) pelas 

espécies de zooplâncton presentes e (iii) pelas densidades celulares de exposição.  

Dentro de uma perspectiva nacional, também fica claro o extenso campo de 

pesquisa que o tema confere. Os resultados encontrados não retratam toda a gama de 

possíveis respostas do meso- e microzooplâncton costeiro típico de águas brasileiras, mas 

abre espaço para o surgimento de muitos questionamentos, para a necessidade de aplicação 

de novas vertentes esperimentais e ressalta a necessidade da execução de mais estudos 

voltados para o tema no país. 
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Anexo 
 

Comentários sobre o cultivo de dinoflagelados 

 - Um manual prático 
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PREFÁCIO 

 

Durante o trabalho diário com o cultivo de dinoflagelados, é possível perceber que 

cada espécie possui características próprias, com peculiaridades dificilmente encontradas 

em livros especializados, mas determinantes para o domínio e sucesso das técnicas de 

cultivo e, em consequência, de todo o estudo a ser conduzido. 

 “Quando tratamos de cultivos de microalgas, às vezes um pequeno detalhe pode 

fazer uma enorme diferença, que pode implicar em muitos dias a mais de trabalho 

desnecessário”. Palavras sábias e inspiradoras da Profa. Dra. Elisabete Barbarino. Este 

manual é, em essência, uma contribuição adicional às informações disponíveis nos guias de 

cultivo do fitoplâncton marinho. 

 Nosso objetivo principal é a apresentação de dicas que possam facilitar o dia a dia 

de trabalho de pesquisadores e estudantes que iniciam seus estudos no tema. A ideia é fruto 

de um trabalho de mais de três anos, no qual uma iniciação científica e uma dissertação de 

mestrado foram confeccionadas com as mesmas cepas de dinoflagelados, as quais foram 

isoladas, adaptadas e mantidas estáveis mediante um exercício constante de observação e 

procura por melhores condições de cultivo. 

 A partir das cepas isoladas, são também descritas características qualitativas 

recorrentes para alguns dos principais gêneros isolados, com objetivo de permitir uma 

adaptação mais rápida dos leitores às feições de cada cultivo. Procuramos disponibilizar 

informações que muitas vezes não são reportadas e/ou passam despercebidas dentro do 

contexto mais complexo de artigos científicos, teses e dissertações. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Aspectos conceituais e históricos da técnica de cultivo de dinoflagelados marinhos  

O termo “dinoflagelado” (Divisão Pyrhophyta, Filo Dinophyta, Classe 

Dinophyceae) designa algas microscópicas predominantemente unicelulares, eucariontes e 

flageladas (Taylor, 1987), que podem ser autotróficas, heterotróficas ou ambos 

(mixotróficos) (Steindinger, 1983). Dinoflagelados heterotróficos e mixotróficos possuem 

mecanismos de ingestão variados que permitem a predação sobre diversos itens incluindo 

bactérias, picoeucariontes, nanoflagelados, diatomáceas, outros dinoflagelados, protistas 

heretotróficos e metazoários. Em contrapartida, eles são consumidos por muitos tipos de 

predadores, caracterizando um papel trófico muito diverso (Jeong et al., 2010). 

Desse modo, a classe compõe um grupo fitoplanctônico importante nos 

ecossistemas aquáticos, sendo a adaptação de seus membros a uma ampla variedade de 

ambientes um reflexo da elevada diversidade de formas (Figura 5.1. A-B) e da versatilidade 

alimentar (Hackett, 2004). 

Além da importância para a produção primária e, em consequência, para ciclos 

biogeoquímicos, os dinoflagelados podem ser responsáveis por grandes impactos 

econômicos, em virtude da produção de uma ampla variedade de metabólitos secundários – 

incluindo um amplo espectro de toxinas – que podem causar danos severos ao ecossistema 

marinho, atividades de pesca e aquicultura (Wisecaver e Hackett, 2011). 
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Figura 5.1. Diversidade dos dinoflagelados.  A: Ilustração baseada em análises taxonômicas (Taylor, 1987). 

B: Ilustração baseada em análises genômicas (Wisecaver e Hackett, 2011). 

A 

B 

B 
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Seja vivendo como células solitárias, associados com macroalgas, sedimentos, recifes 

de corais ou gramas marinhas (Faust, 1991), ou como simbiontes dentro de um hospedeiro 

invertebrado, todos os dinoflagelados vivos possuem algumas características em comum 

(Steindinger, 1983; Taylor, 1987; Hackett, 2004) sumarizadas no Quadro 1. 

 

Quadro 5.1. Principais características morfológicas e funcionais dos dinoflagelados. 

Características principais de dinoflagelados  

 

(i) Presença de um dinokaryon – um núcleo proeminente e único contendo cromossomos permanentemente 

condensados (Taylor, 1987) e de um padrão único de mitose (Spector, 1984) – características que os distinguem 

de células eucariontes e procariontes, lavando à proposição de um novo reino, Mesokaryota, por Dodge (1985);  

(ii) Presença de uma fase mastigonte; 

(iii) Presença ou ausência de parede celular (Taylor, 1987) – as formas “nuas” ou “não armadas” possuem uma 

membrana plasmática exterior em torno de uma única camada de vesículas achatadas, ao passo que 

dinoflagelados armados possuem placas de celulose (ou outros polissacarídeos) dentro de cada vesícula (Hackett, 

2004); 

(iv) Presença de vacúolos – estruturas modificadas (púsulas). Formadas por invaginações da membrana 

plasmática, essas organelas se abrem nas imediações da base dos flagelos e são mais desenvolvidas em espécies 

heterotróficas, estando relacionadas a funções de osmorregulação, absorção de macromoléculas orgânicas e 

secreção celular (Lourenço, 2006);  

(v) Muitas espécies fotossintetizantes possuem clorofilas a e c2, beta-caroteno e um grupo de xantofilas que 

parece ser único para dinoflagelados, tipicamente piridinina, dinoxantina e diadinoxantina – esses pigmentos 

são responsáveis pela coloração marrom dourada de muitas espécies; 

(vi) Presença de esteróis únicos: dinosterol e amphisterol; 

(vii) Nas células móveis, presença de dois flagelos:  

- Nas formas dinocontes um flagelo é achatado, na forma de fita, circundando a célula na forma de um sulco 

transversal, proporcionando propulsão e o segundo dirigido posteriormente ao longo de um sulco longitudinal, 

atuando como um leme para a direção (Hackett, 2004); 

- Nas formas desmocontes, que representam uma porcentagem menor dos dinoflagelados, os dois flagelos são 

inseridos anteriormente (Taylor, 1970). Segundo Lourenço (2006) um desses flagelos pode circundar a célula ao 

longo de um sulco discreto e de difícil visualização em microscopia óptica. 
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O primeiro dinoflagelado cultivado com sucesso foi o não fotossintetizante 

Gymnodinium (agora Gyrodinium) fucorum por Küster em 1908, mantido por seis meses 

em água do mar (Guillard e Keller, 1984). A partir de então, outras espécies foram 

cultivadas por pequenos períodos de tempo principalmente por taxonomistas que desejavam 

identificar organismos seguindo seu ciclo de vida. Essas culturas caracterizavam-se 

comumente pela presença de bactérias e pela mistura frequente de diversas espécies, sem 

atenção para a determinação de condições ótimas de cultivo (Sweeney, 1951). 

Mesmo quando cultivos axênicos eram adquiridos, a obtenção de uma densidade 

celular que viabilizasse estudos fisiológicos e bioquímicos representava uma grande 

dificuldade. Fatores que determinaram, por muitos anos, a existência de um número maior 

de estudos para outros grupos de microalgas, como por exemplo, algas verdes e 

diatomáceas (Dixon e Syrrett, 1988). 

Embora essa consideração tenha sido publicada há mais de 20 anos e melhoras 

significativas nas técnicas tenham sido obtidas, permitindo o crescimento de grupos 

considerados incultiváveis (e.g.: Dinophysis acuminata - Park et al., 2006; D. caudata - 

Nishitani et al., 2008), dificuldades para manutenção do grupo ainda é uma realidade em 

muitos laboratórios. 

Seria tedioso descrever todo o histórico dos métodos, bem como todas as culturas 

que foram gradualmente estabelecidas com sucesso. Desse modo, destacamos algumas 

referências consideradas chave para a compreensão da evolução da técnica de cultivo de 

dinoflagelados marinhos e dos principais problemas envolvidos: (i) Guillard e Keller 

(1984) descrevem na forma de um capítulo de livro uma completa revisão contemplando o 

histórico dos esforços de cultivo, técnicas de isolamento e cultivo e meios de cultura 
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testados; (ii) Keller e Guillard (1985) reportam importantes aspectos qualitativos 

observados durante o cultivo de dinoflagelados marinhos em meio “K”. 

A partir das contribuições de Keller et al. (1987) os meios de cultura “K” e “L1” 

têm sido mundialmente empregados para o cultivo do grupo. As receitas desses meios 

podem ser facilmente encontradas na internet
5
 e são também descritas no Capítulo 2 do 

presente manual. 

 Atualmente, dinoflagelados são cultivados com sucesso em várias instituições de 

pesquisa e vários são os estudos voltados para a elucidação de necessidades nutricionais 

(e.g.: Flynn et al., 1993; Rodríguez et al., 2009), interações tróficas (e.g.: Sherr e Sherr, 

2007; Tillmann e Hansen, 2009; Yu et al., 2010), taxonomia tradicional (e.g.: Lim et al., 

2007), taxonomia molecular (e.g.: Litaker et al., 2007), estudos genômicos (uma completa 

revisão pode ser encontrada em Wisecaver e Hackett, 2011), dentre outros exemplos. 

Eles são também considerados fontes cada vez mais importantes de toxinas com 

elevado valor para programas de pesquisas toxicológicas (e.g.: Hackett et al., 2009), 

químicas (uma recente revisão pode ser encontrada em Sasso et al., 2012) e biomédicas 

(e.g.: ação antifúngica de Gambierdiscus toxicus - Donia e Hamann, 2003); contudo, as 

dificuldades de cultivo em biorreatores limitam o desenvolvimento de novos produtos  

(Rodríguez el at., 2010). Conforme os mesmos autores, o meio “L1” e outros meios 

comumente indicados para o crescimento de dinoflagelados têm demonstrado não suportar 

elevadas densidades celulares. 

 

                                                             
5 O NCMA (National Center for Marine Algae and Microbiota), <https://ncma.bigelow.org/>, é um exemplo 

de portal onde receitas dos meio “L1” e “K” podem ser encontradas para confecção ou compra. 
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Um exemplo interessante da aplicação biotecnológica de dinoflagelados marinhos, 

corresponde à inclusão de DHA (Ácido Docosahexaenóico, 22:6n-3), um ácido graxo 

poliinsaturado pertencente ao grupo ômega 3, em alimentos industrializados destinados a 

bebês (Kroes et al., 2003) (Figura 5.2). Conforme Mendes et al. (2009) alguns 

microorganismos marinhos podem crescer heterotroficamente em substratos orgânicos sem 

luz, oferecendo a possibilidade de obtenção de uma grande quantidade de células sob 

condições controladas e monitoradas, resultando em um nível muito elevado de qualidade 

do produto. Segundo o mesmo autor, dentre esses microorganismos, Crypthecodinium 

cohnii (Seligo) Javornicky (Ordem Gonyaulacales) (Figura 5.2 A), recebeu destaque e 

investimentos, pois não produz quantidades significativas de outros ácidos graxos, fator que 

torna a purificação do DHA atrativa, particularmente para aplicações farmacêuticas e 

nutracêuticas. O DHA é um componente estrutural abundante na massa cinzenta do cérebro 

e da retina dos olhos e um componente-chave do tecido cardíaco. Desse modo, o composto 

é importante para o desenvolvimento dos olhos e cérebros de crianças (Lima et al., 2004) e 

favorece a saúde cardiovascular de adultos (Casanova e Medeiros, 2011). 

 

 

Figura 5.2. Exemplo de aplicação alimentar de cultivos de dinoflagelados marinhos: Inclusão de DHA, 

produzido por C. cohnii, em alimentos industrializados destinados a bebês (Kroes et al., 2003). Fontes das 

ilustrações: A: Células de Crypthecodinium cohnii <http://www.lamolina.net/crypthecodiniumcohnii.html> e 

B: Exemplo de produto com inclusão de DHA <http://www.kuhlstores.com/product_Enfamil-Lipil-Infant-

Formula-with-Iron-Milk--Based-Powder--6-Pack.html>. 
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Do ponto de vista genômico, os dinoflagelados são considerados enigmáticos, 

demonstrando novas características exclusivas e extremamente naturais (Wisecaver e 

Hackett, 2011), com desafios codificados por genomas muitas vezes maiores do que os de 

seres humanos (Moran e Armbrust, 2007). 

Tanto os estudos primeiramente citados, dependentes da obtenção de elevada 

biomassa algal, quanto investigações genômicas, possibilitadas pela obtenção de pequenos 

volumes de cultivo (suficientes apenas para a reprodutibilidade dos estudos), são 

dependentes da existência de mais pesquisas voltadas para o aprimoramento de técnicas de 

cultivo. 

Quando olhamos para o ecossistema marinho, com foco na diversidade, ecologia e 

dinâmica de organismos planctônicos, cujos padrões alimentares refletirão em todos os 

níveis tróficos subsequentes, grandes lacunas também são dependentes de mais estudos 

sobre o grupo. “Quais estratégias, em termos de ecofisiologia e crescimento, que levaram 

os dinoflagelados a uma exploração cada vez mais bem sucedida em águas costeiras a 

nível mundial, à alteração no comportamento de florações de microalgas nocivas e a 

desempenharem um papel proeminente na expansão global destes fenômenos”? A questão 

levantada por Smayda (2002) é apenas um de inúmeros exemplos de processos marinhos 

que permanecem intrigantes. 
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   Alguns aspectos teóricos de importante conhecimento para o cultivo  

 Nesta sessão apresentamos algumas considerações importantes, específicas para 

dinoflagelados, que merecem muita atenção ao longo do desenvolvimento dos cultivos: 

(a) Alguns dinoflagelados podem ter seu crescimento inibido por material particulado, 

em qualquer meio de cultura. Para assegurar o crescimento das células é necessária 

a filtração do meio autoclavado por uma membrana de poros pequenos (Keller e 

Guillard, 1985);  

(b) O meio “K” pode conter uma pequena, mas normalmente insignificante quantidade 

de compostos precipitados. Para dinoflagelados sensíveis a esse material, o meio 

deve ser filtrado após autoclavagem (item a). Alternativamente, as soluções de 

fosfato e metais traço estéreis podem ser adicionadas assepticamente após a 

autoclavagem. Esses detalhes podem complicar a preparação do meio de cultura, 

mas podem ser fundamentais para o cultivo de clones sensíveis ou de células recém-

isoladas (Keller e Guillard, 1985); 

(c) Dinoflagelados parecem ser especialmente sensíveis à íons metálicos ativos em 

meio de cultura ou in situ, particularmente ao cobre (Anderson e Morel, 1978), o 

qual pode ocasionar perda de mobilidade ou redução da fixação de carbono por 

meio da fotossíntese. Neste estudo a aplicação dos quelantes 

tris(hidroximetil)aminometano (Tris) e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 

demonstraram que a toxicidade do cobre é uma característica única de sua forma 

iônica.  

(d) Dinoflagelados morrem ou passam facilmente para estágios de resistência por uma 

grande variedade de fatores, de forma que os mesmos devem ser protegidos de 
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condições adversas ou mudanças abruptas (assumindo as condições de campo como 

as mais favoráveis) (Keller e Guillard, 1985). Em outras palavras, como abordado 

em sequencia, recomenda-se que sejam mantidos valores de temperatura e 

salinidade próximos aos verificados em condições de campo; 

(e) O enriquecimento de amostras de água natural com os nutrientes do meio “K” 

(preferencialmente com uma reduzida quantidade de cloreto de amônio - NH4Cl - 

10-25 µM) pode facilitar o isolamento de uma variedade maior de células (Keller & 

Guillard, 1985). 

 

CAPÍTULO 2 – MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

Em geral, não é necessária a existência de muitas facilidades laboratoriais para que 

culturas não axênicas saudáveis de dinoflagelados sejam instauradas. Os pontos principais 

para a obtenção de sucesso são limpeza, observação e manutenção, como descrito a seguir. 

 

Equipamentos mínimos necessários 

1. Estereomicroscópio (permite a visualização de algumas espécies), microscópio ou 

microscópio invertido; 

 2. Autoclave vertical; 

 3. Microondas; 

 4. Câmara de germinação; 

 5. Bico de Bunsen; 

 6. Capela; 

 8. Refratômetro; 



139 
 

 

 

 9. Sensores de temperatura e pH (opcional). 

 

 Produtos químicos e materiais de consumo essenciais 

 1. Capilares de vidro e/ou Pipetas tipo Pasteur novas ou esterilizadas; 

 2. Placas de Petri novas ou esterilizadas; 

 3. Lâminas de microscopia novas ou esterilizadas; 

 4. Béqueres de vidro de volumes variáveis novos ou esterilizados; 

 5. Balde plástico novo ou limpo; 

6. Rede de plâncton com abertura de malha de 15-20 µm (preferencialmente com 

copo coletor fechado); 

 7. Cabo para rede de plâncton; 

 8. Frasco plástico novo ou limpo com tampa rosqueável (500-1000 mL); 

 09. Álcool 70%; 

10. Ácido clorídrico (HCl) P.A. 

 

Para o caso de necessidade de preparo de soluções estoque de nutrientes é 

necessária a aquisição de reagentes e confecção das soluções listadas na Tabela 5.1: 
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Tabela 5.1. Composição dos principais meios de culturas líquidos empregados em isolamentos e manutenção 

de cultivos de dinoflagelados (meio f/2 - Guillard e Ryther 1962 e Guillard 1975; meio L1 - Guillard e 

Hargraves, 1993). Em destaque, elementos adicionais presentes do meio L1. *A solução estoque Na2SiO3 · 9 

H2O pode ser omitida para o cultivo de dinoflagelados6.  

 

Meio  

de cultura 
Soluções estoque Componentes 

Concentração Molar 

Final 

f/2 

Solução de macronutrientes (nitrato, 

fosfato e silicato) 

NaNO3 8,82 x 10-4 M 

NaH2PO4 H2O 3,62 x 10-5 M 

Na2SiO3 9H2O* 1,06 x 10-4 M 

Solução de metais traço 

FeCl3 6H2O 1,17 x 10-5 M 

Na2EDTA 2H2O 1,17 x 10-5 M 

CuSO4 5H2O 3,93 x 10-8 M 

Na2MoO4 2H2O 2,60 x 10-8 M 

ZnSO4 7H2O 7,65 x 10-8 M 

CoCl2 6H2O 4,20 x 10-8 M 

MnCl2 4H2O 9,10 x 10-7 M 

Solução de vitaminas 

Tiamina · HCl (vit. B1) 2,96 x 10-7 M 

Biotina (vit. H) 2,05 x 10-9 M 

Cianocobalamina (vit. B12) 3,69 x 10-10 M 

L1 

Solução de macronutrientes (nitrato, 

fosfato e silicato) 

NaNO3 8,82 x 10-4 M 

NaH2PO4· H2O 3,62 x 10-5 M 

Na2SiO3 · 9 H2O* 1,06 x 10-4 M 

Solução de metais traço 

Na2EDTA · 2H2O 1,17 x 10-5 M 

FeCl3 · 6H2O 1,17 x 10-5 M 

MnCl2·4 H2O 9,09 x 10-7 M 

ZnSO4 · 7H2O 8,00 x 10-8 M 

CoCl2 · 6H2O 5,00 x 10-8 M 

CuSO4 · 5H2O 1,00 x 10-8 M 

Na2MoO4 · 2H2O 8,22 x 10-8 M 

H2SeO3 1,00 x 10-8 M 

NiSO4 · 6H2O 1,00 x 10-8 M 

Na3VO4 1,00 x 10-8 M 

Solução de vitaminas 

Tiamina · HCl (vit. B1) 2,96 x 10-7 M 

Biotina (vit. H) 2,05 x 10-9 M 

Cianocobalamina (vit. B12) 3,69 x 10-10 M 

  

Para cultivo em pequena escala (bioensaios que necessitem de pequenos volumes 

de dinoflagelados) os seguintes materiais devem ser considerados: 

                                                             
6Soluções de silício não precisam ser empregadas na preparação do meio de cultura, pois este elemento não é 

essencial para o crescimento das espécies estudadas, sendo que o uso de silício é restringido somente ao 

cultivo de diatomáceas e silico-flagelados (Lourenço, 2006). A adição deste macronutriente poderia favorecer 

o crescimento de diatomáceas que poderiam competir com os dinoflagelados (Naves, 2002). 
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 11. Tubos de ensaio de borossilicato autoclavável, com tampa autoclavável (muitas 

empresas comercializam tampas não autoclaváveis que derretem facilmente após poucas 

esterilizações). O volume mais adequado para o cultivo de dinoflagelados é 25 mL 

(normalmente 15 cm de altura: 2 cm de largura); 

12. Frascos erlenmeyers de borossilicato autoclavável, com boca larga reforçada (os 

frascos com boca reforçada duram mais e resistem mais ao manuseio entre autoclavagens), 

novos ou esterilizados; 

 13. Pipetas Pasteur novas ou esterilizadas; 

 14. Ponteiras para pipeta automática (1, 5 e 10 mL) novas ou esterilizadas; 

 15. Papeis filtros tipo qualitativo (14 µm de porosidade) ou, preferencialmente, 

filtros de fibra de vidro ou celulose com porosidade inferior a 1,5 µm (kits de filtração 

serão necessários se filtros para análise forem utilizados); 

  16. Béqueres de vidro de diferentes volumes novos ou esterilizados; 

  17. Provetas de vidro/policarbonato de 500-1000 mL novas ou limpas; 

  18. Algodão hidrófilo; 

  19. Gaze cirúrgica; 

  20. Barbante; 

  21. Funil plástico novo ou limpo (1000 mL). 

  

Cultivo em média escala 

 Para cultivos de dinoflagelados em média escala (bioensaios nos quais volumes de 

aproximadamente 3 a 10 litros de dinoflagelados são necessários), além dos materiais 

listados anteriormente são necessários: 
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 22. Erlenmeyers de borossilicato autoclavável, como boca larga e reforçada (500 

mL) novos ou esterilizados; 

 23. Balões de borossilicato autoclavável, com boca larga e reforçada (3 e 6 L) novos 

ou esterilizados; 

  24. Provetas de vidro/policarbonato (1-2 L) novas ou esterilizadas. 

 

CAPÍTULO 3 – CUIDADOS DE LABORATÓRIO 

 

Lavagem e esterilização de materiais  

 A lavagem cuidadosa e adequada constitui uma etapa determinante no sucesso de 

cultivos de dinoflagelados. A organização do processo de lavagem também representa um 

passo extremamente importante que assegura agilidade e segurança nos procedimentos 

executados. É conveniente existir uma ordem espacial e temporal de trabalho e pelo menos 

três conjuntos de frascos para manutenção das cepas, de forma que enquanto um esteja em 

uso para manutenção e outro em lavagem, um terceiro esteja pronto para utilização. 

 Toda a vidraria deve ser regularmente lavada conforme os passos descritos a seguir 

(métodos adaptados de Freshney, 2000; Kawachi e Noël, 2005; Lourenço, 2006): 

1. Lavagem com escova para vidraria em água corrente da torneira. Nessa etapa, 

restos de cultura acumulados nas paredes dos frascos devem ser cuidadosamente 

removidos, ressaltando-se que qualquer acúmulo pode inibir o crescimento de 

dinoflagelados; 

2. Secagem em temperatura ambiente ou estufa (60-100°C); 
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3. Imersão em solução de HCl 10%
7
 por um período não inferior a 24 horas. Nessa 

etapa, muitas publicações recomendam a imersão completa de frascos de cultivo em HCl, 

porém apenas deixar o ácido em contato com as paredes do frasco (por meio de um 

enxágue rápido com uma pequena quantidade de ácido) é suficiente para a limpeza. Esse 

procedimento reduz o volume de ácido ao qual o usuário será exposto, bem como o resíduo 

gerado pela lavagem. Também é importante ressaltar que uma mesma solução de HCl pode 

ser reutilizada algumas vezes por meio da filtração em papel filtro qualitativo. Recomenda-

se que a mesma seja descartada após atingir uma coloração muito amarela. 

4. Enxágue em água da torneira corrente. Nessa etapa, os frascos devem ser 

exaustivamente enxaguados em água da torneira no mínimo 10 vezes; 

5. Enxágue em água destilada. Nessa etapa, os frascos devem ser exaustivamente 

enxaguados em água destilada no mínimo 10 vezes; 

6. Secagem em estufa (60 - 100 °C). 

  Frascos e materiais não empregados nos cultivos de culturas (provetas, béqueres, 

funis e frascos utilizados apenas com água do mar ou água destilada autoclavadas) podem 

ser lavados em ácido diluído (Passo 3) ou apenas por imersão em detergente neutro diluído 

                                                             
7 Durante a manipulação do ácido clorídrico (HCL) recomenda-se que sejam evitados contatos com o líquido 

ou com o seu vapor. Em caso de acidente, as pessoas devem ser mantidas afastadas e o material deve ser 

isolado e removido. Recomenda-se o uso de neblina de água para baixar o vapor e para manipulação e/ou 

remoção do material devem ser usadas luvas, botas e roupas de borracha butílica, PVC, ou polietileno 

clorado, e máscara de respiração autônoma. Estas informações foram extraídas da Ficha de Informações de 

Segurança de produtos químicos (FISPQ) para HCL da CETESB: disponível em 

<http://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/produtos/ficha_completa1.asp?consulta=%C1CIDO%20CLOR%CDDR

ICO&cod=%C1CIDO%20CLOR%CDDRICO>, acesso em novembro de 2012. Porém outras fichas podem 

ser facilmente consultadas via internet. 
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a 1% por um período não inferior a 24 horas e enxaguados cuidadosamente (pelo menos 3 

vezes) em água da torneira e água destilada. 

 Após a lavagem, toda a vidraria deve ser esterilizada preferencialmente por calor 

úmido em autoclave pelo período de 30 minutos e à pressão de 1 atm (Lourenço, 2006). 

Alternativamente, a vidraria pode ser esterilizada por calor seco mediante exposição em 

forno com ar quente por pelo menos duas horas a 160 ºC, ou conforme metodologias mais 

rigorosas, por um período de três a quatro horas a 250 ºC (Lourenço, 2006). 

 

Preparação de meios de cultura 

 A preparação dos meios de cultura pode ser efetuada por meio da aplicação de 

técnicas de esterilização por calor úmido em autoclave (Figura 5.3) ou por microondas. O 

método mais adequado deve ser escolhido com base no volume de meio de cultura 

necessário em cada ocasião e pelo tempo disponível para sua preparação. 
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Figura 5.3. Principais cuidados de esterilização adotados em laboratório. A: Bico de Bunsen. B: Autoclave 

vertical. Fotos por Naira Juliana da Silva. 

  

Devido às altas temperaturas verificadas durante a esterilização na autoclave (cerca 

de 100 ºC) e a elevação no pH, acompanhada pela perda de gás carbônico, precipitados 

podem ser formados pela combinação de constituintes inorgânicos da água do mar ou 

componentes provenientes do enriquecimento. Esses precipitados podem ser deletérios para 

muitas células fitoplanctônicas. A esterilização por autoclave também consome algumas 

horas, especialmente se o tempo de resfriamento de líquidos for incluído (Keller et al., 

1988; Kawachi e Noël, 2005).  Desse modo, a técnica de esterilização em fornos de micro-

ondas pode ser alternativamente adotada em algumas ocasiões pela maior facilidade, 

praticidade, rapidez de preparo de pequenos volumes de meio de cultura, menor custo e 

A B 
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maior eficácia, sugerida pela reduzida precipitação de elementos provenientes das soluções 

estoque de nutrientes. Este fator permite que os nutrientes sejam esterilizados juntamente 

com a água do mar, diminuindo fontes de contaminação posterior (Keller et al., 1988; 

Lourenço, 2006). 

 Um melhor crescimento das células é esperado para meios de cultura preparados 

com água do mar coletada preferencialmente em localidades mais distantes da costa, com 

uma quantidade menor de matéria orgânica dissolvida. 

  Em laboratório, a água deve ser filtrada em filtros de fibra de vidro com 0,7 µm de 

porosidade (GF/F) e esterilizada em autoclave pelo período de 60 minutos, na temperatura 

de 100 °C e à pressão de 1 atm (Kawachi e Noël, 2005; Lourenço, 2006) ou em um forno 

de micro-ondas (10 minutos para 1 L de meio de cultura) (Keller et al., 1988). 

Alternativamente, podem ser empregados filtros de fibra de vidro tipo GF/A (1,6 µm), 

GF/B (1 µm) ou GF/C (1,2 µm). 

 O procedimento de filtração da água do mar deve ser adotado, pois, em alguns 

casos, pode ocorrer precipitação de material orgânico e consequente opacidade após o 

processo de esterilização. A formação desse material é atribuída por Vieira (comunicação 

pessoal) à utilização de algodão hidrófobo (que não possui afinidade com a água), 

recomendando-se, desse modo, a confecção de tampões com algodão hidrófilo (que possui 

afinidade com a água). 

A inibição do crescimento de clones de Gonyaulax polyedra por material 

particulado foi relatada por Keller e Guillard (1985), os quais recomendaram a filtração do 

meio autoclavado por uma membrana de poros pequenos, como descrito anteriormente. 
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Após esterilização e esfriamento da água do mar até a temperatura ambiente, o meio 

de cultura deve ser preparado por meio da adição de soluções estoque de nutrientes. A 

composição dos dois meios de culturas f/2 (Guillard e Ryther 1962, Guillard 1975) e L1 

(Guillard e Hargraves, 1993), ambos sem sílica, pode ser observada na Tabela 5.1. 

 Embora todas as espécies possam crescer nas duas receitas, em meio L1 os cultivos 

crescem mais rápido, com colorações mais intensas e permanecem mais tempo em fase 

exponencial. Quando propagadas em meio f/2, algumas espécies, sobretudo às pertencentes 

aos gêneros Gymnodinium e Gonyaulax, precisam de mais atenção, devido ao crescimento 

mais lento e decaimento mais acelerado. Contudo, ressalta-se que esta pode ser uma 

característica indicativa de que os gêneros necessitam de mais tempo de adaptação a este 

meio, não sendo possível afirmar que sua aplicação é inadequada. 

 Durante a preparação de meio de cultura em micro-ondas, soluções estoque devem 

ser adicionadas antes da esterilização, com exceção da solução de vitaminas, a qual pode 

ser inserida posteriormente para evitar sua desnaturação (Keller et al., 1988). Conforme a 

necessidade, a salinidade do meio obtido deve ser ajustada para a faixa de 35-36, mediante 

adição de água destilada autoclavada. 

  Eventualmente, caso seja verificada elevada precipitação de sílica (proveniente dos 

frascos de borossilicato) após a esterilização, o meio de cultura deve, como último passo, 

ser transferido para um recipiente esterilizado após pelo menos 24 horas de sedimentação 

do material particulado, a fim de evitar interferência do precipitado no crescimento das 

células. O procedimento citado deve ser efetuado nas proximidades do bico de Bulsen. Em 

laboratório, foi observado que em meios de culturas com muito precipitado, dinoflagelados 

dificilmente crescem saudáveis e sem deformações. 
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Os procedimentos de adição de nutrientes e de filtração da solução final devem ser 

executados nas proximidades da chama de um bico de Bunsen (Figura 5.3. B). 

 

CAPÍTULO 4 – ISOLAMENTO E PROPAGAÇÃO 

 

 No estudo que originou o presente manual, células de fitoplâncton foram isoladas a 

partir de amostras coletadas na superfície da coluna de água, com o auxílio de balde 

plástico, ou em um ponto de coleta fixo. Nesse segundo caso, a coleta foi realizada a bordo 

de uma embarcação de alumínio, com o auxílio de uma rede de fitoplâncton com 20 µm de 

abertura de malha, arrastada sob a menor velocidade possível para o motor empregado. 

Para exemplificação, a lista de dinoflagelados isolados durante a dissertação de mestrado 

que originou o presente texto encontra-se inserida no Anexo. 

 Sob estereomicroscópio ou microscópio invertido, cada célula de dinoflagelado 

isolada deve ser lavada pelo menos três vezes em gotas de meio de cultura para eliminar 

outros micro-organismos (isolamento por pipetagem e diluição sucessiva - Hoshaw e 

Rosowski, 1973; Gonzalez et al., 1995; Naves, 2002; Andersen & Kawachi, 2005; 

Lourenço, 2006) e transferida para multiplacas acrílicas estéreis de 24 cavidades com meio 

de cultura f/2 ou L1, ambos preparados sem adição de sílica. Uma dúvida comum neste 

ponto é se o poço da placa deve ser preenchido antes ou depois do isolamento. A ordem não 

fará diferença, porém a inserção do dinoflagelado em uma pequena gota no fundo do poço e 

posterior preenchimento facilita o controle do processo de isolamento, uma vez que é 

possível verificar se a célula realmente foi transferida da placa de lavagem para a placa de 

isolamento. 
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 É conveniente que a triagem seja executada a partir de uma pequena gota da 

amostra, diluída em um volume apenas um pouco maior de meio de cultura. Nessa etapa, 

quanto menor o volume de amostra colocado na placa de petri ou na lâmina de isolamento, 

mais fácil torna-se o trabalho. Quanto mais líquido for introduzido, maior será a quantidade 

de microalgas e de outros organismos indesejáveis. 

 Durante esse procedimento, uma atenção especial deve ser dada ao cuidado na 

limpeza de todos os instrumentos utilizados e à temperatura. Uma boa dica é flambar a 

ponta do capilar de isolamento, bem como a superfície de lâminas ou placas de petri que 

estejam sendo utilizadas. Por esse motivo, alguns pesquisadores optam por trabalhar 

sempre nas proximidades do bico de Bunsen. 

Muitas células frequentemente ficam imóveis durante a manipulação, retomando 

sua natação logo após a inserção nos poços de isolamento. Desse modo, o isolamento é 

válido mesmo que a célula encontre-se imóvel. Quanto mais poços forem confeccionados, 

maiores serão as chances de obtenção de pelo menos um cultivo unialgal. 

 Para facilitar a triagem de dinoflagelados, a amostra pode ser eventualmente 

concentrada por meio de filtração por malhas de 10 ou 20 µm. Se a amostra coletada for 

bem diluída (pelo menos na razão de 1 unidade de volume da amostra: 2 unidades de 

volume água do mar filtrada) e acondicionada adequadamente, isto é, em condições 

próximas às verificadas em campo, é possível trabalhar com o mesmo material por alguns 

dias. Uma segunda opção é diluir uma pequena quantidade da amostra em meio de cultura 

recém-preparado. Esse procedimento pode fomentar o crescimento de bactérias, mas pode 

também possibilitar o crescimento de espécies alvo do isolamento. 
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Multiplacas devem ser mantidas em câmara de germinação com temperatura 

próxima à verificada em campo (23 ± 1˚C para espécies da costa sudeste do Brasil) e 

fotoperíodo de 12:12 horas no mesmo meio de cultura empregado durante os isolamentos. 

Do mesmo modo, valores de  salinidade devem ser próximos aos verificados no local de 

isolamento (35 a 36 ppm para espécies da costa sudeste do Brasil). 

 As placas devem ser monitoradas com o auxílio de um estereomicroscópio ou de um 

microscópio invertido para observação da multiplicação, sobrevivência das células e 

eventual proliferação de contaminação em cada uma das cavidades. Para as cavidades 

isentas de contaminação, após atingirem a fase exponencial de crescimento, as células 

devem ser transferidas com o auxílio de pipetas Pasteur autoclavadas ou de uma 

micropipeta dotada de ponteiras plásticas autoclavadas para tubos de ensaio contendo meio 

de cultura. Nessa etapa, sobretudo para células de maior tamanho, recomenda-se que a 

ponta da ponteira seja cortada para evitar a destruição das células e reduzir o impacto da 

manipulação durante a transferência. 

 Culturas estabelecidas em meio f/2 sem sílica podem posteriormente ser transferidas 

para o meio L1 sem sílica, o qual foi adotado na manutenção de todos os cultivos (relativos 

ao estudo que originou o presente manual) em função da observação visual de menor tempo 

para obtenção da fase exponencial de crescimento e aspecto mais saudável da cultura 

(menor proporção de células com deformações, maior mobilidade e maior sobrevivência da 

cultura). 

 Depois de estabilizadas, as culturas podem ser periodicamente propagadas em duas 

séries independentes de cultivo: erlenmeyers de 125 ou 500 mL, por exemplo, e tubos de 

ensaio, mediante a inoculação de um pequeno volume de cultura no recipiente de destino 
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(geralmente 0,4 mL para frascos erlenmeyers de 125 mL e 0,2 mL para tubos de ensaio) 

previamente preenchido com meio L1 sem sílica. Para cada série de propagação devem ser 

mantidos simultaneamente dois frascos, o primeiro correspondente à cultura mais antiga, 

doadora do inóculo, e o segundo a cultura nova, recém repicada (Lourenço, 2006) (Figuras 

5.4. A-B). 

Como será descrito em sequência, na sessão relativa a aspectos qualitativos de 

algumas espécies, alguns dos dinoflagelados poderão exigir mais atenção durante a 

repicagem, de forma que o volume de inóculo pode variar para algumas espécies de 

crescimento frequentemente mais lento. 

Todos os procedimentos de propagação devem ser realizados em câmara de fluxo 

laminar ou próximos à chama de um bico de Bunsen. 
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Figura 5.4. Ilustração de uma série de propagação de cultivo. Série de propagação em tubos de ensaio, em 

destaque, “cultura filha” (1: Alexandrium sp., L1 Si-, S=35, 01.07.10) recém repicada de uma “cultura mãe”, 

doadora do inóculo (1: Alexandrium sp. , L1 Si-, S=35, 19.05.10). A cultura mãe é mantida em cultivo até a 

próxima repicagem. Da direita para a esquerda, câmaras de germinação 1 e 2 no Laboratório Integrado de 

Processos Oceanográficos (LIPO, Ubatuba) (B). Em cada uma das câmaras uma série independente de cultivo 

tem sido mantida. ITA: Itajaí. SC: Santa Catarina. 

 

As placas de isolameno devem ser mantidas como reserva, recebendo gotas de meio 

de cultura no mínimo a cada 2 dias, até o estabelecimento das culturas em frascos maiores, 

monitorado periodicamente mediante a observação sob microscópio invertido. Enquanto as 

placas estiverem livres de contaminação é possível tentar transferir novamente cepas não 

estabilizadas para tubos de ensaio ou ainda reisolar células que cresceram bem nos poços, 

A B 
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porém com contaminantes (fungos ou outras microalgas). Neste caso, as chances são 

maiores, pois as densidades serão superiores do que as esperadas para uma amostra natural. 

Após o estabelecimento e aclimatação de todas as cepas, e criação dos frascos de 

reserva do banco de cultivos, o padrão de propagação pode ser alterado de forma a estender 

o intervalo entre as repicagens sem comprometer a saúde dos cultivos. 

Temperaturas diferentes podem ser adotadas para minimizar o risco de perda de 

espécies aparentemente mais sensíveis a temperaturas de cultivo mais baixas, geralmente 

pertencentes ao gênero Prorocentrum sp., que demonstrou elevada sensibilidade a 

temperaturas de cultivo inferiores a 21 °C. 

Frascos erlenmeyers podem ser inicialmente repicados a cada 10 a 12 dias e 

posteriormente a cada 25 a 35 dias, sendo o período determinado de acordo com a 

observação visual ou sob microscópio do estado de crescimento das culturas. Períodos 

menores de repicagem podem ser inicialmente adotados para permitir a aclimatação das 

cepas às condições de cultivos e, em consequência, posterior resistência a intervalos 

maiores de propagação. Essa transição é importante para que o pesquisador não execute 

propagações muito próximas sem necessidade. 

Cultivos mantidos em tubos de ensaio podem ser inicialmente repicados em 

intervalos de tempo de no mínimo 15 dias e posteriormente em intervalos de 25-35 ou 40-

45 dias. 

Ressalta-se que o intervalo de trabalho de 40-45 dias foi alcançado, em laboratório, 

mediante: (i) incremento de 50% na quantidade das soluções estoque de macronutrientes, 

metais traço e vitaminas, (ii) redução da temperatura de incubação em cerca de 1 ºC e 

inoculação de volume menor de cultura (0,2 e 0,4 mL para tubos de ensaio de 15 e 30 mL, 
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respectivamente), conforme o método de manutenção de tubos de ensaio adotado no BMM 

(Banco de Microorganismos Marinhos do Instituto Oceanográfico da Universidade de São 

Paulo).  

Para a obtenção desse intervalo é importante que todas as etapas anteriores sejam 

cuidadosamente cumpridas. Cultivos de dinoflagelados são geralmente mais sensíveis do 

que de flagelados e diatomáceas, sendo a adaptação às condições de cultivo um ponto 

fundamental para que as etapas posteriores sejam atingidas com tranquilidade. 

Séries em duplicata devem ser adotadas sempre que possível para reduzir o risco de 

eventual contaminação e/ou perda dos cultivos após a propagação (Lourenço, 2006) 

 Um aspecto importante da manutenção de cultivos corresponde ao fato de que a 

manipulação das cepas a qualquer momento pode fazer com que as células estejam em 

momentos distintos de seu ciclo de divisão celular. Para a realização de estudos detalhados 

sobre fisiologia ou composição bioquímica de espécies é necessário que a divisão celular 

das cepas seja o mais sincronizada possível. Isso pode ser tentativamente obtido 

envolvendo os frascos em papel alumínio por períodos de 24, 48 ou 72 horas, de forma a 

estimular que todas as células iniciem seu ciclo de divisão aproximadamente ao mesmo 

tempo (Naves, comunicação pessoal). 

 

Informações qualitativas sobre o crescimento das cepas estabelecidas 

 Para espécies dos gêneros Alexandrium, Gonyaulax, Gymnodinium, em alguns 

casos, cultivos foram estabelecidos com maiores dificuldades, devido à elevada oscilação 

do padrão de crescimento ao longo das repetidas propagações. Para estes táxons, culturas 

saudáveis e com rápido crescimento foram obtidas após meses de observação e repicagens 
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de 10-12 dias, ao passo que culturas dos gêneros Ostreopsis e Prorocentrum foram 

satisfatoriamente estabelecidas em poucas semanas, geralmente com crescimento rápido e 

reduzida incidência de deformações logo após a retirada do inóculo das placas de 

isolamento e transferência para frascos de cultivo. 

 A sensibilidade dos gêneros Alexandrium, Gonyaulax e Gymnodinium às condições 

de cultivo e a decorrente dificuldade de estabelecimento de culturas podem ser, em parte, 

atribuídas aos ciclos de reprodução complexos e pouco estudados, caráter mixotrófico de 

algumas espécies e à possível carência de nutrientes limitantes ainda não definidos e não 

encontrados nos meios de cultura mais tradicionalmente empregados. 

Dentre os três gêneros, especialmente para Gymnodinium, foi verificado, mais de 

uma vez, o completo desaparecimento das células, sem a verificação de cistos, mesmo com 

a execução rigorosa dos procedimentos descritos. Para contornar esse problema, além do 

aumento do inóculo de repicagem, frascos adicionais foram introduzidos ao longo das 

repicagens (manutenção da cultura “avó”, da cultura “mãe” e de duas a três culturas 

“filhas”). Embora esse procedimento aumente a etapa de lavagem e o gasto de meio de 

cultura, é uma alternativa quando a existência da cepa é crucial para o desenvolvimento de 

determinada pesquisa. Destaca-se que a perda da cepa nunca foi detectada em todos os 

tubos das duas incubadoras, o que ressalta a importância de um bom conjunto de frascos 

reserva para substituição de cepas perdidas. Em cultivos saudáveis de Gymnodinium sp. é 

frequente a formação de grumos amarelo-amarronzados (muco), associados à liberação 

extracelular de polissacarídeos (reportada por alguns autores como, por exemplo, Kim e 

Martin, 1974 e Sogawa et al., 1998) e a verificação de natação rápida das células. A elevada 

variabilidade no tamanho das células, facilmente visível em microscópio, também é 



156 
 

 

 

comum, em virtude das várias fases do ciclo de vida presentes (Steidinger, 1975; Figueroa 

et al., 2008).  

Algumas espécies de dinoflagelados aparentemente não se adaptam ao novo padrão 

de propagação mais prolongado (30-35 dias para frascos e 40- 45 dias para tubos de 

ensaio), não multiplicando ou alcançando densidade reduzida após semanas de inoculação 

(Alexandrium sp. e Gonyaulax sp.). O problema pode ser contornado com observações mais 

frequentes em microscópio e aumento do inóculo durantes as repicagens, de forma que 

todas as cepas passem a ser repicadas em intervalos maiores. 

Durante o crescimento em placas de isolamento, células do gênero Alexandrium, 

isolado a partir de amostras coletadas em Ubatuba, em meio de cultura L1 sem sílica, 

formaram longas cadeias (Figura 5.5). A formação de cadeias ocorre geralmente em 

condições de cultivo favoráveis, demonstrando escolha adequada das condições adotadas 

(Naves, comunicação pessoal).  
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Figura 5.5. Visão de parte de uma cadeia com um número superior a 20 células de Alexandrium sp. dentro da 

cavidade da multiplaca de isolamento. Foto por Jeanete Lopes Naves. 

 

 Após a inoculação em frascos maiores, a formação de cadeias também foi 

verificada, sendo as mesmas compostas por um número menor de células e presentes 

apenas na fase exponencial do crescimento. O mesmo padrão de formação de duplas de 

células e cadeias reduzidas (3-4 células) também foi verificado para a espécie A. 

tamiyavanichii, reisolada a partir de uma cepa contaminada proveniente de Itajaí (Santa 

Catarina). Este padrão foi observado após alguns meses de propagação, evidenciando mais 

uma vez que o estabelecimento satisfatório do gênero exige um longo período de adaptação 

às condições de cultivo. 

Para Ostreopsis, cultivos saudáveis normalmente crescem formando projeções 

mucosas que podem se estendem até o fundo dos frascos de cultivo. Para o caso deste 

gênero, o muco pode facilitar a aderência a substratos, os quais comumente correspondem a 

macroalgas (Nascimento et al., 2012). As cepas são em geral muito resistentes, sendo 



158 
 

 

 

possível a repicagem e a recuperação de cultivos em estágio avançado de decaimento 

(culturas extremamente pálidas). Para as cepas do grupo, culturas saudáveis tiveram 

coloração alaranjada quando em pleno crescimento exponencial. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Devido à dificuldade de cultivo e manutenção de dinoflagelados marinhos, em 

função da constante variabilidade e sensibilidade das cepas, existem poucos estudos com 

foco em análises experimentais e moleculares com células vivas em âmbito nacional. Desse 

modo, espera-se que o presente material possa contribuir para o desenvolvimento de novos 

estudos voltados para diferentes temas da ecologia, fisiologia e taxonomia desse importante 

grupo do plâncton marinho. 
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7 – ANEXO 

Cepas de dinoflagelados estabelecidas no Laboratório Integrados de Processos Oceanográficos – LIPO 

(Ubatuba, São Paulo). Numeração atribuída à cepa isolada, número da multiplaca de isolamento e local de 

isolamento, identificação taxonômica preliminar da espécie de dinoflagelado isolada, data do isolamento e 

local de coleta da amostra analisada. M1: Morfotipo 1. M2: Morfotipo 2. SP: São Paulo. SC: Santa Catarina. 

UBA: Ubatuba.  

Nº 
Multiplacas 

de isolamento 
Espécies 

Data de 

isolamento 
Local de coleta 

01 Placas 01-02/SP 
Ordem Gonyaulacales F. J. R. 

Taylor 1980 

Família Goniodomataceae 

Lindemamann 1928 

Alexandrium tamiyavanichii 

(reisolamento
8
) 

03.10 

Espécie isolada em Itajaí 

(SC) e reisolada no Banco de 

Microorganismos Marinhos 

do IOUSP (SP) 
03 Placas 01-02/SP 

11 Placa 02/UBA 
Ordem Gonyaulacales F. J. R. 

Taylor 1980 

Família Gonyaulacaceae 

Lindemamann 1928 

Gonyaulax cf. A 19 - 20.03.10 

Praia do Lamberto (Ubatuba, 

SP) 

 

12 Placa 04/UBA Gonyaulax cf. B (*)
9
 25.04.10 

13 Placa 02/UBA 
Ordem Gymnodiniales  

Lemmermann 1910 

Família Gymnodiniaceae 

Lankester 1885 

Gymnodinium cf. A 19 - 20.03.10 

14  Placa 04/UBA Gymnodinium cf. B 25.04.10 

15 Placa 04/UBA Gymnodinium cf. C 25.04.10 

17 Placa 03/UBA 
Ordem Gonyaulacales F. J. R. 

Taylor 1980 

Família Ostreopsidaceae 

Kindemann 1928 

Ostreopsis cf. A 10.04.10 

18  Placa 03/UBA Ostreopsis cf. B 10.04.10 

19 Placa 03/UBA Ostreopsis cf. C 10.04.10 

20 Placa 02/UBA 
Ordem Prorocentrales 

Lemmermann 1910 

Família Prorocentraceae Stein 

1883 

Prorocentrum gracile Schutt 1895 19 - 20.03.10 

21 Placa 04/UBA Prorocentrum cf. A 25.04.10 

22 Placa 03/UBA Prorocentrum cf. B 10.04.10 

16 Placa 05/UBA 
Ordem Gonyaulacales F. J. R. 

Taylor 1980 
Gênero não identificado 22.05.10 

02 Placas 06-07/UBA 

Ordem Gonyaulacales F. J. R. 

Taylor 1980 

Família Goniodomataceae 

Lindemamann 1928 

Alexandrium sp. A (M1) 08.10 

Canal do Boqueirão 

(Ubatuba, São Paulo) 

04 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. B (M1) 08.10 

05 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. C (M1)* 08.10 

06 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. D (M1) 08.10 

07 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. E (M2) 08.10 

08 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. F (M2)* 08.10 

09 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. G (M2)* 08.10 

10 Placas 06-07/UBA Alexandrium sp. H (M2) 08.10 

                                                             
8 A espécie foi reisolada após a verificação do crescimento de uma microalga de menor tamanho na fase de 

decaimento da cultura e vem sendo cultivada, no LIPO, em 2 séries de tubos de ensaio, em duplicata; 

9 (*) As quatro espécies destacadas foram perdidas durante o último período de execução do mestrado. As 

cepas continuam sendo repicadas, para o caso de estarem encistadas, porém não foi verificado crescimento até 

o presente momento. 
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