
	  
	  

André Francisco Bucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos de morfotipos do fitoplâncton no comportamento espectral da 
absorção da luz, e possíveis implicações para a determinação de 

carbono particulado por sensoriamento remoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
 

2013

Dissertação	   apresentada	   ao	   Instituto	  
Oceanográfico	   da	   Universidade	   de	   São	  
Paulo,	   como	   parte	   dos	   requisitos	   para	  
obtenção	   do	   título	   de	  Mestre	  em	  Ciências,	  
Programa	   de	   Oceanografia,	   área	   de	  
Oceanografia	  Biológica.	  

Orientadora:	  Profa.	  Dra.	  Áurea	  Maria	  Ciotti	  



	  
	  

Universidade de São Paulo 
 

Instituto Oceanográfico 
 
 
 
 
 

Efeitos de morfotipos do fitoplâncton no comportamento espectral da 
absorção da luz, e possíveis implicações para a determinação de 

carbono particulado por sensoriamento remoto 
 
 

André Francisco Bucci 
 
 

Versão Corrigida 
 
 
Dissertação apresentada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, 
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências, Programa 

de Oceanografia, área de Oceanografia Biológica. 
 
 
 
 

Julgado em ____/____/____ 
 
 
 
 
 
________________________________   _______________ 
 
Profa. Dra. Áurea Maria Ciotti              Conceito 
 
 
 
 
________________________________   ________________ 
 
Profa. Dra. Sônia Maria Flores Gianesella            Conceito 
 
 
 
 
________________________________   ________________ 
 
Profa. Dra. Clarisse Odebrecht              Conceito



i	  
	  

Sumário 
 
LISTA	  DE	  FIGURAS	  ........................................................................................................................	  III	  
LISTA	  DE	  TABELAS	  ........................................................................................................................	  VI	  
ÍNDICE	  DE	  SÍMBOLOS	  ..................................................................................................................	  VII	  
LISTA	  DE	  ABREVIAÇÕES	  ...............................................................................................................	  X	  
AGRADECIMENTOS	  ........................................................................................................................	  XI	  
RESUMO	  ..........................................................................................................................................	  XIII	  
ABSTRACT	  .....................................................................................................................................	  XIV	  
1.	  INTRODUÇÃO	  ...............................................................................................................................	  1	  
1.1.	  DETERMINAÇÃO	  DA	  BIOMASSA	  DO	  FITOPLÂNCTON	  MARINHO	  ........................................................	  1	  
1.2.	  ABSORÇÃO	  DE	  LUZ	  PELO	  FITOPLÂNCTON	  .............................................................................................	  3	  

2.	  OBJETIVOS	  ....................................................................................................................................	  7	  
3.	  ÁREA	  DE	  ESTUDO	  .......................................................................................................................	  8	  
3.1.	  ASPECTOS	  GEOGRÁFICOS	  .........................................................................................................................	  8	  
3.2.	  MASSAS	  DE	  ÁGUA	  E	  HIDRODINÂMICA	  ...................................................................................................	  8	  
3.3.	  FEIÇÕES	  OCEANOGRÁFICAS	  DE	  MESO-‐ESCALA	  ......................................................................................	  9	  
3.4.	  CLIMATOLOGIA	  DAS	  CORRENTES	  OCEÂNICAS	  E	  CONDIÇÕES	  METEOROLÓGICAS	  ..........................	  10	  
3.5.	  ASPECTOS	  BIOLÓGICOS	  DAS	  COMUNIDADES	  FITOPLANCTÔNICAS	  ...................................................	  11	  
3.5.	  CARACTERÍSTICAS	  BIO-‐ÓTICAS	  E	  COR	  DO	  OCEANO	  ............................................................................	  11	  

4.	  MATERIAIS	  E	  MÉTODOS	  .........................................................................................................	  13	  
4.1.	  OBTENÇÃO	  DAS	  AMOSTRAS	  ...................................................................................................................	  13	  
4.2.	  PROCESSAMENTO	  DAS	  AMOSTRAS	  .......................................................................................................	  14	  
4.2.1.	  COEFICIENTE	  DE	  ABSORÇÃO	  DE	  LUZ	  PELO	  FITOPLÂNCTON	  (APH(Λ),	  M-‐1)	  ................................	  15	  
4.2.2.	  MODELOS	  BIO-‐ÓTICOS	  ........................................................................................................................	  18	  
4.2.2.1.	  VIDUSSI	  ET	  AL.,	  2001	  E	  UITZ	  ET	  AL.,	  2006	  ................................................................................	  18	  
4.2.2.2.	  CIOTTI	  ET	  AL.,	  2002	  ........................................................................................................................	  19	  
4.2.3.	  CONCENTRAÇÃO	  DE	  PIGMENTOS	  INTRACELULARES	  [MG.M-‐3]	  .....................................................	  20	  
4.2.4.	  ABUNDÂNCIA	  DE	  ORGANISMOS	  FITOPLANCTÔNICOS	  [CÉLULAS.L-‐1]	  .........................................	  21	  
4.2.4.1.	  ORGANISMOS	  MAIORES	  QUE	  5µM	  .................................................................................................	  21	  
4.2.4.1.1.	  CONTAGEM	  EM	  MICROSCÓPIO	  INVERTIDO	  ...............................................................................	  21	  
4.2.4.1.2.	  CÁLCULO	  DO	  NÚMERO	  DE	  CÉLULAS	  POR	  CADEIA	  ....................................................................	  23	  
4.2.4.1.3.	  REGISTRO	  DOS	  ORGANISMOS	  POR	  FAIXA	  DE	  TAMANHO	  .........................................................	  24	  
4.2.4.1.4.	  IDENTIFICAÇÃO	  .............................................................................................................................	  25	  
4.2.5.	  CÁLCULO	  DO	  BIOVOLUME	  CELULAR,	  SUPERFÍCIE	  CELULAR	  E	  RAZÃO	  SUPERFÍCIE/VOLUME
	  .............................................................................................................................................................................	  26	  
4.2.5.1	  -‐	  DEFINIÇÃO	  DE	  MORFOTIPOS	  GEOMÉTRICOS	  E	  MEDIDAS	  LINEARES	  ......................................	  26	  
4.2.6.	  CÁLCULO	  DE	  BIOMASSA	  EM	  UNIDADES	  DE	  CARBONO	  [MGC.M-‐3]	  ...............................................	  27	  
4.2.6.1.	  ORGANISMOS	  MENORES	  QUE	  5µM	  ................................................................................................	  27	  
4.2.6.2.	  ORGANISMOS	  MAIORES	  QUE	  5µM	  .................................................................................................	  28	  
4.2.7.	  ANÁLISE	  DE	  DADOS	  .............................................................................................................................	  29	  

5.	  RESULTADOS	  ..............................................................................................................................	  30	  
5.1.	  BIOMASSA	  E	  RAZÃO	  C:CHL	  ....................................................................................................................	  30	  
5.2.	  CLASSIFICAÇÃO	  DA	  COMUNIDADE	  FITOPLANCTÔNICA	  .....................................................................	  33	  
5.3.	  DESCRITORES	  DE	  COMUNIDADE	  E	  TAMANHO	  PONDERADO	  ............................................................	  37	  
5.4.	  RAZÃO	  S/V	  ...............................................................................................................................................	  48	  
5.5.	  VALIDAÇÃO	  DE	  MODELOS	  BIO-‐ÓTICOS	  ................................................................................................	  54	  



ii	  
	  

	  

5.5.1	  -‐	  VIDUSSI	  ET	  AL.	  (2001)	  E	  UITZ	  ET	  AL.	  (2006)	  ............................................................................	  54	  
5.5.2	  -‐	  CIOTTI	  ET	  AL.	  (2002)	  .......................................................................................................................	  55	  
5.6.	  COEFICIENTE	  DE	  ABSORÇÃO	  DA	  LUZ	  PELO	  FITOPLÂNCTON	  .............................................................	  57	  

6.	  DISCUSSÃO	  ..................................................................................................................................	  61	  
6.1.	  BIOMASSA	  E	  RAZÃO	  C:CHL	  ....................................................................................................................	  61	  
6.2.	  CLASSIFICAÇÃO	  DA	  COMUNIDADE	  FITOPLANCTÔNICA	  .....................................................................	  63	  
6.3.	  DESCRITORES	  DE	  COMUNIDADE	  E	  TAMANHO	  PONDERADO	  ............................................................	  64	  
6.4.	  RAZÃO	  S/V	  ...............................................................................................................................................	  65	  
6.5.	  VALIDAÇÃO	  DE	  MODELOS	  BIO-‐ÓTICOS	  ................................................................................................	  66	  
6.5.1	  -‐	  VIDUSSI	  ET	  AL.	  (2001)	  E	  UITZ	  ET	  AL.	  (2006)	  ............................................................................	  66	  
6.5.2	  -‐	  CIOTTI	  ET	  AL.	  (2002)	  .......................................................................................................................	  67	  
6.6.	  COEFICIENTE	  DE	  ABSORÇÃO	  DA	  LUZ	  PELO	  FITOPLÂNCTON	  .............................................................	  68	  

CONCLUSÕES	  ...................................................................................................................................	  70	  
REFERÊNCIAS	  BIBLIOGRÁFICAS	  ...............................................................................................	  72	  
ANEXOS	  .............................................................................................................................................	  91	  
ANEXO	  A	  ............................................................................................................................................................	  91	  
ANEXO	  B	  ............................................................................................................................................................	  92	  
CONDIÇÕES	  OCEANOGRÁFICAS	  E	  ESTADO	  TRÓFICO	  ..................................................................................	  92	  
ANEXO	  C	  ............................................................................................................................................................	  97	  

 
 



iii	  
	  

Lista de Figuras 
Figura 1: Localização da área de estudo e estações de coleta de amostras de 

água com as estações utilizadas neste trabalho em destaque (Θ). A) 
Distribuição espacial da malha amostral dos dois cruzeiros 
oceanográficos MCT-1 e MCT-2, destacados, respectivamente, em linha 
pontilhada e linha contínua. B) Estações oceanográficas realizadas pelo 
cruzeiro MCT-1 em julho de 2010. C) Distribuição das estações 
oceanográficas do cruzeiro MCT-2 de dezembro de 2010 para a 
plataforma continental sul. D) Estações oceanográficas do MCT-2 na 
plataforma continental sudeste brasileira.	  ...............................................................	  14	  

Figura 2: Comparação entre o uso de fórmulas de conversão de volume para 
biomassa. A) Biomassa representada por espécie dentro de cada 
amostra e B) Biomassa total da comunidade fitoplanctônica. 
Superescritos "a" e "b" representam diferença estatística (Teste t-student 
pareado, p<0.001, n=2011). Não estão representados os outliers em 
ambos os gráficos.	  ...............................................................................................................	  31	  

Figura 3: Relação entre a biomassa do fitoplâncton (B) e a concentração de 
clorofila-a ([chl]).	  ....................................................................................................................	  31	  

Figura 4: Distribuição da biomassa e da razão C:chl entre Superfície e PFMC 
de toda a comunidade fitoplanctônica (A e B) e excluindo o ultra e 
picoplâncton (C e D). As denotações "a" e "b" representam diferença 
estatística entre os grupos de dados em cada gráfico (ANOVA, p<0.05, 
n=49).	  ..........................................................................................................................................	  33	  

Figura 5: Distribuição das estações oceanográficas alinhadas de acordo com 
a biomassa total da comunidade fitoplanctônica para a Superfície. A) 
Biomassa [mgC.m-3];  B) [chl] [mg.m-3] em escala logarítmica (log10); C) 
Comprimento Total ponderado pela Biomassa (CTB).	  ......................................	  38	  

Figura 6: Distribuição das estações oceanográficas alinhadas de acordo com 
a biomassa total da comunidade fitoplanctônica para a PFMC. A) 
Biomassa [mgC.m-3]; B) [chl] [mg.m-3] em escala logarítmica (log10); C) 
Comprimento Total ponderado pela Biomassa (CTB).	  ......................................	  39	  

Figura 7: Relação entre o CTB e a Biomassa (A) e a [chl] (B). Todos os eixos 
estão em escala logarítmica.	  ..........................................................................................	  40	  

Figura 8: Distribuição da Biomassa celular entre os diferentes grupos 
taxonômicos na superfície (A) e na PFMC (B). Valores de biomassa em 
escala logarítmica.	  ...............................................................................................................	  41	  

Figura 9: Distribuição da Biomassa celular entre os diferentes morfotipos 
celulares na superfície (A) e na PFMC (B). A organização dos morfotipos 
está de acordo com sua razão S/V, seguindo os valores de superfície, 
aumentando da esquerda para a direita do gráfico. Valores de biomassa 
em escala logarítmica.	  .......................................................................................................	  42	  

Figura 10: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os 
grupos taxonômicos encontrados em cada estação oceanográfica na 
superfície - notar diferença de escalas. As estações (eixo x) estão 
alinhadas de acordo com a biomassa total da estação, ou seja, da 
estação com menor biomassa (esquerda) para a estação com maior 
biomassa (direita).	  ................................................................................................................	  43	  



iv	  
	  

	  

Figura 11:	  Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os 
grupos taxonômicos encontrados em cada estação oceanográfica na 
PFMC - notar diferença de escalas. As estações (eixo x) estão alinhadas 
de acordo com a biomassa total da estação, ou seja, da estação com 
menor biomassa (esquerda) para a estação com maior biomassa 
(direita).	  ......................................................................................................................................	  44	  

Figura 12: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os 
morfotipos encontrados em cada estação oceanográfica na superfície. 
As estações (eixo x) estão alinhadas de acordo com a biomassa total da 
estação, ou seja, da estação com menor biomassa (esquerda) para a 
estação com maior biomassa (direita) - notar diferença de escalas.	  ........	  45	  

Figura 13: Continuação da Figura 8. Mantido o mesmo enunciado. - notar 
diferença de escalas.	  ..........................................................................................................	  46	  

Figura 14: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os 
morfotipos encontrados em cada estação oceanográfica na PFMC. As 
estações (eixo x) estão alinhadas de acordo com a biomassa total da 
estação, ou seja, da estação com menor biomassa (esquerda) para a 
estação com maior biomassa (direita). - notar diferença de escalas.	  ......	  47	  

Figura 15: Continuação da Figura 9a. O mesmo enunciado mantido. - notar 
diferença de escalas.	  ..........................................................................................................	  48	  

Figura 16: Relação S/V hipotética entre os morfotipos fitoplanctônicos 
encontrados. As equações de cada morfotipo seguiram o apresentado 
por Sun e Liu (2003) e foram calculadas em um gradiente de CT de 5 a 
100µm em intervalos de 0.1µm. A largura e profundidade de cada forma 
foram estipulados como sendo metade do comprimento total e 1/3 do 
comprimento total, respectivamente. Morfotipos com múltiplas formas 
geométricas mantiveram a mesma proporção entre dimensões. O CT 
(eixo x) está demonstrado em escala logarítmica (log10).	  ...............................	  49	  

Figura 17: Relação entre a razão S/V [µm-1] para os organismos encontrados 
e o seu CT [µm]. Os organismos estão divididos em seus respectivos 
morfotipos geométricos e correspondem ao banco de dados da 
Superfície (3-5m). Destaque para o CT (eixo x) apresentado em escala 
logarítimica (log10).	  ...............................................................................................................	  50	  

Figura 18: Relação entre a razão S/V [µm-1] para os organismos encontrados 
e o seu CT [µm]. Os organismos estão divididos em seus respectivos 
morfotipos geométricos e correspondem ao banco de dados da PFMC 
(profundidade variável). Destaque para o CT (eixo x) apresentado em 
escala logarítimica (log10).	  ...............................................................................................	  51	  

Figura 19: Distribuição da razão Superfície/Volume (S/V) entre os grupos 
fitoplanctônicos. FL=Flagelados, DI=Diatomáceas Isoladas, 
DC=Diatomáceas em Cadeia, CO=Cocolitoforídeos, CI=Cianobactérias, 
DA=Dinoflagelados Atecados, DT=Dinoflagelados Tecados, OT=Outras 
espécies. A razão S/V (eixo y) está representada em escala logarítmica. 
Os grupos taxonômicos estão alinhados de acordo com sua taxa de 
crescimento.	  ............................................................................................................................	  52	  

Figura 20: Distribuição da razão Superfície/Volume (S/V) entre os morfotipos 
geométricos. Os morfotipos estão representados pelos seus símbolos, 
veja Índice de Símbolos para detalhes. A razão S/V (eixo y) está 
representada em escala logarítmica. Os morfotipos estão alinhados de 



v	  
	  

	  

acordo com sua razão S/V, seguindo os valores de superfície, 
aumentando da esquerda para a direita do gráfico.	  ..........................................	  53	  

Figura 21: Relação entre a Biomassa e a razão Superfície/Volume ponderada 
pela biomassa (S/VB) para a superfície e PFMC.	  ................................................	  54	  

Figura 22: Relação entre Sf e a [chl] (A) e a Biomassa (B).	  ....................................	  56	  
Figura 23: Relação entre Sf e o Comprimento Total do organismos ponderado 

pela Biomassa (CTB)	  ...........................................................................................................	  57	  
Figura 24: Relação entre <aph> e a [chl] (A) e a Biomassa (B).	  ..........................	  58	  
Figura 25: Relação entre <aph> e a razão Superfície/Volume ponderada pela 

biomassa (S/VB)	  ....................................................................................................................	  59	  
Figura 26: Distribuição dos resíduos de Sf de acordo com o comprimento de 

onda. Em destaque os comprimentos de onda centrais de cada banda de 
resíduo analisada.	  ................................................................................................................	  59	  

Figura 27: Distribuição espacial da temperatura da água na superfície (A) e 
na PFMC (B), da salinidade na superfície (C) e PFMC (D) e da 
concentração de clorofila-a superficial (E) e na PFMC (F) para o cruzeiro 
MCT-1.	  ........................................................................................................................................	  95	  

Figura 28: Distribuição espacial da temperatura da água na superfície (A) e 
na PFMC (B), da salinidade na superfície (C) e PFMC (D) e da 
concentração de clorofila-a superficial (E) e na PFMC (F) para o cruzeiro 
MCT-2.	  ........................................................................................................................................	  96	  

 

 



vi	  
	  	  

Lista de Tabelas 
Tabela 1: Relação dos pigmentos identificados por HPLC, suas siglas e a 

quais grupos taxonômicos funcionam como pigmentos indicadores. 
Modificado de Wright (2005).	  .........................................................................................	  21	  

Tabela 2: Faixas de tamanho utilizadas durante a contagem do fitoplâncton 
em microscopia e critérios para aquisição de imagens.	  ..................................	  25	  

Tabela 3: Relação das equações de conversão de volume celular para 
carbono celular utilizadas e suas referências principais. Adaptada de 
Menden-Deuer e Lessard (2000).	  ................................................................................	  28	  

Tabela 4: Parâmetros e ajuste das curvas Michaelis-Menten (MM) para cada 
cruzeiro oceanográfico e profundiadade (Superfície e PFMC). (*) 
representam significância estatística (p<0.05) para a determinação dos 
parâmetros e (†) corresponde ao parâmetro que foi definido como limite 
superior para o ajuste de Bultra+ pico do MCT-1 na PFMC.	  .......................	  30	  

Tabela 5: Lista dos gêneros identificados em microscópio, seus respectivos 
morfotipos e o grupo taxonômico em que estão inseridos.	  ............................	  34	  

Tabela 6: Ocorrência dos morfotipos fitoplanctônicos de acordo com o grupo 
taxonômico. Os valores correspondem ao número total de observações 
entre as estações.	  ................................................................................................................	  37	  

Tabela 7: Comparação das proporções das classes de tamanho do 
fitoplâncton entre as duas profundidades de coleta. Os valores nas 
células correspondem à média e desvio padrão e os valores de p obtidos 
através de ANOVA.	  .............................................................................................................	  55	  

Tabela 8: Sumário das comparações entre as proporções das classes de 
tamanho do fitoplâncton. Realizado ANOVA, com significância de 0.05.
	  ........................................................................................................................................................	  55	  

Tabela 9: Relação das bandas de resíduo de Sf e os principais pigmentos e 
formas geométricas que influenciam a magnitude do resíduo de Sf.	  .......	  60	  

Tabela 10: Lista das estações oceanográficas realizadas e suas respectivas 
profundidades e coordenadas geográficas.	  ...........................................................	  91	  

Tabela 11: Descrição dos morfotipos fitoplanctônicos observados, seus 
códigos e sua representação geométrica. Adaptado de Sun e Liu (2003).
	  ........................................................................................................................................................	  97	  

 
 



vii	  
	  

Índice de Símbolos 
 
Símbolos Unidades Descrição 

λ nm Comprimento de onda 

𝑎!"# m-1 
Coeficiente de absorção de luz do material particulado em 

suspensão 

𝑎ph m-1 Coeficiente de absorção de luz pelo fitoplâncton 

𝑎!"# m-1 
Coeficiente de absorção de luz do material particulado em 

suspensão não-vivo 

𝑎*ph m².mg-1 Coeficiente de absorção de luz específico da clorofila-a 

< 𝑎ph > m-1 Média de aph dos comprimentos de onda de 400 a 700nm 

𝑎ph Sem dimensão 
aph em cada comprimento de onda normalizados por < 

𝑎ph > 

𝑎!"#$ m-1 
Coeficiente de absorção de luz representando o 

picoplâncton (Ciotti et al., 2002) 

𝑎!"#$% m-1 
Coeficiente de absorção de luz representando o 

microplâncton (Ciotti et al., 2002) 

Sf Sem dimensão 
Eficiência de absorção da luz pelo fitoplâncton (Ciotti et 

al., 2002) 

m1; m2 Sem dimensão 
Parâmetros da curva MM para cálculo da biomassa do 

ultra e picoplâncton; 𝐵!"#$%!!"#$ =
!!  !  [!!!]
!!  ×  [!!!]

 

p1; p2 Sem dimensão 
Parâmetros da relação empírica entre 𝑎ph (λ) e [chl]; 

𝑎!!(𝜆)   =   𝑝1×[𝑐ℎ𝑙]!!! 

[chl] mg.m-3 ou µg.L-1 Concentração de Clorofila-a 

C:chl	  
g.g-1 / sem 

dimensão 
razão Carbono/Clorofila-a 

𝑓!"#$% % 
Fração do microfitoplâncton (Vidussi et al., 2001; Uitz et 

al., 2006) 

𝑓!"!# % 
Fração do nanofitoplâncton (Vidussi et al., 2001; Uitz et 

al., 2006) 

𝑓!"#$ % 
Fração do picofitoplâncton (Vidussi et al., 2001; Uitz et al., 

2006) 

𝑝!"#$% % Proporção da biomassa do microfitoplâncton 

𝑝!"!# % Proporção da biomassa do nanofitoplâncton 

𝐵!"#$%!!"#$ mgC.m-3 Biomassa do Ultra + Picoplâncton 

𝐵!"#$% mgC.m-3 Biomassa do Microplâncton 

𝐵!"!# mgC.m-3 Biomassa do Nanoplâncton 
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Símbolos Unidades Descrição 
𝐵 mgC.m-3 Biomassa Total da Comunidade Fitoplanctônica 

𝐵!"# pgC.cel-1 Biomassa celular (um organismo/célula) 

𝐵!" mgC.m-3.sp-1 Biomassa dos organismos que compõem uma espécie 

V µm3 Biovolume Celular 

S µm2 Superfície Celular 

S/V µm-1 razão Superfície/Volume 

S/VB µm-1 razão Superfície/Volume ponderado pela biomassa 

CT µm Comprimento Total da célula 

CTB µm Comprimento Total da célula ponderado pela biomassa 

LT µm Largura Total 

3D µm Profundidade da célula 

MDL µm Máxima Dimensão Linear 

𝐷𝑃! mg.m-3 
Somatória dos pigmentos marcadores normalizados pela 

[chl] 

A   sem dimensão 
Absorbância do filtro com material antes da remoção dos 

pigmentos 

Ae sem dimensão 
Absorbância do filtro com material após remoção dos 

pigmentos 

Br sem dimensão 
Absorbância do filtro sem material e sem aplicação de 

hipoclorito de sódio 

Be sem dimensão 
Absorbância do filtro sem material com aplicação de 

hipoclorito de sódio 

A' sem dimensão 
Absorbância do filtro com material antes da remoção dos 

pigmentos corrigido em 866nm 

Ae' sem dimensão 
Absorbância do filtro com material após remoção dos 

pigmentos corrigido em 866nm 

B' sem dimensão 
Absorbância do filtro sem material e sem aplicação de 

hipoclorito de sódio corrigido em 866nm 

Be' sem dimensão 
Absorbância do filtro sem material com aplicação de 

hipoclorito de sódio corrigido em 866nm 

𝑜𝑓𝑓(!"") sem dimensão offset das absorbâncias em 866nm 

Ab   sem dimensão 
Absorbância do filtro com material antes da remoção dos 

pigmentos corrigido pelo branco 

Abe sem dimensão 
Absorbância do filtro com material depois da remoção dos 

pigmentos corrigido pelo branco 

 sem dimensão Absorbância do filtro com material antes da remoção dos 
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Símbolos Unidades Descrição 
Ab' pigmentos com offset em 750nm 

Abe' sem dimensão 
Absorbância do filtro com material depois da remoção dos 

pigmentos com offset em 750nm 

Asus sem dimensão 
Absorbância do material particulado em suspensão (vivo 

e não-vivo) 

Aesus sem dimensão 
Absorbância do material particulado em suspensão (não-

vivo) 

Vol   m3 Volume de água filtrada 

Ao   m2 Área do filtro utilizado 

s   sem dimensão 
denotação de representa o cálculo para cada espécie 

encontrada 

Ab   células.L-1 Abundância de organismos 

u.s.   células/cadeias Unidades Sedimentadas 

ncel   células número de células 

At   µm2 Área total da câmara de sedimentação 

Ac   µm2 Área analisada da câmara de sedimentação 

Va   ml Volume analisado 

Vi   ml Volume de amostra inicial 

Vcub   ml Volume da cubeta de sedimentação 

Vcon   ml Volume decantado 

𝐶!"#    µm Comprimento mediano da cadeia de células 

Ccel   µm Comprimento da célula no centro da cadeia 

Cdist   µm Distância entre as células da cadeia 

𝐶!"#$   µm Distância mediana entre as células da cadeia 

C1     µm Comprimento ponderado das células sem divisão 

C2   µm Comprimento ponderado das células em divisão 

n1   µm Número das células sem divisão 

n2   µm Número das células em divisão 

𝐶!     µm Comprimento mediano das células sem divisão 

𝐶!	   µm Comprimento mediano das células em divisão 
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Lista de Abreviações 
 

Abreviação Descrição 
HPLC Cromatografia Líquida de Alta Performance  
SUP Profundidade de amostras da Superfície 
PFMC Profundidade de Fluorescência Máxima da Clorofila-a 
p Probabilidade estatística 
n Número amostral 
AT Água Tropical 
ACAS Águca Central do Atlântico Sul 
AIA Água Intermediária Antártica 
APAN Água Profunda do Atlântico Norte 
CB Corrente do Brasil 
ASP Água Subtropical de Plataforma 
PRP Pluma do Rio da Prata 
MPS Material Particulado em Suspensão 
CM Corrente das Malvinas 
ZCBM Zona de Confluência Brasil-Malvinas 
IOPs Propriedades Óticas Inerentes 
AOPs Propriedades Óticas Aparentes 
Fuco Fucoxantina 
Perid Peridinina 
Hex-Fuco 19'-Hexanoiloxifucoxantina 
But-Fuco 19'-Butanoiloxifucoxantina 
Allo Aloxantina 
TChl-b Clorofila-b + Divinil Clorofila-b 
Zea Zeaxantina 
FL Flagelado (grupo taxonômico) 
DI Diatomáceas Isoladas (grupo taxonômico) 
DC Diatomáceas em Cadeia (grupo taxonômico) 
CO Cocolitoforídeos (grupo taxonômico) 
PI Picoplâncton (grupo taxonômico/tamanho) 
CI Cianobactérias (grupo taxonômico) 
DA Dinoflagelados Atecados (grupo taxonômico) 
DT Dinoflagelados Tecados (grupo taxonômico) 
OT Outros (grupo taxonômico) 
1-H Esférico (morfotipo) 
2-H Prolado (morfotipo) 
3-H Elipsóide (morfotipo) 
4-H Cilindro (morfotipo) 
5-H Cilindro + 2 Esferas (morfotipo) 
7-H Cone (morfotipo) 
8-H Duplo Cone (morfotipo) 
9-H Cone + Meia Esfera (morfotipo) 
10-H Caixa Retangular (morfotipo) 
11-H Prisma Elíptico (morfotipo) 
12-H Prisma Elíptico com constrição transapical (morfotipo) 
13-H Prisma Paralelogramo (morfotipo) 
23-SL Prisma Elíptico + 4 Cones (morfotipo) 
25-SL Elipsóide + 2 Cones + Cilindro (morfotipo) 
28-H Cilindro - alongado valvar (morfotipo) 
29-H Prisma Elíptico - alongado valvar (morfotipo) 
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Resumo 
O estabelecimento da função das assembléias fitoplanctônicas nos 

oceanos depende de estimativas robustas de sua biomassa e taxas 

fotossintéticas. Assim, é essencial descrever a relação entre grupos 

taxonômicos e seus morfotipos geométricos e como afetam as taxas de 

absorção de luz. Este trabalho investigou a influência da forma do 

fitoplâncton, através de sua razão Superfície/Volume (S/V) no coeficiente de 

absorção de luz. Comunidades fitoplanctônicas de plataforma continental 

foram detalhadas taxonomicamente, categorizadas em morfotipos para o 

cálculo da biomassa fitoplanctônica (teor carbono), razão S/V e tamanho 

médio das células, e suas relações com o coeficiente de absorção. 

Diatomáceas e dinoflagelados foram os principais grupos formadores de 

biomassa. A razão Carbono:Clorofila-a foi diferente entre a superfície e a 

profundidade de máximo de fluorescência, enquanto que a biomassa 

permaneceu constante. Observamos morfotipos exclusivos a determinados 

grupos taxonômicos, contudo, os intervalos de S/V são compartilhados entre 

grupos taxonômicos e entre morfotipos. As equações utilizadas na conversão 

entre volume celular e biomassa devem incorporar informações taxonômicas. 

Os resultados comprovam a boa performance de modelos para a 

determinação de tamanho do fitoplâncton por pigmentos. A S/V e a 

dominância de formas planas ou "robustas" na comunidade influenciam a 

absorção de luz pelo fitoplâncton espectralmente. 

 
Palavras-chave: biomassa celular; grupos taxonômicos;  morfotipo 

geométricos; coeficiente de absorção de luz;  razão Carbono:Clorofila; Razão 

Superfície/Volume; tamanho celular 
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Abstract 
 

Acurate descriptions of phytoplankton community structure depend on 

reliable estimation of biomass and on the understanding of light absorption. It 

is crucial to trace relationships between taxonomic groups and geometrical 

morphotypes. We investigated the influence of phytoplankton shapes in the 

light absorption coefficient by investigating surface/volume (S/V) ratios. 

Phytoplankton communities from the continental shelf were detailed 

taxonomical and categorized in geometrical morphotypes in order to calculate 

phytoplankton biomass, S/V ratios and size to explore relationships with 

spectral light absorption coefficients. Diatoms and dinoflagellates were the 

main groups present in high biomass. The Carbon-to-Chlorophyll ratio varied 

between water surface and the chlorophyll maximum depth while biomass 

remained fairly constant. Exclusive morphotypes were observed for some 

taxonomic groups; however, distinct taxonomic groups and morphotypes 

shared S/V ratios ranges. The conversion between cell volume and biomass 

must take taxonomic composition into account. The results show a good 

performance of pigment-based models for description of phytoplankton size 

classes. The S/V ratio and the dominance of stout and attenuate shapes 

within the community affects the phytoplankton light absorption in specific 

wavelegnths. 

 
 
Key-words: cellular biomass; taxonomic groups; geometric morphotypes; 

light absorption coefficient; Carbon-to-Chlorophyll ratio; Surface:Volume ratio; 

cell size 
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1. Introdução 

1.1. Determinação da Biomassa do Fitoplâncton Marinho 

A quantificação da biomassa dos produtores primários é importante 

para prever o fluxo de energia entre diferentes níveis tróficos (Anderson, 

2005; Mitra et al., 2007). Nos oceanos, a biomassa alcançada por 

determinados grupos fitoplanctônicos é resultado das suas maiores taxas de 

crescimento em comparação aos demais grupos (Margalef, 1978; Smayda e 

Reynolds, 2001), e sua sobrevivência a estresses ambientais e pastagem 

(Vollenweider, 1969). Taxas de produção primária do fitoplâncton marinho 

tem sido estudadas por muitas décadas (e.g. Steeman-Nielsen, 1952; 

Pomeroy, 1974; MacIntyre et al., 2002; Williams et al., 2002; Falkwoski et al., 

2003), onde a biomassa do fitoplâncton é estimada pela concentração da 

clorofila-a [chl]. Todavia, as estimativas de taxas de produção primária do 

fitoplâncton deveriam ser baseadas em seu conteúdo de carbono celular, 

uma vez que relações tróficas são analisadas de acordo com trocas de 

energia e carbono. 

 A clorofila-a, comum a todos os organismos fitoplanctônicos, é o 

pigmento de maior concentração intracelular, exceto no gênero 

Prochlorococcus, onde a Divinil Clorofila-a (DVchl) é seu equivalente 

fotossintético (Waterbury, 1986). Medidas de [chl] são simples e possuem 

metodologias robustas e bem estabelecidas (Holm-Hansen, 1965) e a 

conversão para o conteúdo de carbono fitoplanctônico depende da atribuição 

de um valor para a razão de Carbono:Clorofila-a (C:chl) em uma dada 

comunidade (Eppley, 1968). Contudo, tanto a [chl] quando o carbono 

intracelular variam amplamente (Cullen, 1982). Estimativas de C:chl a partir 

de experimentos laboratoriais com cultivos monoespecíficos demonstram 

valores entre 19 e 714.3 (Jonge, 1980 e referências; Kruskopf e Flynn, 2006). 

As variações na razão C:chl são atribuídas às mudanças na disponibilidade 

de luz (Falkwoski e LaRoche, 1991), na concentração de nutrientes 

disponíveis  (Goericke e Montoya, 1998) e por mudanças na temperatura 

ideal de crescimento dos organismos (Geider et al., 1997). Já em 

comunidades naturais, a razão C:chl parece variar menos, com valores 
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reportados entre 10 e 90 (Parsons e Strickland, 1959; Eppley, 1968; Eppley 

et al., 1971; Eppley et al., 1977). 

 As estimativas do carbono orgânico planctônico, auto ou heterotrófico, 

em comunidades naturais são dificultadas pela co-ocorrência de porções 

variáveis, e muitas vezes significativas, de partículas não-vivas (detritos) nas 

amostras (Smetacek e Hendrikson, 1979; Caron et al., 1995). A porção viva 

do carbono orgânico em suspensão é potencialmente determinada por 

indicadores bioquímicos como ATP (Sinclair et al., 1979), porém esses não 

são capazes de isolar o carbono fitoplanctônico daquele do zooplâncton (Mei 

et al., 2003), principalmente em regiões oligotróficas (Banse, 1977). 

 O carbono exclusivo ao fitoplâncton pode ser obtido por microscopia, 

por meio do cálculo do biovolume das células. Entretanto, essas medidas 

demandam tempo e um grau razoável de conhecimento de taxonomia do 

fitoplâncton pelo observador. Basicamente, os organismos fitoplanctônicos 

enumerados são associados a uma forma geométrica (Hillebrand et al., 1999; 

Sun e Liu, 2003) e através de medidas lineares, seu biovolume celular é 

calculado e convertido em carbono através de relações empíricas (Verity et 

al., 1992; Montagnes et al., 1994; Menden-Deuer e Lessard, 2000 e 

referências). As equações de conversão de biovolume para carbono celular 

dependem do grupo taxonômico (e.g. tabela 4 em Menden-Deuer e Lessard, 

2000).  

 Fotografias de amostras naturais vivas (e.g. Sieracki et al., 1998; 

Olson e Sosik, 2007) são ferramentas alternativas e potencialmente 

aplicáveis em tempo real para se identificar as espécies que ocorrem em 

comunidades fitoplanctônicas naturais. Porém, a quantidade de informação 

gerada é elevada e sua interpretação exige que algorítmos sejam 

desenvolvidos para serem computacionalmente eficientes (Congestri, et al., 

2000; Moberg e Sosik, 2012) sem que sejam perdidas informações 

taxonômicas relevantes (Carpentier et al., 1999; Sieracki et al., 1998; Sosik e 

Olson, 2007). A maior dificuldade encontrada na interpretação de fotografias 

de fitoplâncton é associar a forma do organismo observado à sua real 

estrutura tridimensional e portanto às estimativas mais precisas de volume 

celular. Assim, é ,necessário identificar se padrões de exclusividade e 

dominância de morfotipos existem entre os diferentes grupos taxonômicos. 
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É razoável se esperar que a dominância dos organismos 

fitoplanctônicos em comunidades naturais esteja relacionada a sua eficiência 

em absorver luz e nutrientes, que por sua vez são função de seu tamanho e 

de sua razão superfície/volume (S/V) (Sournia, 1982; Kirk, 1994; Smith e 

Kalff, 1982) e das condições ambientais. Em ambientes naturais, as classes 

de tamanho dominantes do fitoplâncton tendem a ser maiores quando a 

disponibilidade de nutrientes é maior (Cullen et al., 2002). Porém, são poucos 

os estudos que quantificam o papel dos morfotipos, do tamanho celular e da 

razão S/V nas relações com o carbono fitoplanctônico em uma determinada 

região. Trabalhos pioneiros (Lewis, 1976; Smith e Kalff, 1982) de fato 

mostram que a razão superfície/volume (S/V) dos organismos dominantes em 

uma comunidade fitoplanctônica está associada às variáveis ambientais. 

Todavia, apesar da enorme diversidade de formas e tamanhos do 

fitoplâncton (Margalef, 1978), Lewis (1976) sugere que o intervalo da razão 

S/V é menor do que o esperado pelos morfotipos e diferentes classes de 

tamanho. 

 

1.2. Absorção de luz pelo Fitoplâncton 

 A luz absorvida pelo fitoplâncton nos diferentes comprimentos de onda 

(𝑎ph 𝜆 ,  m-1) pode ser medida in situ por instrumentos (e.g., Morrison e Sosik, 

2002) ou em amostras discretas com o auxílio de um espectrofotômetro (e.g., 

Tassan Ferrari 1995). A magnitude de 𝑎ph(𝜆) é uma  função da concentração 

dos pigmentos e do tamanho celular (Bricaud et al., 2004 e referências). Por 

essa razão, a variabilidade observada em 𝑎ph(𝜆)   tem sido utilizada como 

ferramenta para discriminar grupos de fitoplâncton (Brewin et al., 2011 e 

referências). A [chl], sendo o pigmento intracelular dominante e presente em 

todos os grupos taxonômicos, prescreve relações robustas entre com 𝑎ph(𝜆). 

Dessa forma, a influência taxonômica em 𝑎ph(𝜆)  , exceto durante florações, é 

de segunda ordem (Ciotti et al., 1999). 

As primeiras relações empíricas entre 𝑎ph(𝜆)   e a [chl] surgiram de 

estudos em cultivos monoespecificos de Chlorella, reportando que a 

absorção espectral da luz pelas células íntegras era menor do que aquela 
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dos pigmentos dissolvidos (Duysens, 1956), fato denominado de "packaging 

effect" (efeito de empacotamento). Além disso, as magnitudes de 𝑎ph(𝜆)   são 

influenciadas pelos processos fotoquímicos intracelulares (Prézelin, 1981). 

Funções analíticas entre 𝑎ph(𝜆), o tamanho celular e a composição 

intracelular de pigmentos foram apresentadas por Morel e Bricaud (1981), 

seguindo as premissas de van de Hulst (1957). Assim, o efeito de 

empacotamento em células de fitoplâncton seguiam as funções teóricas para 

esferas homogêneas, guiado pelo tamanho da esfera e pelo coeficiente de 

absorção do seu material constituinte.. 

Em amostras naturais, ,Prieur e Sathyendranath (1981) demonstraram 

que a relação entre o coeficiente de absorção da luz pelo material particulado 

em suspensão em 440 nm (ap, m-1) e a [chl] não seguia uma função linear 

mas seguindo 

   

𝑎!(440)   =    [𝑐ℎ𝑙]!.!     (Eq. 1) 

 

sugerindo a diminuição da eficiência da absorção de luz com o aumento da 

[chl], que foi posteriormente relacionada às mudanças no tamanho do 

organismo dominante (Yentsch e Phinney, 1989). 

 A não linearidade entre 𝑎ph(𝜆)   e [chl] foi observada em vários estudos 

(Bricaud e Stramski, 1990; Woszniak e Ostrowska, 1990; Bricaud et al., 

1995), seguindo a forma 

 

𝑎!!(𝜆)   =   𝑝1(𝜆)  ×  [𝑐ℎ𝑙]!!!(!)    (Eq. 2) 

 

onde 𝑝1  e 𝑝2  representam parâmetros empíricos dependentes do 

comprimento de onda (valores presentes na tabela 2 de Bricaud et al., 1995 e 

revisados parcialmente em Bricaud et al., 2004) que se relacionam à 

tendência de maior empacotamento de pigmentos nas células com o 

aumento da [chl]. Após a consolidação desses modelos empíricos, a extração 

de informações sobre as comunidades do fitoplâncton através da 

variabilidade em 𝑎ph(𝜆)   seguiu duas tendências principais: i) a função do 

tamanho dominante ou fração dominante no grau de empacotamento celular; 



5	  
	  

	  

e  ii) a função da presença de pigmentos acessórios marcadores de 

determinados grupos taxonômicos. 

As tentativas de quantificação do tamanho celular pelo grau de 

empacotamento iniciaram com o "modelo de mistura” proposto por Ciotti, et 

al., (2002). Nesse, a absorção espectral de comunidades é decomposta em 

uma proporção linear entre dois extremos que representam o menor e o 

maior tamanho celular e grau de empacotamento possível em águas 

superficiais. Esse modelo gera um coeficiente adimensional, Sf, que varia 

entre um contínuo de valores  entre 1 e 0 que representam o mínimo e 

máximo grau de empacotamento, e não exatamente o tamanho. Uma 

abordagem similar foi proposta por Sathyendranath et al., (2001), em que  ao 

invés de 𝑎ph(𝜆)   variar entre dois extremos a composição das comunidades 

(em escala regional) foi atribuída a dois componentes, picoplâncton e 

diatomáceas, sendo a última adicionada a partir de um valor mínimo de [chl]. 

Essas duas abordagens foram revisitadas e refinadas em uma série de 

publicações (ver revisão em Brewin et al., 2011). 

A absorção de luz espectral pelo fitoplâncton tem sido igualmente 

caracterizada em função da composição dos diferentes pigmentos acessórios 

(Hoepffner e Sathyendranath, 1991, Bidigare et al., 1990) que complementam 

a [chl] intracelular e são identificados por Cromatografia Liquida de Alta 

Performance (HPLC). A composição de pigmentos acessórios, por sua vez, 

pode ser utilizada para discriminar grupos taxonômicos do fitoplâncton 

(Claustre, 1994), apesar de sua grande co-variação com a [chl] (Trees et al., 

2000). Porém, alguns estudos utilizam razões entre pigmentos acessórios e a 

[chl] como índices para discriminar grandes grupos taxonômicos (Prézelin et 

al., 2000; Sathyendranath et al., 2001), ou ainda bibliotecas de espectros de 

cor do oceano medidas por satélite associadas a esses perfis de pigmentos 

acessórios  (Alvain et al., 2005). Apesar de existirem poucos pigmentos 

acessórios exclusivos a um determinado grupo taxonômico, existem modelos 

amplamente utilizados que computam a predominância de classes de 

tamanho na comunidade fitoplanctônica a partir de alguns pigmentos 

marcadores (Vidussi et al., 2001; Uitz et al., 2006). 

A validação dos modelos e procedimentos descritos acima é, até o 

momento, insipiente pela carência de bases de dados contendo medidas 
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reais de tamanho e de biomassa nas comunidades naturais. Ressalta-se que 

o grau de empacotamento e a concentração de pigmentos acessórios são 

função de outros fatores que não a composição taxonômica, como a 

fotoaclimatação (e.g., Kitchen e Zaneveld, 1990).  
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2. Objetivos 
Avaliar a influência dos diferentes morfotipos do fitoplâncton no 

coeficiente de absorção de luz pelo fitoplâncton em comunidades naturais. 

Para tanto, pretende-se: 

1. Caracterizar diferentes comunidades em função de seus grupos 

taxonômicos e morfotipos celulares 

2. Analisar como o tamanho dominante da comunidade ponderado por 

cabono se relaciona com outros descritores de comunidade 

3. Estabelecer relações entre os morfotipos e grupos taxonômicos com a 

razão superfície/volume  

4. Avaliar as respostas de modelos bio-óticos com dados de carbono 

para comunidades naturais 

5. Avaliar como os descritores de comunidade atualmente utilizados 

explicam as variações no coeficiente de absorção de luz pelo 

fitoplâncton 

6. Quantificar as relações entre a eficiência de absorções de luz (Sf) pelo 

fitoplâncton e o tamanho celular  
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3. Área de Estudo 

3.1. Aspectos Geográficos  

 A plataforma continental sul e sudeste brasileira estende-se de 

aproximadamente 21˚S à 34˚S, correspondendo às plataformas dos estados  

do Espírito Santo (ES) ao Rio Grande do Sul (RS). A porção setentrional da 

plataforma sudeste caracteriza-se por ser mais estreita em relação à parte 

austral, onde apresenta sua maior extensão na altura do estado de São 

Paulo (SP), atingindo 200Km da linha de costa até a quebra de plataforma. A 

plataforma continental sul apresenta pouca variação em sua extensão, tendo 

em média 140Km de distância entre continente e talude oceânico. A quebra 

de plataforma ocorre aproximadamente aos 200m de profundidade (Castro et 

al. 2006). 

 

3.2. Massas de Água e Hidrodinâmica 

 A Água Tropical (AT), a Água Central do Atlântico Sul (ACAS), a Água 

Intermediária Antártica (AIA) e a Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) 

estão distribuídas verticalmente até os 3000m de profundidade ao longo de 

todo o talude continental (Castro, 1996; Silveira et al., 2000). A Corrente do 

Brasil (CB), que flui em direção sul ao largo da costa leste da América do Sul, 

é a corrente de contorno oeste que participa do Giro Subtropical do Atlântico 

Sul. Esta corrente está centrada entre as isóbatas de 200 e 1000 m, 

ocupando a parte mais externa da plataforma continental e talude da região 

sudeste-sul brasileira, sendo responsável por transportar a AT e a ACAS nos 

níveis de 0-200 e 200-500 m aproximadamente (Castro, 1996). Devido às 

mudanças em largura  da plataforma continental e às abruptas mudanças na 

orientação de costa, muitas vezes a CB produz feições de mesoescala 

capazes de transportar essas massas de água por sobre a plataforma 

continental (Silveira et al., 2000). Desta forma, as massas de água 

superficiais presentes nesta área são: AT, transportada para sul pela CB. Na 

porção sul da plataforma continental encontra-se a, Água Subtropical de 
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Plataforma (ASP) que flui para norte por uma corrente costeira, com 

temperaturas e salinidades mais baixas (Möller et al., 2008). 

 

3.3. Feições oceanográficas de meso-escala 

 Na plataforma continental sul, a principal feição de meso-escala 

compreende o aporte continental proveniente principalmente do Rio da Prata 

(Pluma do Rio da Prata, PRP, Möller et al., 2008) e, localmente nas 

adjacências da Lagoa dos Patos. A variação latitudinal da PRP é um 

processo bem documentado (e.g., Souza e Robinson 2004) onde, durante o 

inverno e o verão a extensão da pluma de águas de baixa salinidade varia 

entre 27˚S e 32˚S aproximadamente, em função da descarga de águas 

continentais e do regime de ventos (Möller et al., 2008). Os poucos estudos 

disponíveis sobre a concentração de nutrientes (Fillmann, 1990), mostram a 

importância das águas do Rio da Prata (silicato e fosfato), da ASP (nitrato e 

fosfato) e da ACAS (nitrato) (Braga et al. 2008). Águas do Rio da Prata são 

uma fonte de silicato, e quando se propagam para o norte fertilizam as águas 

da plataforma sul brasileira (Piola et al., 2000; Braga et al., 2008). 

 Na plataforma sudeste, a intrusão da ACAS sobre a plataforma 

continental ocorre durante processos de ressurgência costeira e de quebra 

de plataforma, alcançando regiões rasas e próximas da costa, com maior 

frequência nos meses de primavera e verão. Este processo fertiliza a base da 

zona eufótica com nutrientes inorgânicos, modificando temporariamente a 

típica condição meso-oligotrófica da plataforma sudeste, que carece de 

grandes volumes de aporte continental. O aporte de nutrientes proporciona 

condições favoráveis para o desenvolvimento do plâncton e aumento da 

produtividade primária em regiões como Cabo Frio localizado na latitude de 

23°S (e.g., Castro, 1996; Gaeta e Brandini, 2006).  

A região de Cabo de São Tomé (22°S) apresenta uma plataforma 

continental estreita e é, portanto, mais suscetível à influência de vórtices e 

meandros que se formam na CB (Castro, 1996). Diversos estudos apontam a 

frequente ocorrência de vórtices ciclônicos e anti-ciclônicos de meso-escala 

nesta região (Silveira et al. 2000; Castelão et al. 2004; Calado, 2006). Estas 

feições, muitas vezes, contribuem para a penetração da ACAS na base da 
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zona eufótica, influenciando a distribuição de nutrientes, o Material 

Particulado em Suspensão (MPS), e a comunidade fitoplantônica local. 

3.4. Climatologia das correntes oceânicas e Condições 
meteorológicas 

 No verão, devido à maior vorticidade potencial e meandramento da 

CB, a AT encontra-se em menores latitudes no talude e quebra de plataforma 

continental. Essa massa de água é caracterizada por baixos níveis de 

nutrientes (Braga e Niencheski, 2006), e localizada acima de uma forte 

termoclina permanente, impedindo a fertilização da zona eufótica.  

 Na região de encontro da CB com a Corrente das Malvinas (CM), 

conhecida como Zona de Confluência Brasil-Malvinas (ZCBM) (33°-38°S), 

ocorrem importantes variações físico-químicas sazonais e meridionais (Lima 

et al., 1996), com a CB carregando água quente e salina dos trópicos em 

direção aos polos, enquanto que a CM leva água fria, menos salina e rica em 

nutrientes dos polos em direção a regiões tropicais. A CM apresenta uma 

oscilação semi-anual (Garcia e Garcia, 2008), porém diversos trabalhos 

mostram que a frente da ZCBM encontra-se mais ao norte de 

aproximadamente 36°S, durante o inverno, e mais ao sul desta latitude 

durante o verão (Barre et al., 2006).  
 Na plataforma continental sudeste brasileira o padrão de circulação 

atmosférica é regido pelos constantes ventos de nordeste oriundos do 

Anticiclone Semi-Permanente do Atlântico Sul, dominantes e frequentes 

durante todo o ano (Dourado & Oliveira 2001). Segundo Valentin (2001) o 

clima da região de Cabo Frio depende do deslocamento deste anticiclone e 

do anticiclone polar juntamente com massas de ar frias que se originam ao 

sul da Argentina. A zona de baixa pressão formada entre os dois anticiclones 

corresponde a uma frente fria cuja posição e velocidade determinam a 

meteorologia da área de estudo. Durante a passagem de frentes, mais 

intensas e frequentes durante o inverno, há a predominância de ventos de 

sudoeste e aumento da pluviosidade, enquanto que os ventos de nordeste 

são menos intensos (< 6ms-1) e associados a uma menor precipitação (< 800 
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mm ano-1) (Valentin, 2001). O regime de chuvas é mais intenso na primavera 

(32% do total anual) e menor no inverno (18% do total anual). 

3.5. Aspectos biológicos das comunidades fitoplanctônicas 

 Ao largo da plataforma e talude continental sudeste-sul do Brasil, altas 

concentrações de clorofila-a estão principalmente relacionadas com frentes 

termohalinas e processos de ressurgência costeira e de quebra de plataforma 

(Ciotti et al., 1995; Odebrecht e Garcia, 1998). Nas regiões costeiras 

próximas a sistemas estuarinos, lagunares ou ressurgências costeiras, 

ocorrem fertilizações de nutrientes para a zona eufótica por processos de 

aporte de água continental (Braga e Niencheski 2006), ascensão de água de 

subsuperfície (Valentin et al., 1987) e por transporte de água subterrânea em 

regiões rasas próximas à costa (Niencheski et al. 2007). Essas fertilizações 

aumentam e sustentam a produção primária de regiões costeira e plataforma 

interna. Em ambiente oceânico, o estoque de nutriente mais próximo da zona 

eufótica encontra-se nas camadas subsuperficiais. Portanto, a fertilização da 

zona eufótica ocorre somente quando houver qualquer processo 

oceanográfico que rompa a estrutura fisicamente estável da termoclina, 

resultando em ressurgência de águas profundas, facilitando o fluxo de 

nutrientes para a zona eufótica (Mann & Lazier 1991). Na ausência desta 

ruptura da termoclina, prevalece o sistema de produção regenerada (e.g., 

Metzler et al., 1997) no qual o nitrogênio inorgânico, normalmente limitante 

em ecossistemas marinhos, está disponível sob a forma de compostos 

reduzidos (amônio, ureia, etc.), oriundos da excreção da comunidade 

planctônica e da regeneração bacteriana na coluna de água. Eventualmente, 

este tipo de produção altera-se com a produção nova, baseada em fontes 

externas de nitrogênio introduzido no sistema por ressurgências de água 

subsuperficiais, aportes atmosféricos, difusão molecular na base da zona 

eufótica e pela fixação do N2 por Trichodesmium spp. 

 

3.5. Características bio-óticas e cor do oceano 

 As propriedades óticas dos oceanos podem ser divididas em 

Propriedades Óticas Inerentes (IOPs), que dependem dos componentes 
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presentes na água e em Propriedades Óticas Aparentes (AOPs), função da 

distribuição geométrica do campo luminoso e sua interação com as IOPs 

(Preisendorfer, 1961). As principais IOPs são a absorção e o espalhamento 

da luz, enquanto que as principais AOPs consistem da reflectância da 

superfície dos oceanos e a os coeficientes de atenuação vertical difusa da 

luz. A partir das contribuições dos constituintes da água, é possível classificar 

as águas nos oceanos (Morel e Prieur, 1977). Águas Caso 1 são aquelas 

onde o fitoplâncton é o principal constituinte ótico atenuando a luz. Em Águas 

Caso 2 a atenuação da luz é influenciada por outros constituintes óticos, 

como partículas e matéria orgânica dissolvida, além do fitoplâncton. 

 Na plataforma continental sul do Brasil, a pluma do Rio da Prata 

possui grande influência nas propriedades óticas das águas costeiras e na 

cor do oceano (e.g. Huret et al., 2005). Nesse caso, a maior contribuição na 

absorção da luz pela matéria orgânica dissolvida de origem continental é 

atribuída à pluma do Rio da Prata (Martinez et al., 2005; Giannini et al., 

2013). 

 No Oceano Atlântico Sul, estudos com concentração de clorofila-a 

derivada de sensoriamento remoto e consequentemente a cor do oceano 

possuem ciclos anuais de variação. Garcia e Garcia, 2008 e Piola et al., 2008 

demonstraram que essas variações estão diretamente relacionados ao 

regime de descárga do Rio da Prata e da extensão de sua pluma. Variações 

anuais da cor do oceano também foram observadas para as águas de 

plataforma continental sul do Brasil (Ciotti et al., 2010).  
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Obtenção das Amostras 

 Duas campanhas oceanográficas foram realizadas na plataforma 

continental sul e sudeste brasileira e talude continental adjacente entre os 

anos de 2010 e 2011 a bordo do Navio Hidroceanográfico Cruzeiro do Sul da 

Marinha do Brasil (FIGURA 1A). A primeira campanha (MCT-1) foi realizada 

em Julho de 2010 na costa dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

(FIGURA 1B). A segunda campanha (MCT-2) ocorreu entre dezembro de 

2010 e janeiro de 2011, compreendendo toda a extensão de plataforma 

continental do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro (FIGURA 1C e 1D). 

 Em cada estação oceanográfica foram realizados perfis verticais de 

salinidade, temperatura e fluorescência da clorofila-a (CTD Sea-Bird mod. 

911  com fluorímetro ECO Chlorophyll Fluorometer - Wetlabs® acoplado). As 

profundidades de coleta de água foram selecionadas a medida que os perfis 

verticais eram realizados. Selecionamos espacialmente as estações de forma 

que representassem diferentes estados tróficos e condições oceanográficas 

que pudessem resultar em diferentes composições de comunidades 

fitoplanctônicas. Para estas estações selecionadas (estações em destaque 

(Θ) nas Figuras 1B, 1C e 1D) foram analisadas amostras de superfície (3-5m) 

e da profundidade de fluorescência máxima da clorofila-a (PFMC) 

(profundidade variável). 
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Figura 1: Localização da área de estudo e estações de coleta de amostras de água com as 
estações utilizadas neste trabalho em destaque (Θ). A) Distribuição espacial da malha 
amostral dos dois cruzeiros oceanográficos MCT-1 e MCT-2, destacados, respectivamente, 
em linha pontilhada e linha contínua. B) Estações oceanográficas realizadas pelo cruzeiro 
MCT-1 em julho de 2010. C) Distribuição das estações oceanográficas do cruzeiro MCT-2 de 
dezembro de 2010 para a plataforma continental sul. D) Estações oceanográficas do MCT-2 
na plataforma continental sudeste brasileira. 

 

4.2. Processamento das Amostras 

 Para cada amostra de água coletada, as seguintes variáveis foram 

analisadas:  
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4.2.1. Coeficiente de Absorção de Luz pelo Fitoplâncton (𝒂ph(𝝀), 

m-1) 

 Para o cálculo de 𝑎ph(𝜆),  foram filtrados de 1 a 2L de água para cada 

profundidade em filtro de fibra de vidro (GF/F Whatman® capacidade de 

retenção de 0.7µm). Os filtros foram imediatamente congelados em nitrogênio 

líquido e posteriormente armazenados em ultrafreezer (-80˚C), sempre 

mantidos ao abrigo da luz para evitar degradação dos pigmentos 

fotossintéticos. Os filtros foram descongelados, hidratados com água do mar 

filtrada e lidos em espectroradiômetro (USB4000 - Ocean Optics®) com 

esfera integradora acoplada (Tassan e Ferrari, 1995). Os filtros eram 

dispostos com a face com o material retido voltada para o feixe de luz e a luz 

transmitida era lida na esfera integradora. As leituras dos filtros foram 

realizadas antes e depois da remoção dos pigmentos com Hipoclorito de 

Sódio 0.5% (Tassan e Ferrari, 1995), resultando em seus respectivos 

espectros de absorbância 𝐴(𝜆) e 𝐴𝑒(𝜆). 

 Filtros GF/F hidratados com água do mar filtrada em 0.2m (Acrodisk, 

Whatman®) foram utilizados como referência de brancos (isto é, filtros sem 

material) e lidos no espectroradiômetro a cada grupo de 10 amostras. Os 

filtros para referência de branco foram submetidos ao mesmo tratamento com 

Hipoclorito de Sódio 0.5% que os filtros com material particulado. Dessa 

forma, obtivemos espectros de absorbância 𝐵𝑟(𝜆)  e 𝐵𝑒(𝜆)   para antes e 

depois do tratamento, respectivamente. A utilização destes filtros como 

branco permite quantificar e remover os efeitos da alta difração do próprio 

filtro no sinal de 𝑎ph(𝜆). 

 Todos os espectros de absorbância ( 𝐴(𝜆), 𝐴𝑒(𝜆), 𝐵𝑟(𝜆)  e  𝐵𝑒(𝜆) ) 

foram ajustados para possuir o mesmo valor em 866nm (Equações 3 e 4), 

onde não ocorre absorção da luz pelas partículas (vivas e não-vivas) 

presentes na água. 

 

𝐴′(𝜆),𝐴𝑒′(𝜆),𝐵′(𝜆),𝐵𝑒′(𝜆) = −  (𝐴(!""),𝐴𝑒(!""),𝐵𝑟(!""),𝐵𝑒(!""))+ 𝑜𝑓𝑓(!"") (Eq. 3) 

 

𝑜𝑓𝑓(!"")   =   
!(!"")  !    !"(!"")  !    !"(!"")  !  !"(!"")

!
   (Eq. 4) 
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 Sendo 𝑜𝑓𝑓(!"")  a média dos valores de absorbância para todos os 

espectros em 866nm (𝐴(!""), 𝐴𝑒(!"")  ,   𝐵𝑟(!""), 𝐵𝑒(!"") ). Os espectros dos 

filtros de referência de branco (𝐵′(𝜆)  e  𝐵𝑒′(𝜆)) foram subtraídos dos espectros 

de absorbância dos filtros com material (𝐴′(𝜆), 𝐴𝑒′(𝜆) ) correspondentes 

(Equações 5 e 6).  

 

𝐴!(𝜆) =   𝐴′(𝜆)   −   𝐵′(𝜆)     (Eq. 5) 
 

 𝐴!𝑒(𝜆) =   𝐴𝑒′(𝜆)   −   𝐵𝑒′(𝜆)    (Eq. 6) 
 

 Os cálculos para obtenção de 𝑎ph(𝜆)   a partir das leituras de 

absorbância seguindo Mitchell (1990) assumem que a absorção em 750nm é 

0, portanto, todo o espectro é ajustado de forma que 𝐴!(𝜆) e 𝐴!𝑒(𝜆) sejam 0 

em 750nm (Equação 7 e 8). 

 

𝐴!′(𝜆) =   𝐴!(𝜆)     −   𝐴!(!!!"#)   (Eq. 7) 

 

𝐴!𝑒′(𝜆) = 𝐴!𝑒(𝜆)     −   𝐴!𝑒(!!!"#)   (Eq. 8) 

 

 A absorbância, entretanto, é dada para o material concentrado no 

filtro, isto é, as partículas estão muito próximas umas das outras e não 

correspondem com a disposição das mesmas encontradas em suspensão na 

água. Assim, os valores de absorbância (𝐴!′(𝜆) e 𝐴!𝑒′(𝜆) ) foram corrigidos 

para corresponder aos valores de absorção do material em suspensão 

( 𝐴!"!(𝜆)  e 𝐴𝑒!"!(𝜆)    ). Essa correção é corresponde à amplificação do 

caminho ótico, seguindo as Equações 9 e 10. Os parâmetros 𝑎  e 𝑏  são 

dependentes do equipamento ótico e foram utilizados, respectivamente, os 

valores de 0.49 e 0.54 (Ciotti et al., 1999) (Eq. 3). 

 

𝐴!"!(𝜆)   =   𝑎×𝐴!′(𝜆)   +   𝑏×  𝐴!!  !(𝜆)    (Eq. 9) 
 

𝐴𝑒!"!(𝜆)   =   𝑎×𝐴!𝑒′(𝜆)   +   𝑏×  𝐴!𝑒′  !(𝜆)   (Eq. 10) 
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 A absorção do material particulado (𝑎!"#(𝜆)) e do material não vivo e 

não colorido (detritos) (𝑎!"#(𝜆)) são obtidas através das Equações 11 e 12: 

 

𝑎!"#(𝜆)   =   
!"  ×  !!"!(!)  ×  !!

!"#
   (Eq. 11) 

 

𝑎!"#(𝜆)   =   
!"  ×  !"!"!(!)  ×  !!

!"#
   (Eq. 12) 

 

onde   𝐴! corresponde à área do filtro (m2) e 𝑉𝑜𝑙 corresponde ao volume de 

amostra que foi filtrada (m3). Por fim, a absorção de luz pelo fitoplâncton é 

obtida pela subtração de 𝑎!"#(𝜆) de 𝑎!"#(𝜆), seguindo a Equação 13: 

 

𝑎!!(𝜆)   =   𝑎!"#(𝜆)   −   𝑎!"#(𝜆)    (Eq. 13) 

 

 As variações de 𝑎ph(𝜆) encontradas neste trabalho foram calculadas a 

partir de formulações matemáticas seguindo as Equações 14 a 16. 

 

𝑎*ph(𝜆) =
!ph(!)
[!!!]

       (Eq. 14) 

 

< 𝑎ph >  =   
!ph(!)!""

!""
!!""

!""
      (Eq. 15) 

 

𝑎ph  (𝜆) =   
!ph(!)
!!ph!

      (Eq. 16) 

 

 Onde 𝑎*ph(𝜆) [m2.mg-1] representa o coeficiente de absorção de luz 

específico da clorofila-a, ou seja, normalizado por unidade de clorofila-a. 

Valores de 𝑎*ph(𝜆)  serão comparados com a razão S/V da comunidade 

fitoplanctônica. < 𝑎ph >   [m-1] corresponde à média dos valores de 𝑎ph(𝜆) dos 

comprimentos de onda de 400 a 700nm que assumimos como o valor da 

magnitude do coeficiente de absorção de luz pelo fitoplâncton. Valores de 

< 𝑎ph >   serão utilizados nas relações com a biomassa, [chl] e com a razão 

S/V da comunidade fitoplanctônica. Já 𝑎ph  (𝜆) (sem dimensão) representa os 

valores de 𝑎ph(𝜆)  em cada comprimento de onda normalizados por < 𝑎ph >  . A 



18	  
	  

	  

normalização de 𝑎ph(𝜆)  pela média entre os comprimento de onda de 400 e 

700 remove os efeitos da magnitude da absorção de luz e assim obtemos 

informações apenas da forma do espectro de 𝑎ph(𝜆).  Muitos dos modelos 

criados para identificar grupos taxonômicos e informações sobre o tamanho 

dos organismos através de 𝑎ph(𝜆)  utilizam 𝑎ph(𝜆) pois identificam variações 

no comportamento espectral de 𝑎ph 𝜆  e não em sua magnitude.  

 

4.2.2. Modelos Bio-óticos  

4.2.2.1. Vidussi et al., 2001 e Uitz et al., 2006 

 O modelo desenvolvido por Vidussi et al. (2001) baseia-se na 

estimativa da proporção de classes de tamanho dentro de uma comunidade 

fitoplanctônica de acordo com os pigmentos marcadores. Este modelo foi 

utilizado para validar seu desempenho com dados de biomassa (teor de 

carbono) de comunidades naturais fitoplanctônicas. As Equações 17 a 19 

representam as proporções das classes do micro (𝑓!"#$%), nano (𝑓!"!#) e 

picofitoplâncton (𝑓!"#$), respectivamente. 

 
𝑓!"#$%   =   

!.!"×[!"#$]  !  !.!"×[!"#$%]
!"!

   (Eq. 17) 

 

𝑓!"!#   =   
!.!"× !"#-!"#$ !  !.!"× !"#-!"#$   !  !.!"×[!""#]

!"!
  (Eq. 18) 

 

𝑓!"#$   =   
!.!"×[!"!!"]  !  !.!"×[!"#]

!"!
    (Eq. 19) 

 

𝐷𝑃!   =   1.41×[𝐹𝑢𝑐𝑜]   +   1.41×[𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑]   +   1.27× 𝐻𝑒𝑥-𝐹𝑢𝑐𝑜 +   0.35×

𝐵𝑢𝑡-𝐹𝑢𝑐𝑜   +   0.60×[𝐴𝑙𝑙𝑜]   +   1.01×[𝑇𝐶ℎ𝑙𝑏]   +   0.86×[𝑍𝑒𝑎]   (Eq. 20) 

 

onde [𝐹𝑢𝑐𝑜] ,   [𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑] ,    𝐻𝑒𝑥-𝐹𝑢𝑐𝑜 ,    𝐵𝑢𝑡-𝐹𝑢𝑐𝑜   ,    [𝐴𝑙𝑙𝑜] ,   [𝑇𝐶ℎ𝑙𝑏]      , 

e  [𝑍𝑒𝑎]   representam, respectivamente, as concentrações [mg.m-3] dos 

pigmentos Fucoxantina, Peridinina, 19'-Hexanoiloxifucoxantina, 19'-

Butanoiloxifucoxantina, Aloxantina, Clorofila-b + Divinil Clorofila-b e 
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Zeaxantina; e 𝐷𝑃! [mg.m-3] corresponde à soma ponderada de todos os 

pigmentos diagnósticos.  

 Para a comparação de 𝑓!"#$%e 𝑓!"!#  com os dados de carbono da 

comunidade fitoplanctônica, foram obtidas as proporções das classes de 

tamanho do microplâncton (𝑝!"#$%) e do nanoplâncton (𝑝!"!#) de acordo com 

seu o teor de carbono. Em suma, 𝑝!"#$% corresponde à somatória de todo o 

carbono dos organismos (𝐵!"#$%) maiores que 20µm em relação ao carbono 

total da comunidade (B) (Equação 21). Da mesma forma, 𝑝!"!# corresponde 

à somatória do carbono dos organismos (𝐵!"!#) com comprimento total entre 

5 e 20µm (Equação 22). 

 

𝑝!"#$% =   
!!"#$%

!
!"!"

!
    (Eq. 21) 

 

𝑝!"!# =   
!!"!#

!"!"
!!"

!
    (Eq. 22) 

 

4.2.2.2. Ciotti et al., 2002 

 A partir de curvas normalizadas de 𝑎ph(𝜆)  entre 400 e 700nm, foi 

calculado o parâmetro de tamanho dominante da comunidade (Sf) proposto 

por Ciotti et al. (2002). O parâmetro Sf é estimado de forma que a soma dos 

quadrados entre a curva de absorção de luz (𝑎ph(𝜆)) e a construída pelo 

modelo (𝑎!!(𝜆)) sejam o menor possível. A curva 𝑎!!(𝜆) é obtida através da 

Equação 23, baseada no parâmetro da eficiência de absorção de luz (Sf) e de 

duas curvas absorção de luz (𝑎!"#$(𝜆)  e 𝑎!"#$%(𝜆)  ) que representam os 

extremos de grau de empacotamento esperado para comunidades 

fitoplanctônicas (Ciotti et al., 2002). 𝑎!"#$(𝜆)    é representado por uma curva de 

absorção de luz média de comunidades dominadas por Prochlorococcus sp. 

e 𝑎!"#$%(𝜆)  é representado por uma curva de absorção de luz de uma 

floração de Gonyaulax sp (veja detalhes em Ciotti et al., 2002). 

 

𝑎!!(𝜆)   =    [𝑆!  ×  𝑎!"#$(𝜆)  ]   +    [(1− 𝑆!)  ×  𝑎!"#$%(𝜆)] (Eq. 23) 
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 Os resíduos do ajuste de Sf nas curvas de 𝑎ph(𝜆) foram obtidos para 

cada comprimento de onda, e sua análise resultou em picos nítidos centrados 

em algumas bandas. A fim de associar estes resíduos às variáveis obtidas da 

comunidade fitoplanctônica, foram selecionadas 5 bandas espectrais que 

apresentaram as maiores variações no ajuste de Sf em relação à 𝑎ph(𝜆). As 

bandas correpondem a intervalos de 5nm centradas em 475, 490, 543, 650 e 

665nm e para cada banda espectral foram feitas médias dos valores do 

resíduo de Sf encontrados. 

 

4.2.3. Concentração de pigmentos intracelulares [mg.m-3] 

 A concentração específica dos principais pigmentos celulares e da 

clorofila-a foi obtida através de Cromatografia Líquida de Alta Performance 

(HPLC , High Performance Liquid Chromatography) em parceria com a Profa. 

Dra. Virgínia M. Tavano e o Dr. Rafael Mendes do Laboratório de 

Fitoplâncton e Microorganismos Marinhos da Universidade Federal de Rio 

Grande (FURG). Para cada amostra, foi filtrado um volume conhecido de 

água (1-2L) em filtros GF/F e os filtros foram imediatamente congelados e 

armazenados em nitrogênio líquido ao abrigo da luz. A extração dos 

pigmentos foi realizada utilizando-se metanol a 95% tamponado com 2% de 

acetato de amônio. Para auxiliar no processo de extração os filtros foram 

macerados e colocados a -20˚C durante 60 minutos e posteriormente os 

extratos foram sonicados por 5 minutos. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas durante 5 minutos a 3˚C e o sobrenadante filtrado através de 

um filtro de membrana de 0,2µm de porosidade (Millipore Fluoropore 

Membrane filters, 13 mm de diâmetro). O filtrado foi então imediatamente 

colocado no auto-injetor do HPLC, refrigerado a 4˚C. Os extratos foram 

analisados utilizando um HPLC Shimadzu composto por um módulo 

distribuidor de solventes (LC-20AD) com um sistema de controle (CBM-20A), 

um detector de fotodiodos (SPD-M20A) e um detector de fluorescência (RF-

10AXL). A separação cromatográfica dos diversos pigmentos, incluindo a 

clorofila-a, foi efetuada usando uma coluna C8 monomérica (SunFire; 15 cm 

de comprimento; 4,6 mm de diâmetro e 3,5 µm de tamanho das partículas) a 

uma temperatura constante de 25˚C. A fase móvel (solventes) e o seu 
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respectivo gradiente seguiram o método desenvolvido por Zapata et al. 

(2000) e otimizado por Mendes et al. (2007), com um fluxo de 1 ml/min e um 

volume de injeção de 100 µl. A identificação e quantificação dos picos 

referentes aos diferentes pigmentos foram realizadas usando como 

referência padrões comerciais da DHI (Institute for Water and Environment, 

Denmark). A concentração foi calculada a partir do sinal obtido pelo detector 

de fotodiodos e/ou pelo detector de fluorescência. A Tabela 1 representa a 

lista dos pigmentos identificados pela técnica de HPLC empregada nas 

amostras desse projeto.  

 
Tabela 1: Relação dos pigmentos identificados por HPLC, suas siglas e a quais grupos 
taxonômicos funcionam como pigmentos indicadores. Modificado de Wright (2005). 

Pigmento Símbolo Indicador 
Clorofila-a Chl a  
Divinil Clorofila-a DV Chl a Prochlorococcus sp. 
Clorofila-a + Divinil Clorofila-a 
(incluindo alômeros e epímeros) [chl]  

19'-Butanoiloxifucoxantina But-fuco 
Crisofíceas (principal); 
Primnesiofíceas 
(secundário) 

Fucoxantina Fuco 

Diatomáceas (principal); 
Crisofíceas (secundário); 
Primnesiofíceas 
(secundário) 

19'-Hexanoiloxifucoxantina Hex-fuco Primnesiofíceas 
Aloxantina Allo Criptofíceas 
Zeaxantina Zea Cianobactéria 
Peridinina Perid Dinoflagelados 
Clorofila b + Divinil Clorofila b TChl-b Clorófitas 

 
 

4.2.4. Abundância de Organismos Fitoplanctônicos [células.L-1] 

4.2.4.1. Organismos maiores que 5µm 

4.2.4.1.1. Contagem em microscópio invertido 

 Para cada amostra selecionada, 2L de água foram conservados com 

formaldeído (solução final 0.4%) tamponado com tetraborato de sódio (pH = 

8.0). Em função das condições oligotróficas e da heterogeneidade espacial, 

decidimos concentrar as amostras previamente à contagem dos organismos. 

Para a concentração das amostras, as mesmas foram deixadas em repouso 
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por sete dias (Sournia, 1978) para a total sedimentação das partículas 

presentes na água. Após este período, o sobrenadante foi cuidadosamente 

removido e seu volume medido. Da mesma forma, foi medido o volume de 

amostra restante (decantado). Alíquotas de 100ml deste volume decantado 

foram homogeneizadas e posteriormente deixadas em repouso por 72 horas 

em câmara de sedimentação (Utermöhl, 1958), onde os organismos 

fitoplanctônicos foram contabilizados em microscópio invertido equipado com 

contraste de fase (Olympus® - CKX041). Para fins de normalização da 

ocorrência de espécies raras e da correta estimativa da densidade celular, 

foram contadas no mínimo 400 unidades sedimentadas (u.s.) em cada 

amostra (Tenenbaum, D., comunicação pessoal). Cada unidade sedimentada 

correspondente a um organismo isolado ou a uma cadeia/colônia/filamento 

de organismos. Caso esse número não fosse atingido em até metade da 

câmara, contava-se a câmara de sedimentação inteira.  

 O microplâncton (>20µm) foi contado no aumento de 200x e a 

identificação ocorreu geralmente no aumento de 400x. A contagem e 

identificação do nanoplâncton (5-20µm) foram realizadas no aumento de 

400x. Daqui em diante, os termos microplâncton, nanoplâncton e 

picoplâncton referem-se apenas aos organismos fitoplanctônicos. Dessa 

forma, cada amostra teve uma sequência de duas contagens no microscópio, 

sendo uma para o microplâncton e outra para o nanoplâncton. 

 Para efeitos de normalização, uma vez que a abundância celular é 

dada em células.L-1, as u.s. que correspondiam a cadeias/colônias/filamentos 

tiveram suas células enumeradas. Quando essa enumeração não era 

possível devido à difícil visualização das unidades celulares, o número de 

células era estimado, basicamente, de acordo com o tamanho da cadeia e o 

tamanho médio de suas células (veja tópico "Cálculo do número de células 

por cadeia" abaixo). A abundância dos organismos foi obtida de acordo com 

as equações 24 e 25: 

 

𝐴𝑏!   =   1000  ×   !!"#
!   ×  !!
!!  ×  !!

     (Eq. 24) 

 

𝑉!   =   
!!  ×  !!"#
!!"#

     (Eq. 25) 
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onde 𝐴𝑏  representa a abundância de organismos em [cel/L] de uma 

determinada espécie representada pelo superescrito "s"; 𝑛!"#!  corresponde ao 

número de células da espécie; 𝐴! e 𝐴! representam a área total da câmara e 

a área contada [µm2], respectivamente;   𝑉!  corresponde ao volume total 

analizado [ml], obtido através do volume inicial da amostra antes de decantar 

(𝑉!  [ml]), do volume da cubeta de sedimentação (𝑉!"#  [ml]) e do volume de 

amostra restante (decantada) após a decantação (𝑉!"# [ml]). 

 

4.2.4.1.2. Cálculo do número de células por cadeia 

 Um dos grandes problemas que taxonomistas encontram durante a 

enumeração de organismos fitoplanctônicos é a presença de organismos em 

cadeia ou em aglomerados (Vraducci et al., 2007). Na maioria dos casos, é 

possível contar as células de uma cadeia individualmente, permitindo que a 

abundância daquela espécie seja devidamente calculada. Contudo, em 

alguns casos, devido ao tamanho das células e por estarem muito próximas 

umas das outras na cadeia, a contagem individual acaba sendo prejudicada. 

Exemplos claros são cadeias de cianobactérias filamentosas (Oscilatorialles, 

Nostocales), onde, nos piores casos, é impossível distinguir os limites 

celulares sem utilizar técnicas de microscopia, como contraste de 

interferência (DIC). Além disso, a própria organização das células na colônia 

ou na cadeia, ou mesmo a disposição espacial da cadeia no campo visual 

impede a contagem das células. Para todos os casos em que o número de 

células não pode ser visualizado, estimativas foram utilizadas baseadas em 

critérios como i) tamanho da célula, ii) tamanho da cadeia, iii) distância entre 

células, iv) presença de células em divisão. A seguir encontram-se as 

equações para todos os casos de estruturação de cadeia que foram 

encontrados: 

 

1. Cadeias de células contíguas: 

 

𝑛!"#!   =    !.!.
!  ×  !!"#

!

!!"#
!      (Eq. 26) 
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2. Cadeias de células igualmente espaçadas: 

 

𝑛!"#!   =    !.!.
!  ×  !!"#

!

!!"#
!   !  !!"#$

    (Eq. 27) 

 

3. Cadeias de células com espaços irregulares entre células: 

 

𝑛!"#!   =    !.!.
!  ×  !!"#

!

!!"#
!   !  !!"#$

    (Eq. 28) 

 

 

4. Cadeias com células em divisão: 

 

𝑛!"#!   =    !.!.
!  ×  !!"#

!

!!!  !  !!!
    (Eq. 29) 

 

sendo                         𝐶!!   =   
!!  ×  !!
!!  !  !!

                        e                              𝐶!!   =   
!!  ×  !!
!!  !  !!

  (Eq. 30 e 31) 

 

onde 𝐶!"#!  representa o comprimento mediano das cadeias encontradas para 

a espécie "s" e 𝐶!"#!  o comprimento da células presentes no centro da cadeia, 

𝐶!"#$ representa o espaço entre células e 𝐶!"#$ representa o espaço mediano 

entre as células. Foi escolhido a medida ao centro da cadeia de forma a 

minimizar os efeitos de diferenciação e frequente divisão celular presente nas 

extremidades das cadeias. Para cadeias com células em divisão (Eq. 29), 

utilizamos o tamanho ponderado das células divididas 𝐶!! e das células em 

divisão 𝐶!! , de acordo com o tamanho mediano das respectivas células 

(𝐶!  e  𝐶!) e seu número dentro da cadeia (𝑛!  e  𝑛!) (eq. 30 e 31). 

  

4.2.4.1.3. Registro dos organismos por faixa de tamanho 

 Durante as contagens, os organismos observados eram categorizados 

em faixas de tamanho de acordo com a máxima dimensão linear medida 

(MDL [µm]) (Tabela 2). Em média, cinco organismos de cada espécie ou 
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grupo em cada faixa de tamanho eram fotografados (câmera Mshot®-90 

acoplada ao microscópio, resolução de 3.0 megapixels) ou, em alguns casos, 

todos os organismos de uma faixa de tamanho específica (Tabela 2). A 

seleção das faixas de tamanho baseou-se em variações de tamanho entre os 

indivíduos da mesma espécie ou em variações de acordo com o ciclo de vida 

do organismo e foram sugeridas pela Dra. Denise Rivera Tenenbaum 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e modificadas após discussão com 

outros pesquisadores da área. 

 
Tabela 2: Faixas de tamanho utilizadas durante a contagem do fitoplâncton em microscopia 
e critérios para aquisição de imagens. 

Faixa de Tamanho Fotografias 

5-10 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

10-20 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

20-30 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

30-50 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

50-80 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

80-100 µm ao menos 5 organismos de cada espécie 

100-200 µm todos os organismos 

acima de 200 µm todos os organismos 

cadeias/colônias/filamentos todos os organismos 

 

4.2.4.1.4. Identificação 

 Todos os organismos contabilizados foram identificados 

preferencialmente ao nível de espécie ou gênero, baseados em bibliografia 

especializada destacando-se para diatomáceas: Hustedt (1930), Cupp 

(1943), Ricard (1987), Hasle e Syvertsen (in Tomas, 1997); para 

dinoflagelados: Wood (1968), Balech (1988), Taylor (1976), Steidinger e 

Tangen (in Tomas, 1997), Graham e Bronikowsky (1944); para 

cocolitoforídeos: Heimdal (in Tomas, 1997); para cianobactérias: Komárek e 

Anagnostidis (1989, 2005) e Anagnostidis e Komárek (1988). Toda a 

taxonomia foi atualizada através do banco de dados online 

(www.algaebase.org). Em alguns casos, a identificação a nível de espécie 

não era possível, de forma a classificarmos os organismos em categorias 
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supra-genéricas ou mesmo de acordo com o seu morfotipo geométrico (Sun 

e Liu 2003; Hillebrand et al. 1999; Verity et al., 1992).  

 

4.2.5. Cálculo do Biovolume celular, Superfície Celular e Razão 

Superfície/Volume 

4.2.5.1 - Definição de morfotipos geométricos e Medidas Lineares 

 Todos os organismos foram classificados em morfotipos geométricos 

seguindo Sun e Liu (2003) e Hillebrand et al. (1999), ou por observação do 

organismos em diferentes ângulos e associando-o a um morfotipo específico. 

Afim de descrever a comunidade fitoplanctônica de acordo com seus 

morfotipos geométricos, utilizamos o limite mínimo de ocorrência de 10%. 

Assim, foram contabilizados todos os morfotipos em todas as amostras e 

aqueles morfotipos cuja ocorrência foi menor que 10% do total de organismos 

observados e medidos (n=9840) não foram utilizados nas análises e 

correspondem aos morfotipos 1) Cilindro + 2 cones; 2) Cone + meia esfera + 

cilindro e 3) Meia esfera.  

Medidas lineares foram realizadas nas fotografias obtidas durante a 

enumeração e identificação dos organismos. As medidas foram realizadas no 

programa ImageJ® com as escalas das imagens ajustadas através de régua 

milimétrica (Olympus®). As principais medidas obtidas para cada organismo 

foram i) comprimento, ii) largura, iii) profundidade/3D, iv) Máxima Dimensão 

Linear, v) comprimento e largura das projeções e vi) tamanho da 

cadeia/colônia/filamentos. A partir das medidas lineares realizadas nas 

imagens, foram calculados o biovolume celular (V) [µm3] e a superfície celular 

(S) [µm2] associando cada morfotipo ao organismo encontrado. Todas as 

equações para determinação de V e S seguiram o proposto por Sun e Liu 

(2003) e esses valores foram utilizados para o calculo da razão 

Superfície/Volume (S/V) [µm-1] de cada organismo. 

Um dos maiores obstáculos no cálculo do biovolume celular é a 

medida da profundidade ou “dimensão oculta” (3D) em microscopia de luz 

(Verity et al., 1992). Nos casos de espécies abundantes, a chance dos 

organismos sedimentarem em diferentes ângulos de visão para análise em 
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microscópio é alta e permite a medida da terceira dimensão. Espécies menos 

abundantes ou das quais somente foi possível obter um único ângulo de 

visão, utilizamos as proporções sugeridas por Olenina et al. (2006). Para 

espécies diferentes das apresentadas por Olenina et al. (2006), a terceira 

dimensão foi considerada como sendo igual à largura ou sendo 1 3  do 

comprimento total quando a largura não era facilmente obervada. 

 

4.2.6. Cálculo de Biomassa em unidades de Carbono [mgC.m-3] 

4.2.6.1. Organismos menores que 5µm 

 Apesar de havermos coletado amostras para identificação de 

organismos por citometria de fluxo, os resultados estão duvidosos e optamos 

por não utilizar esses dados. A determinação de biomassa dos organismos 

do picoplâncton e ultraplâncton (organismos menores que 5µm) foi, portanto, 

estimada a partir do modelo proposto por Vidussi et al. (2001), que resulta na  

proporção da clorofila-a dos organismos do picoplâncton (menores que 2µm - 

𝑓!"#$), com os parâmetros adaptados de Uitz et al. (2006). 

 Para determinar a porção de carbono pertencente a 𝑓!"#$,  utilizamos 

uma taxa de conversão C:chl igual a 8, seguindo observações de Grob et al. 

(2007) da abundância e biomassa dos organismos picoplanctônicos de 

acordo com a concentração de clorofila-a. O carbono do ultra e picoplâncton 

(𝐵!"#$%!!"#$, mgC.m-3) foi então estimado empiricamente como uma função da 

[chl] seguindo uma equação Michaelis-Menten (Equação 32). Este ajuste 

baseia-se em dois parâmetros 𝑚1  e 𝑚2  que definem, respectivamente, o 

limite superior da contribuição da biomassa do ultra e picoplâncton, e a 

concentração de clorofila-a em que a curva atinge metade do valor máximo 

de carbono correspondente ao ultra e picoplanctônico. Os parâmetros 𝑚1 e 

𝑚2 foram calculadas independentemente para cada cruzeiro e profundidade. 

A equação 32 foi ajustada para um máximo de [chl] de 2 mg.m-3, escolhido 

com base nos valores de [chl] observados. 

 

𝐵!"#$%!!"#$ =
!!  !  [!!!]
!!  ×  [!!!]

    (Eq. 32) 
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4.2.6.2. Organismos maiores que 5µm 

 As diferenças de concentração intracelular de carbono entre os grupos 

de organismos (i.e. diatomáceas, dinoflagelados, cocolitoforídeos entre 

outros) resultam na utilização de parâmetros diferentes na conversão de 

volume para biomassa (e.g. Verity et al., 1992; Montagnes et al., 1994; 

Menden-Deuer e Lessard, 2000). Dessa froma, o valor de volume de cada 

organismo foi convertido em biomassa em carbono (Bcel, pgC.célula-1) de 

acordo com o grupo taxonômico e o tamanho do organismo (Tabela 3, 

segundo Menden-Deuer e Lessard, 2000). Após a determinação do carbono 

por unidade celular, o carbono orgânico fitoplanctônico de cada espécie (Bsp, 

mgC.m-3) foi obtido multiplicando-se Bcel pelo número de organismos 

contados de cada espécie. Por fim, a biomassa fitoplanctônica total (B, 

mgC.m-3) para cada amostra analisada foi determinada através da soma de 

Bsp que ocorreram na mesma e de 𝐵!"#$%!!"#$. 

Tabela 3: Relação das equações de conversão de volume celular para carbono celular 
utilizadas e suas referências principais. Adaptada de Menden-Deuer e Lessard (2000). 

Grupo Taxonômico Volume -> 
Biomassa Literatura 

Protistas (exc. 
Diatomáceas) 0.216 * V0.939 

Parsons et al., (1961); Mullin et al. (1966); 
Verity e Langdon (1984); Moal et al. (1987); 
Verity et al., (1992); Montagnes et al. (1994); 

Menden-Deuer e Lessard, 2000 

Protistas <3000µm3 0.261 * V0.860 

Parsons et al., (1961); Mullin et al. (1966); 
Strathmann (1966); Moal et al. (1987); Verity et 
al., (1992); Montagnes et al. (1994); Menden-

Deuer e Lessard, 2000 

Diatomáceas 

 
0.288 * V0.811 

Parsons et al., (1961); Mullin et al. (1966); 
Strathmann (1966); Moal et al. (1987); 

Montagnes et al. (1994) 

Diatomáceas >3000µm3 0.117 * V0.881 
Parsons et al., (1961); Mullin et al. (1966); 

Strathmann (1966); Moal et al. (1987); 
Montagnes et al. (1994) 

Dinoflagelados 0.444 * V0.864 
Parsons et al., (1961); Mullin et al. (1966); Moal 
et al. (1987); Verity et al., (1992); Montagnes et 

al. (1994); Menden-Deuer e Lessard, 2000 

Cocolitoforídeos 0.228 * V0.899 Mullin et al. (1966); Moal et al. (1987); Verity et 
al. (1992); Montagnes et al. (1994) 

Nanofitoplâncton 
(quando não 
identificado) 

0.433 * V0.863 Verity et al, 1992 
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4.2.7. Análise de Dados 

 As comparações das variáveis de acordo com a profundidade 

(superfície e PFMC) foram realizadas através de Análise de Variância 

(ANOVA). Para testar se a biomassa e razão S/V foi diferente entre os grupos 

taxonômicos e entre os morfotipos foi utilizada ANOVA. Nos casos em que a 

ANOVA era utilizada não balanceada, foram realizados Testes t-student para 

comprovar o resultado. 

 As comparações na determinação da biomassa fitoplanctônica com a 

utilização de diferentes equações de conversão de biovolume celular para 

Biomassa foram realizadas através de Teste t-student pareado. A utilização 

de Teste t-student pareado proporciona uma comparação par a par entre o 

valor de biomassa obtidos através de equações dependentes do grupos 

taxonômico e o valor obtido através de uma única equação geral. 

 Regressões lineares simples foram utilizadas para estimar as relações 

entre variáveis independentes. 

 A análise de Aikaken Information Criteriation (AIC) foi utilizada para 

comparar a magnitude dos resíduos de Sf (veja seção 4.2.2.2) com a 

concentração de pigmentos acessórios, com a razão S/V e com a 

contribuição de biomassa de cada morfotipo geométrico. 
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5. Resultados 

5.1. Biomassa e Razão C:chl 

 A biomassa em unidades de carbono do ultra e picoplâncton foi 

calculada através da concentração de pigmentos marcadores e de ajustes 

empíricos à [chl] (veja seção 4.2.6.1). As curvas apresentaram ajuste 

significativo para todos os parâmetros, exceto para um deles durante as 

amostras do cruzeiro  MCT-1 na profundidade do máximo de fluorescência 

(Tabela 4). O parâmetro 𝑚1  variou entre 3.14 e 4.01, enquanto que o 

parâmetro 𝑚2 variou entre 0.48 e 0.87 (Tabela 3). Para o MCT-1 na PFMC, o 

parâmetro 𝑚1 foi assumido como 4.0, pois foi o valor mais baixo testado a 

permitir uma quantificação estatisticamente significativa de 𝑚2. 

Tabela 4: Parâmetros e ajuste das curvas Michaelis-Menten (MM) para cada cruzeiro 
oceanográfico e profundiadade (Superfície e PFMC). (*) representam significância estatística 
(p<0.05) para a determinação dos parâmetros e (†) corresponde ao parâmetro que foi 
definido como limite superior para o ajuste de 𝑩𝒖𝒍𝒕𝒓𝒂!𝒑𝒊𝒄𝒐 do MCT-1 na PFMC. 

 Parâmetros da Curva MM 
 m1 m2 

MCT-1 Superfície 3.6553* 0.6756* 
MCT-1 PFMC 4.0† 0.8789* 
MCT-2 Superfície 4.0178* 0.8026* 
MCT-2 PFMC 3.1490* 0.4836* 

 

 A comparação entre a utilização de uma única equação para a 

determinação da biomassa através do volume (Equação 33, para protistas) e 

ao cálculo com equações diferenciadas (Menden-Deuer e Lessard, 2000), 

resultou em diferenças de biomassa. Para a Bsp, o uso de uma única 

equação resultou em valores, em média, 0.062 mgC.m-3 maiores que os 

resultados de múltiplas equações (Teste t-student pareado, p<0.001, n=2011; 

Figura 2A). Quando todos os organismos em uma dada estação foram 

somados (B), a diferença foi, em média, de 4.02 mgCm-3, sendo maior com o 

uso de uma única equação (Teste t-student pareado, p<0.001, n=49; Figura 

2B). 

𝐵!"#   =   0.216  ×  𝑉!.!"!    (Eq. 33) 
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Figura 2: Comparação entre o uso de fórmulas de conversão de volume para biomassa. A) 
Biomassa representada por espécie dentro de cada amostra e B) Biomassa total da 
comunidade fitoplanctônica. Superescritos "a" e "b" representam diferença estatística (Teste 
t-student pareado, p<0.001, n=2011). Não estão representados os outliers em ambos os 
gráficos. 

 A Figura 3 demonstra a relação entre a biomassa da comunidade 

fitoplanctônica de todas as classes de tamanho (B) com a [chl]. Para ambas 

as profundidades (superfície e PFMC) a relação entre a B e a [chl] foi 

significativa (p<0.01) e apresentou R2 de 0.52 e 0.41 na superfície e PFMC, 

respectivamente. 

 
Figura 3: Relação entre a biomassa do fitoplâncton (B) e a concentração de clorofila-a ([chl]).  
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 A biomassa fitoplanctônica média calculada para a superfície foi de 3.0 

± 3.4 mgC.m-3, enquanto que para a PFMC foi de 3.2 ± 1.7 mgC.m-3 (Figura 

4A), não havendo diferença entre os valores observados nas duas 

profundidades (ANOVA, p=0.59, n=49). Contudo, os valores máximos 

atingidos na superfície foram o dobro daqueles da PFMC (15.3 mgC.m-3 e 7.6 

mgC.m-3, respectivamente). A [chl] foi maior na PFMC (ANOVA, p=0.0049, 

n=49), onde apresentou valor médio de 1.2 ± 1.19 mg.m-3, enquanto que na 

superfície a média foi de 0.45 ± 0.46 mg.m-3. A razão C:chl, foi diferente entre 

as duas profundidades (Figura 4B) (ANOVA, p<0.01, n=49). A razão C:chl 

média para as amostras de superfície e PFMC juntas foi de 6.7 ± 7.8, com 

máximo de 29.4. Para a superfície, o valor médio de C:chl foi de 12.8 ± 8.4 

(Figura 4B), enquanto que para a PFMC foi de 3.9 ± 2.8), sendo as duas 

profundidades diferentes estatisticamente(ANOVA, p<0.001, n=49). 

 Devido à necessidade das estimativas de biomassa baseadas em 

pigmentos na determinação do carbono dos organismos menores que 5µm, 

analisamos a biomassa e a razão C:chl apenas com o micro e nanoplâncton 

(Figura 4C e Figura 4D). Note que a [chl] estimada para as classes de 

tamanho pico e ultraplâncton foram removidas do valor total de [chl] para 

essa análise. A biomassa do micro e nanoplâncton somadas é igual entre a 

superfície e a PFMC (ANOVA, p=0.056, n=49) (Figura 4C), mantendo o 

mesmo padrão observado quando a biomassa de toda a comunidade 

fitoplanctônica é analisada. A razão C:chl exclusiva ao nano e 

microfitoplâncton foi diferente entre a superfície e a PFMC (ANOVA, p<0.001, 

n=49), novamente mantendo-se o padrão observado quanto todas as classes 

de tamanho são observadas juntas (Figura 4D).  
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Figura 4: Distribuição da biomassa e da razão C:chl entre Superfície e PFMC de toda a 
comunidade fitoplanctônica (A e B) e excluindo o ultra e picoplâncton (C e D). As denotações 
"a" e "b" representam diferença estatística entre os grupos de dados em cada gráfico 
(ANOVA, p<0.05, n=49). 

 

5.2. Classificação da Comunidade Fitoplanctônica 

 A comunidade fitoplanctônica de plataforma continental apresentou 8 

grupos taxonômicos sendo eles: i) Diatomáceas Isoladas, ii) Diatomáceas em 

Cadeia, iii) Dinoflagelados Atecados, iv) Dinoflagelados Tecados, v) 

Cianobactérias, vi) Cocolitoforídeos, vii) Flagelados e viii) Ultra + 

Picoplâncton (Tabela 5). Essa classificação baseia-se na contribuição de 

biomassa em carbono de cada grupo taxonômico para a comunidade 

fitoplanctônica. Apenas os grupos taxonômicos que contabilizaram mais de 

10% da biomassa total da comunidade foram selecionados. No caso do 

grupo "Flagelados", estão agrupados não apenas flagelados marinhos, como 

também os Silicoflagelados (Tabela 5). O gênero Protoperidinium e algumas 
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espécies de Gymnodinium, Gyrodinium e Dinophysis foram removidas das 

análises por se tratarem de organismos heterotróficos. 

 Dos 31 morfotipos propostos por Hillebrand et al. (1999) e Sun e Liu 

(2003), apenas 19 morfotipos foram observados, sendo que destes, apenas 

16 ocorreram em mais de 10% do total de organismos observados. Os 

morfotipos encontrados em baixa abundância e que não serão utilizados nas 

análises são i) Cilindro + 2 cones; ii) Cone + meia esfera + cilindro e iii) Meia 

esfera. Dessa forma, os organismos fitoplanctônicos de plataforma 

continental podem ser descritos por apenas 16 formas geométricas principais 

(Tabela 5), sendo: i) Esfera; ii) Prolado; iii) Elipsóide; iv) Cilindro; v) Cilindro + 

2 meia esferas; vi) Cone; vii) Duplo cone; viii) Cone + meia esfera; ix) Caixa 

Retangular; x) Prisma Elíptico; xi) Prisma Elíptico com constrição transapical; 

xii) Prisma Paralelogramo; xiii) Prisma Elíptico + 4 cones; xiv) Elipsóide + 2 

cones + cilindro; xv) Cilindro (alongado valvar); xvi) Prisma Elíptico (alongado 

valvar). 

 
Tabela 5: Lista dos gêneros identificados em microscópio, seus respectivos morfotipos e o 
grupo taxonômico em que estão inseridos. 

Gêneros Morfotipo Grupo Taxonômico 

Bacillariophyta   
Asteromphalus Cilindro Diatomácea Isolada 

Bacteriastrum 
Cilindro (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 

Chaetoceros 
Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 

Climacodium 
Prisma Elíptico + 4 cones Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 
Corethron Cilindro + 2 meia esferas Diatomácea Isolada 
Coscinodiscus Cilindro Diatomácea Isolada 
Cyclotella Cilindro Diatomácea Isolada 
Cylindrotheca Prisma paralelogramo Diatomácea Isolada 

Diploneis 
Prisma Elíptico com constrição 

transapical 
Diatomácea Isolada 

Fragilaria 
Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 
Grammatophora Caixa Retangular Diatomácea Isolada 
Haslea Prisma paralelogramo Diatomácea Isolada 

Helicotheca Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Hemiaulus Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Leptocylindrus Cilindro (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 
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Gêneros Morfotipo Grupo Taxonômico 

Diatomácea em Cadeia 

Liloma Caixa Retangular Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Meuniera Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Navicula 
Prisma Elíptico Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 
Nitzschia Prisma paralelogramo Diatomácea Isolada 

Odontella 
Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 
Paralia Cilindro Diatomácea em Cadeia 
Pleurosigma Prisma paralelogramo Diatomácea Isolada 

Pseudo-nitzschia Prisma paralelogramo Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Rhizosolenia Cilindro (alongado valvar) Diatomácea Isolada, 
Diatomácea em Cadeia 

Striatellaceae Prisma Elíptico (alongado valvar) Diatomácea Isolada 

Thalassionema 
Caixa Retangular Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 

Thalassiosira 
Cilindro Diatomácea Isolada, 

Diatomácea em Cadeia 
Thalassiothrix Caixa Retangular Diatomácea Isolada 

   
Dynophyta   

Alexandrium Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Amphidinium Elipsóide Dinoflagelado Atecado 
Corythodinium Prolado Dinoflagelado Tecado 
Dinophysis Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Gonyaulax Duplo cone Dinoflagelado Tecado 
Gymnodinium Elipsóide; Esfera Dinoflagelado Atecado 
Gyrodinium Elipsóide Dinoflagelado Atecado 
Heterocapsa Cone + meia esfera Dinoflagelado Tecado 
Neoceratium Elipsóide + 2 cones + cilindro Dinoflagelado Tecado 
Oxytoxum Prolado Dinoflagelado Tecado 
Peridinium Elipsóide; Esfera Dinoflagelado Tecado 
Phalacroma Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Podolampas Cone Dinoflagelado Tecado 
Prorocentrum Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Pyrocystis Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Pyrophacus Elipsóide Dinoflagelado Tecado 
Scrippsiella Cone + meia esfera Dinoflagelado Tecado 

   
Cyanobacteria   

Anabaena Esfera Cianobactéria 
Richelia Esfera Cianobactéria 
Trichodesmium Cilindro (alongado valvar) Cianobactéria 

   
Haptophyta 

  Calciosolenia Prolado Cocolitoforídeo 
Coronosphaera Elipsóide Cocolitoforídeo 
Gephyrocapsa Esfera Cocolitoforídeo 
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Gêneros Morfotipo Grupo Taxonômico 

Helicosphaera Prolado Cocolitoforídeo 
Ophiaster Esfera Cocolitoforídeo 
Rhabdosphaera Esfera Cocolitoforídeo 
Umbilicosphaera Prolado Cocolitoforídeo 
Phaeocystis Esfera Flagelado 

   
Euglenophyta 

  Euglena Elipsóide, Prolado Flagelado 
Eutreptiella Elipsóide Flagelado 
   

Chlorophyta   
Pyramimonas Cone Flagelado 
Tetraselmis Elipsóide Flagelado 

   
Ochrophyta   

Dictyocha Esfera Flagelado 

 

 Dentre os grupos taxonômicos encontrados, podemos estabelecer 

relações de dominância e exclusividade de morfotipos celulares dentro de 

cada grupo (Tabela 6). As diatomáceas (isoladas e em cadeia) apresentam 

os seguintes morfotipos exclusivos: Cilindro, Caixa retangular, Prisma 

Elíptico, Prisma Elíptico com constrição, Prisma Paralelogramo, Prisma 

Elíptico + 4 cones e Prisma Elíptico (valvar). O morfotipo Elipsóide + 2 cones 

+ cilindro e o Duplo Cone são específicos de Dinoflagelados Tecados. 

Morfotipos estruturalmente mais simples (Esfera, Prolado, Elipsóide) ocorrem 

na maioria dos grupos, sendo impossível delimitar relações com os grupos 

taxonômicos. As cianobactérias encontradas são representadas pelos 

morfotipos Esféricos e Cilindro (valvar), porém não exclusivos. A classe 

ultra+picoplâncton foi assumida como sendo composta por organismos 

esféricos, por isso sua aparente exclusividade, e espera-se que outras 

morfotipos estejam presentes neste grupo (Tabela 6). 
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Tabela 6: Ocorrência dos morfotipos fitoplanctônicos de acordo com o grupo taxonômico. Os 
valores correspondem ao número total de observações entre as estações. 

Morfotipos Grupos Taxonômicos 
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Esférico   47 126 71 5 76 49 161 

Prolado    56 4 46 31  141 

Elipsóide    15 37 144 79  24 

Cilindro 166 17        
Cilindro + 2 meia esferas 1        26 

Cone      5 1   
Duplo cone      24    
Cone + meia esfera      83 8  50 

Caixa Retangular 151 55        
Prisma Elíptico 13         
Prisma Elíptico com constrição 
transapical 23 1        

Prisma Paralelogramo 25 2        
Prisma Elíptico + 4 cones  16        
Elipsóide + 2 cones + cilindro      57    
Cilindro (alongado valvar) 6 23 39       
Prisma Elíptico (alongado 
valvar) 8 23        

 

5.3. Descritores de Comunidade e Tamanho ponderado 

 Quando as observações feitas em todas as estações oceanográficas 

são organizadas em um gradiente de biomassa total (Figura 5 e Figura 6) é 

possível comparar como a [chl] e o tamanho médio dos organismos 

ponderado por carbono (CTB) variam. Na superfície, a [chl] (Figura 5B) 

aumenta conforme progride-se para estações com maior biomassa (Figura 

5A). Contudo, o CTB apresenta maiores valores em estações com biomassa 

medianas (Figura 5C). Na PFMC, o padrão é o oposto, os maiores valores de 

[chl] (Figura 6B) são observados em estações que apresentam biomassa 

mediana, e o  CTB aumenta nas estações com maior biomassa (Figura 6C). É 
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importante ressaltar que as medidas são independentes e que o contraste 

observado é resultado, dentre outras coisas, do desenho amostral. 

 O CTB foi maior na superfície (ANOVA, p=0.026, n=49), com uma 

média de 42.95 ± 36.51µm e atingindo o máximo de CTB observado para as 

amostras (149µm). Na PFMC, o valor médio de CTB foi 23.18 ± 21.58µm, 

enquanto que o valor máximo observado para esta profundidade foi de 

82.31µm. 

 

 
Figura 5: Distribuição das estações oceanográficas alinhadas de acordo com a biomassa 
total da comunidade fitoplanctônica para a Superfície. A) Biomassa [mgC.m-3];  B) [chl] 
[mg.m-3] em escala logarítmica; C) Comprimento Total ponderado pela Biomassa (CTB). 
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Figura 6: Distribuição das estações oceanográficas alinhadas de acordo com a biomassa 
total da comunidade fitoplanctônica para a PFMC. A) Biomassa [mgC.m-3]; B) [chl] [mg.m-3] 
em escala logarítmica; C) Comprimento Total ponderado pela Biomassa (CTB). 

 

 De maneira mais quantitativa, o CTB apresentou relação positiva com 

a biomassa (Figura 7A) na PFMC (R2=0.26, p=0.011), enquanto que na 

superfície, foi obtido um R2=0.17, porém essa relação foi marginalmente 

significativa (p=0.043). O aumento no n amostral  ou o melhor detalhamento 

em tamanho dos organismos menores que 5µm pode melhorar essa relação. 

Quando comparado com a [chl], o CTB não apresentou relação significativa 

(p>0.05) em ambas as profundidades. 
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Figura 7: Relação entre o CTB e a Biomassa (A) e a [chl] (B). Todos os eixos estão em 
escala logarítmica. 

 

 A biomassa fitoplanctônica não apresentou diferença significativa entre 

os diferentes grupos taxonômicos na superfície e na PFMC (ANOVA, 

p>0.05). Para essa análise, a biomassa do ultra+picoplâncton foi removida, 

uma vez que a mesma foi estimada através da concentração de pigmentos. 

Embora não tenha apresentado diferença estatística, os maiores valores de 

biomassa (acima de 2 mgC.m-3) ocorreram apenas entre os Flagelados (FL), 

Diatomáceas Isoladas (DI) e os Dinoflagelados Tecados (DT), na superfície 

(Figura 8A). Na PFMC, os maiores valores de biomassa foram observados 

apenas nos grupos das Diatomáceas em Cadeia (DC) (Figura 8B). 
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Figura 8: Distribuição da Biomassa celular entre os diferentes grupos taxonômicos na 
superfície (A) e na PFMC (B). Valores de biomassa em escala logarítmica. 

 Analisando-se a biomassa entre os morfotipos geométricos, não foi 

possível estabelecer diferença estatística de um morfotipo em relação a todos 

os outros (ANOVA). Contudo, em alguns casos, a biomassa foi diferente da 

maioria dos outros morfotipos. Na superfície, os morfotipos Prisma Elíptico 

com constrição transapical (12-H) e Prisma Paralelogramo (13-H) valores de 

biomassa significativamente diferente de outros 9 e 12 morfotipos, 

respectivamente (Figura 9A). Ainda em superfície, os maiores valores de 

biomassa ocorreram nos morfotipos Esfera (1-H), Elipsóide (3-H) e Cilindro 

(4-H). Na PFMC, o morfotipo Cone (7-H) foi o menos abundante, por isso sua 

menor variação. Na PFMC, a variação dos valores de biomassa entre todos 

os morfotipos foi muito semelhante, impossibilitando estabelecer diferenças 

da biomassa entre os morfotipos (Figura 9B). 
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Figura 9: Distribuição da Biomassa celular entre os diferentes morfotipos celulares na 
superfície (A) e na PFMC (B). A organização dos morfotipos está de acordo com sua razão 
S/V, seguindo os valores de superfície, aumentando da esquerda para a direita do gráfico. 
Valores de biomassa em escala logarítmica. 

 Para identificar a contribuição de cada grupo taxonômico no acúmulo 

de biomassa (carbono), as estações oceanográficas foram apresentadas em 

ordem crescente de biomassa na superfície e PFMC (Figura 10 e Figura 11, 

respectivamente). Na superfície, as estações com maior biomassa 

apresentaram dominância de Diatomáceas Isoladas (DI) (Figura 10B) e de 

Dinoflagelados Tecados (DT) (Figura 10H) e Flagelados (FL) (Figura 10A). 

Nota-se, também, que a contribuição de Diatomáceas e Dinoflagelados nas 

estações é alternada. Contudo, para os outros grupos, as contribuições foram 

pontuais ao longo do gradiente de biomassa das estações.  

A contribuição estimada do pico+ultraplâncton motrou-se semelhante 

em todas as estações da superfície, mantendo valores próximos a 2mgC.m-3 

(Figura 10E). Na PFMC (Figura 11) as Diatomáceas em Cadeia (DC) e os 

Dinoflagelados Tecados (DT) contribuem significativamente para a biomassa 

da estação com maior biomassa (Figura 11C e Figura 11H, respectivamente). 

Assim como na superfície, a biomassa estimada para o pico+ultraplâncton foi 

semelhante em todas as estações (Figura 11E) mas enfatiza-se que esses 

resultados devem ser analisados com cautela uma vez que foram 

empiricamente determinadas pela [chl]. A biomassa dos outros grupos 

taxonômicos foi menor que 1mgC.m-3, apresentando variações entre as 

estações independente do gradiente de biomassa. 
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Figura 10: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os grupos 
taxonômicos encontrados em cada estação oceanográfica na superfície - notar diferença de 
escalas. As estações (eixo x) estão alinhadas de acordo com a biomassa total da estação, ou 
seja, da estação com menor biomassa (esquerda) para a estação com maior biomassa 
(direita).  
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Figura 11:	   Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os grupos 
taxonômicos encontrados em cada estação oceanográfica na PFMC - notar diferença de 
escalas. As estações (eixo x) estão alinhadas de acordo com a biomassa total da estação, ou 
seja, da estação com menor biomassa (esquerda) para a estação com maior biomassa 
(direita).  

 

 A contribuição dos morfotipos fitoplanctônicos para a biomassa total 

(Figuras 12 a 15) mostra que as maiores contribuições no acúmulo de 

biomassa foram dos morfotipos Esfera (1-H) (Figuras 12A e 12C) e Elipsóide 

(3-H) (Figuras 14A e 14C), sendo que os morfotipos Cilindro (4-H) (Figuras 

12D e 14D), Cilindro valvar (28-H) (Figuras 13G e 15G) e Prisma Elíptico (11-

H) (Figuras 13B e 15B) apresentam altos valores de biomassa apenas em 

algumas estações. A maioria dos morfotipos manteve biomassa abaixo de 1 

mgC.m-3 em todas as estações oceanográficas de superfície (Figuras 12 e 

13). Na PFMC, a maior contribuição para a biomassa foi semelhante à 

superfície, sendo as contribuições dos morfotipos Esfera (1-H) e Elipsóide (3-

H) as mais substanciais (Figuras 14A e 14C). Contribuições pontuais de alta 

biomassa são observadas para o morfotipo Cilindro (4-H) (Figura 14D) e 

Prisma alongado valvar (29-H) (Figura 15H). Todos os demais morfotipos 
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apresentaram valores de carbono orgânico menores que 1 mg.m-3 (Figuras 

14 e 15). 

 

 
Figura 12: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os morfotipos 
encontrados em cada estação oceanográfica na superfície. As estações (eixo x) estão 
alinhadas de acordo com a biomassa total da estação, ou seja, da estação com menor 
biomassa (esquerda) para a estação com maior biomassa (direita) - notar diferença de 
escalas. 
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Figura 13: Continuação da Figura 12. Mantido o mesmo enunciado. - notar diferença de 
escalas. 
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Figura 14: Distribuição da biomassa fitoplanctônica [mg.m-3] dividida entre os morfotipos 
encontrados em cada estação oceanográfica na PFMC. As estações (eixo x) estão alinhadas 
de acordo com a biomassa total da estação, ou seja, da estação com menor biomassa 
(esquerda) para a estação com maior biomassa (direita). - notar diferença de escalas. 



48	  
	  

	  

 
Figura 15: Continuação da Figura 14. O mesmo enunciado mantido. - notar diferença de 
escalas. 

	  

5.4. Razão S/V 

 A razão Superfície/Volume (S/V) dos morfotipos fitoplanctônicos 

analisados é esperada decrescer com o tamanho do organismo. Curvas 

teóricas podem ser construídas entre S/V e o comprimento total do 

organismos (CT, µm). Essas curvas ilustram funções exponenciais, desde 

que as proporções de medidas de cada morfotipo se mantenham constantes 

no gradiente de tamanho (Figura 16). No morfotipo Cone + meia esfera, o 

incremento em volume resultado do aumento do CT é proporcional ao 

incremento em superfície, resultando em uma razão S/V constante e 

destacadamente alta em relação aos demais morfotipos. Outros morfotipos 

como o Elipsóide + 2 cones + cilindro e o Cone apresentam alta S/V, 

enquanto que a Esfera apresenta a menor razão S/V dentre os 16 morfotipos 

analisados.  
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Figura 16: Relação S/V hipotética entre os morfotipos fitoplanctônicos encontrados. As 
equações de cada morfotipo seguiram o apresentado por Sun e Liu (2003) e foram 
calculadas em um gradiente de CT de 5 a 100µm em intervalos de 0.1µm. A largura e 
profundidade de cada forma foram estipulados como sendo metade do comprimento total e 
1/3 do comprimento total, respectivamente. Morfotipos com múltiplas formas geométricas 
mantiveram a mesma proporção entre dimensões. O CT (eixo x) está demonstrado em 
escala logarítmica (log10). 

 

 Nas amostras de superfície (Figura 17), abaixo dos 20µm de CT, as 

maiores razões S/V são observadas entre as formas mais "robustas", isto é, 

Esferas, Prolados, Elipsóides, Cone + meia esfera (Figuras 17A e 17B). Com 

o aumento de CT, formas “planas” (Caixa Retangular, Prisma Elíptico, Prisma 

Elíptico com constrição transapical, Prisma Paralelogramo) e as formas 

compostas passam a apresentar as maiores razões S/V (Figuras 17C e 17D). 

A ocorrêndia de formas planas é restrita ao intervalo de 10 a 1000µm de CT 

(Figura 17C). Os mesmos padrões de S/V em função do CT são observados 

para a PFMC (Figura 18). Ressalta-se que o morfotipo Cone + meia esfera 

apresentou os maiores valores de S/V (aproximadamente 3.5µm-1) para o 

intervalo de tamanho entre 10 e 50µm (Figuras 17B e 18B). 
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Figura 17: Relação entre a razão S/V [µm-1] para os organismos encontrados e o seu CT 
[µm]. Os organismos estão divididos em seus respectivos morfotipos geométricos e 
correspondem ao banco de dados da Superfície (3-5m). Destaque para o CT (eixo x) 
apresentado em escala logarítimica (log10). 
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Figura 18: Relação entre a razão S/V [µm-1] para os organismos encontrados e o seu CT 
[µm]. Os organismos estão divididos em seus respectivos morfotipos geométricos e 
correspondem ao banco de dados da PFMC (profundidade variável). Destaque para o CT 
(eixo x) apresentado em escala logarítimica (log10). 

 
 Os resultados mostram grande variabilidade nas razões S/V dentro de 

um mesmo grupo taxonômico (Figura 19), todavia alguns padrões 

observados merecem destaque. Na PFMC (Figura 19B), existem intervalos 

de razões de S/V que são compartilhados por apenas dois grupos 

(Cocolitoforídeos (CO) e Diatomáceas em Cadeia (DC)) (ANOVA, Tukey 

posthoc, p<0.001, n=334). Na superfície (Figura 19A), contudo, intervalos na 

razão S/V são compartilhados entre, pelo menos, 3 grupos distintos. A 

grande quantidade de “outliers” nas razões S/V de Dinoflagelados Tecados 

(DT) correspondem ao morfotipo 9-H (Cone + meia esfera), uma vez que o 

morfotipo apresentou valores na razão S/V maiores que os demais (Figura 
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19A e 19B) e sua ocorrência é maior dentre os Dinoflagelados Tecados 

(Tabela 6). 

 

 
Figura 19: Distribuição da razão Superfície/Volume (S/V) entre os grupos fitoplanctônicos. 
FL=Flagelados, DI=Diatomáceas Isoladas, DC=Diatomáceas em Cadeia, 
CO=Cocolitoforídeos, CI=Cianobactérias, DA=Dinoflagelados Atecados, DT=Dinoflagelados 
Tecados, OT=Outras espécies. A razão S/V (eixo y) está representada em escala 
logarítmica. Os grupos taxonômicos estão alinhados de acordo com sua taxa de crescimento. 

	  

 A razão S/V apresentou diferença entre alguns morfotipos, entretanto, 

apenas o morfotipo Cone + meia esfera (9-H) apresentou intervalos de S/V 

diferente de todos os outros morfotipos nas duas profundidades (ANOVA, 

p<0.01, Tukey posthoc) (Figura 20A e 20B). A razão S/V média para o 

morfotipo Cone + meia esfera (9-H) foi de 3.12 ± 0.33 µm-1. As formas mais 

simples (Esfera (1-H), Prolado (2-H) e Elipsóide (3-H)) ocorreram em maior 

quantidade e em diversas classes de tamanho, o que explica sua alta 

variabilidade nos valores de S/V (Figura 20A e 20B).	  
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Figura 20: Distribuição da razão Superfície/Volume (S/V) entre os morfotipos geométricos. 
Os morfotipos estão representados pelos seus símbolos, veja Índice de Símbolos para 
detalhes. A razão S/V (eixo y) está representada em escala logarítmica. Os morfotipos estão 
alinhados de acordo com sua razão S/V, seguindo os valores de superfície, aumentando da 
esquerda para a direita do gráfico. 

 
 A Biomassa apresentou relação inversa com a razão S/VB na 

superfície (R2= 0.38, p=0.001) e na PFMC (R2=0.22, p=0.02). Valores de 

biomassa acima de 10mgC.m-3 ocorreram apenas no intervalo de S/VB de 0.5 

a 1.5µm-1 (Figura 21). A estação com 15.27mgC.m-3 de biomassa foi 

dominada por Diatomáceas Isoladas, que corresponderam por 78% da 

biomassa total. A estação com 11.69mgC.m-3 de biomassa foi dominada por 

Dinoflagelados Tecados, que compuseram 42% da biomassa total da 

comunidade. As comunidades fitoplanctônicas de plataforma continental 

apresentaram um intervalo de S/VB entre 0.6 e 3.4µm-1 (Figura 20). 
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Figura 21: Relação entre a Biomassa e a razão Superfície/Volume ponderada pela biomassa 
(S/VB) para a superfície e PFMC. 

 

5.5. Validação de modelos Bio-óticos  

5.5.1 - Vidussi et al. (2001) e Uitz et al. (2006) 

 As proporções das classes de tamanho obtidas por meio da 

concentração de pigmentos marcadores (𝑓!"#$%, 𝑓!"!# e 𝑓!"#$) e por meio de 

carbono (𝑝!"#$% e 𝑝!"!# ) foram comparadas entre a superfície e a PFMC 

(Tabela 7). A proporção 𝑓!"#$%  não apresentou diferença entre as duas 

profundidades (ANOVA, p=0.62, n=49). Contudo, tanto  𝑓!"!#  e 𝑓!"#$  foram 

diferentes entre as duas profundidades (p=0.036 e p=0.006, 

respectivamente). A proporção 𝑓!"!# foi maior na PFMC, com valores médios 

de 0.29 ± 0.18, enquanto que 𝑓!"#$ foi maior na superfície, cuja média foi de 

0.40 ± 0.16 (Tabela 7). Por sua vez, 𝑝!"#$%foi diferente entre superfície e 

PFMC, sendo maior na superfície (Tabela 7). Por outro lado, 𝑝!"!#foi igual 

entre as duas profundidades (ANOVA, p=0.89, n=49). Quando as proporções 

obtidas tanto por pigmentos (𝑓!"#$%  e 𝑓!"!# ) quanto por carbono (𝑝!"#$%  e 

𝑝!"!#) são comparadas, observa-se diferença nas estimativas apenas para o 

microplâncton na PFMC (Tabela 8). 
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Tabela 7: Comparação das proporções das classes de tamanho do fitoplâncton entre as 
duas profundidades de coleta. Os valores nas células correspondem à média e desvio 
padrão e os valores de p obtidos através de ANOVA. 

 Superfície PFMC  
𝑓!"#$% 0.3970 ± 0.1942 0.4276 ± 0.2312 p=0.620, n=49 
𝑓!"!# 0.1986 ± 0.0811 0.2854 ± 0.1782 p=0.037, n=49 
𝑓!"#$ 0.4044 ± 0.1616 0.2870 ± 0.1199 p=0.006, n=49 
𝑝!"#$% 0.4643 ± 0.1996 0.2334 ± 0.1715 p<0.001, n=49 
𝑝!"!# 0.1970 ± 0.1456 0.1921 ± 0.1220 p=0.899, n=49 

 
 

Tabela 8: Sumário das comparações entre as proporções das classes de tamanho do 
fitoplâncton. Realizado ANOVA, com significância de 0.05. 

 Superfície PFMC 
𝑓!"#$% vs 𝑝!"#$% p=0.255, n=50 p=0.018, n=48 
𝑓!"!#  vs 𝑝!"!# p=0.946, n=50 p=0.209, n=48 

 

5.5.2 - Ciotti et al. (2002) 

Os valores de Sf apresentaram padrões de distribuição distintos para 

superfície e PFMC (Figura 22). Na superfície, o intervalo de Sf em que essas 

amostras ocorrem restringe-se de 0.2 a 1.0, sendo os valores de 0.8 a 1.0 

exclusivos às amostras da superfície (Figura 22). Os valores de Sf para a 

PFMC, por outro lado, restringiram-se entre 0 e 0.8, sendo que no intervalo 

de 0 a 0.2 foram encontradas apenas amostras de PFMC. Os valores de Sf 

foram inversamente proporcionais à [chl] (normalizada em log) na superfície 

(R2=0.31, p=0.002) (Figura 22A), enquanto que na PFMC a relação foi 

marginalmente significativa (R2=0.19, p=0.045). A Figura 22B demonstra a 

relação de Sf com a biomassa total da comunidade fitoplanctônica. Na 

superfície, não houve relação significativa, embora visualmente sigam a 

tendência esperada de diminuir com o aumento da biomassa. Na PFMC, Sf 

diminui com o aumento de biomassa (normalizada em log), apresentando R2 

de 0.21 (p=0.034). 
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Figura 22: Relação entre Sf e a [chl] (A) e a Biomassa (B). 

 

 Ao se utilizar o CTB para validar os valores de Sf, nota-se uma 

separação (dispersão dos pontos) entre comunidades de superfície e da 

PFMC (Figura 23). As relações de Sf e o CTB foram significativas para as 

duas profundidades e representam a tendência de Sf diminuir com o aumento 

de CTB. Na superfície, foi obtido um R2 de 0.22 (p=0.02) e na PFMC um R2 

de 0.32 (p=0.01) através das regressões ajustadas aos dados de CTB 

normalizados (log). 
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Figura 23: Relação entre Sf e o Comprimento Total do organismos ponderado pela 
Biomassa (CTB) 

	  

5.6. Coeficiente de absorção da luz pelo fitoplâncton 

 A absorção de luz pelo fitoplâncton média entre os comprimentos de 

onda de 400 a 700 nm ( <aph>, m-1) é bem explicada pela concentração de 

clorofila-a e é pouco dependente da profundidade da amostra (Figura 24A). A 

regressão entre <aph> e [chl] (log - log), resulta num R2 de 0.82 (p<0.001), 

enquanto que para a PFMC, o R2 foi 0.87, (p<0.001). Todavia, nota-se que os 

maiores desvios nas tendências centrais de <aph> em função de [chl] 

ocorrem com o aumento da [chl], sendo esses ainda mais evidentes para as 

amostras da PFMC (Figura 24A). Na PFMC encontramos os maiores valores 

de <aph> e [chl] observados. As correlações de <aph> com a biomassa 

fitoplanctônica em carbono (Figura 24B) foram menores tanto na superfície 

quanto na PFMC (R2=0.34, p=0.002 e R2=0.43, p<0.001, respectivamente). 

Os maiores valores de <aph> observados ocorreram na PFMC no intervalo 

de biomassa entre 2.5 mgC.m-3 e 7.5 mgC.m-3 (Figura 24B). 
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Figura 24: Relação entre <aph> e a [chl] (A) e a Biomassa (B). 

 
 Ao contrário do que se esperava, a razão S/VB não explicou as 

variações observadas em <aph>. Para as duas profundidades analisadas 

(superfície e PFMC) não foram encontradas relações significativas entre 

estas duas variáveis (Figura 25). Analisando somente a magnitude da 

absorção de luz (<aph>), não foi possível estabelecer relações com a razão 

S/VB da comunidade fitoplanctônica. 
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Figura 25: Relação entre <aph> e a razão Superfície/Volume ponderada pela biomassa 
(S/VB) 

 Ao utilizar-se as bandas espectrais formadas pelos resíduos do ajuste 

de Sf, é possível identificar não só influência dos pigmentos, mas também da 

forma do organismo dominante em biomassa, bem como sua razão S/VB. A 

Tabela 9 sumariza quais pigmentos e morfotipos fitoplanctônicos explicam os 

resíduos observados no ajuste de Sf. A análise de AIC permite identificar 

quais variáveis e modelos lineares explicam melhor as variações observadas 

em cada banda. Em 475nm, a combinação dos pigmentos Clorofila-b, 

Fucoxantina e 19'-Butanoiloxifucoxantina explicou 28% da magnitude do 

resíduo. Nas bandas da luz vermelha, isto é, 650nm e 665nm, a Clorofila-b foi 

o pigmento mais importante na magnitude do resíduo observado (Tabela 9). 

 

 

 
Figura 26: Distribuição dos resíduos de Sf de acordo com o comprimento de onda. Em 
destaque os comprimentos de onda centrais de cada banda de resíduo analisada. 

 

 Quanto à influência dos morfotipos fitoplanctônicos e a razão S/VB, a 

mesma só é observada nas bandas acima dos 543nm. A magnitude do 

resíduo em 543nm foi diretamente proporcional à maior presença (em 

biomassa) de formas planas na comunidade. Já na banda do 650nm, não só 

a presença das formas planas é importante, como também a razão S/VB da 
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comunidade influenciam a absorção de luz nesta banda espectral. Entende-

se por formas planas aquelas cujo comprimento total é muito maior que as 

outras dimensões. Exemplos dessas formas são Caixas Retangulares, 

Cilindros e os Prismas (Elípticos e Paralelogramo). Os resíduos de Sf em 

665nm, por outro lados, são explicados pela maior proporção de formas 

robustas na comunidade, além de sua razão S/VB. Formas robustas são 

aquelas onde todas as dimensões apresentam medidas muito similares, 

exemplos são as Esferas, Prolados, Elipsóides e Cones.  

 
Tabela 9: Relação das bandas de resíduo de Sf e os principais pigmentos e formas 
geométricas que influenciam a magnitude do resíduo de Sf. 

Banda 

Resíduo 
Pigmentos  Forma e S/VB  

475nm 
Chl-b + Fuco 

+ Hex-Fuco 
R2=0.28, p<0.01 Sem relação NA 

490nm Sem relação NA Sem relação NA 

543nm Sem relação NA Formas Planas R2=0.20, p<0.01 

650nm Clorofila-b R2=0.52, p<0.01 
S/VB + Formas 

Planas 
R2=0.23, p<0.01 

665nm Clorofila-b R2=0.33, p<0.01 
S/VB + "Formas 

Robustas" 
R2=0.28, p<0.01 

 
 
 É importante salientar que apenas em 650nm e 665nm existe a 

influência tanto de pigmentos, quanto dos morfotipos dos organismos. Nas 

outras bandas (475nm e 543nm) foi observado a influência isolada dos 

pigmentos e das formas dos organismos, respectivamente. Contudo, o 

método utilizado para determinar a concentração de pigmentos (HPLC) não 

permite a detecção da Ficoeritrina, pigmento comum de cianobactérias e que 

possuem pico de absorção de luz na banda do 550nm. A Ficoeritrina pode, 

portanto, influenciar o resíduo de Sf em 543nm, porém não é possível 

demonstrar sem os dados de concentração desse pigmento. Ao contrário do 

esperado, não foi se observou relação do resíduo de Sf em 490nm com a 

concentração de pigmentos acessórios (Tabela 9).  
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6. Discussão  

6.1. Biomassa e Razão C:chl 

A análise do carbono exclusivo ao fitoplâncton através da microscopia 

possui inúmeras fontes de erro, incluindo erros intrínsecos à metodologia 

(Sournia, 1978). Alterações significativas na determinação da biomassa 

ocorrem com a utilização de uma equação comum a todos os organismos. 

Além disso, a preservação das amostras conhecidamente promove 

mudanças no tamanho celular dos organismos,  e essas mudanças serão 

diferentes de acordo com a espécie (Menden-Deuer et al., 2001; Hawkins et 

al., 2005) ou com a solução de preservação utilizada, sendo os mais comuns 

o glutaraldeído (Booth, 1987; Verity et al., 1992), o formaldeído (Olivieri, 

1985) e o lugol (Montagnes et al., 1994). Neste trabalho, optamos por não 

utilizar correções para a determinação do biovolume de organismos 

preservados, embora essas equações existam (Parsons et al., 1961, Moal et 

al., 1987; Putt and Stoecker 1989). A utilização de tais correções é intrínseca 

da interação entre o agente de preservação, sua concentração e a espécie 

presente (Leakey et al., 1994) e alguns estudos apontam que estas 

alterações são inferiores a 5% na determinação do biovolume celular 

(Menden-Deuer et al., 2001), mas podem chegar a 29% com o uso de lugol 

(Montagnes et al., 1994) 

A seleção de equações específicas de conversão de biomassa a partir 

do biovolume mostrou-se necessária para evitar estimativas exageradas da 

biomassa fitoplanctônica. Embora em nível de organismo essa diferença foi 

pequena (0.062 mgC.m-3), o cálculo de biomassa fitoplanctônica através de 

uma equação universal resultou em valores com uma diferença acima de 4 

mgC.m-3. Dessa forma, os algoritmos para análise de imagens de fitoplâncton 

devem incorporar equações específicas a cada grupos taxonômico. 

 Nos oceanos, a abundância dos organismos planctônicos (Zubkov, et 

al. 1998) e a concentração de clorofila-a (Cullen, 1982) estão distribuídos 

heterogeneamente ao longo da coluna d’água. Entretanto, nem a [chl] ou a 

abundância dos organismos são equivalentes à biomassa fitoplanctônica em 

carbono (Claustre e Marty, 1995; Barlow et al., 2002). Nossos resultados 
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mostraram que a biomassa exclusiva à comunidade fitoplanctônica foi igual 

na superfície e na PFMC, sendo resultado da contribuição diferencial de 

distintos grupos taxonômicos (Chisholm, 1988) bem como de distintas 

classes de tamanho que ocorrem nas duas profundidades. Além disso, a 

relação entre a biomassa e a [chl] foram mais robustas na superfície. Nessa 

profundidade, a quantidade de carbono intracelular e a [chl] variam de 

maneira similar, guiadas pelo aumento no tamanho dos organismos (Yentsch 

e Phinney, 1989; Geider et al., 1998). Na PFMC, a fotoadaptação dos 

organismos às baixas condições de luminosidade promovem um aumento na 

[chl] (Morel et al., 1995) que não é seguido pela biomassa. 

 Os valores de C:chl encontrados no presente estudo estão dentro de 

limites compatíveis de estudos anteriores em comunidades naturais (Eppley, 

1968; Eppley et al., 1971, Eppley et al., 1977; Veldhuis e Kraay, 2004). 

Entretando, nossos valores de C:chl são menores quando comparados aos 

obtidos por experimentos e cultivos (10 - 90) (Caperon e Meyer, 1972; 

Thompson e Guo, 1992), como esperado. Embora os efeitos da intensidade 

luminosa (Thompson e Guo, 1992), da concentração de nutrientes (Eppley e 

Renger, 1974; Kruskopf e Flynn, 2006) e da temperatura (Thompson e Guo, 

1992) na C:chl sejam bem estudados em experimentos com cultivos 

monoespecíficos, essa variabilidade ainda não é tão compreendida para 

comunidades naturais. O maior intervalo de C:chl de experimentos com 

cultivos monoespecíficos de fitoplâncton em comparação àqueles observados 

em comunidades naturais pode estar associado às mudanças nas taxas de 

crescimento (Laws e Bannister, 1980). Os valores mais baixos de C:chl para 

a PFMC são resultado da adaptação dos organismos à menor luminosidade, 

produzindo mais [chl] (Falkowski e LaRoche, 1991), já que em geral a PFMC 

foi identificada entre 30-40 metros de profundidade. Em condições de baixa 

luminosidade, o fitoplâncton produz uma maior quantidade de pigmentos 

fotossintéticos, principalmente de clorofila-a (Morel et al., 1995, Dubinsky e 

Stambler, 2009), reduzindo assim a razão C:chl. De fato, baixos valores de 

C:chl são observados para comunidades naturais na PFMC (Veldhuis e 

Kraay, 2004) chegando a representar comunidades distintas daquelas em 

superfície, formando associações deste ambiente e condições de 

luminosidade (Smayda, 2002; Babin et al., 1996; Allali et al., 1997; Moore e 
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Chisholm, 1999). Contudo, diversos estudos de produção primária, por 

exemplo, ainda utilizam uma razão C:chl integrada verticalmente na coluna 

d'água (Armstrong, 2006; Faure et al., 2006), embora variações em ordens de 

magnitude já tenham sido observadas entre superfície e PFMC na C:chl 

(Veldhuis e Kraay, 2004). 

 

6.2. Classificação da Comunidade Fitoplanctônica 

 O agrupamento do fitoplâncton em grandes grupos taxonômicos é uma 

maneira eficiente de associá-lo aos seus papéis ecológicos e em ciclos 

biogeoquímico (Le Queré et al., 2005; Nair et al, 2008). A utilização destes 

grandes grupos se mostrou importante para observar as variações na 

biomassa em unidades de carbono de comunidades naturais. Nas 

comunidades de plataforma continental, foi possível observar a dominância e 

covariância de 8 grupos taxonômicos principais de acordo com a biomassa 

total da comunidade. 

 O fitoplâncton marinho é um grupo extremamente diverso e pode ser 

caracterizado por uma grande quantidade de formas (20 - Hillebrand et al, 

1999; 31 - Sun e Liu, 2003; Finkel et al, 2010). Em águas de plataforma 

continental, ainda não foram descritos os principais morfotipos geométricos 

que ocorrem em comunidades naturais. Este trabalho propõe que, em termos 

de ocorrência numérica, as comunidades naturais de plataforma continental 

subtropicais com influência variável de aportes continentais podem ser 

descritas por 16 morfotipos principais do fitoplâncton. A menor quantidade 

observada que os morfotipos propostos por Sun e Liu (2003) deve-se ao fato 

de algumas dessas formas apresentam dependência a um organismo 

específico ou espécie que não ocorre em águas de plataforma ou condições 

físico-quimicas diferenciadas. 

 Além disso, descrever as relações de exclusividade entre grupos 

taxonômicos e morfotipos tornou-se um passo fundamental nos estudos 

ecológicos de comunidades naturais do fitoplâncton. A coexistência de 

organismos diferenciados geometricamente no ambiente pelágico é uma 

resposta adaptativa às mudanças no ambiente (Margalef, 1978; Reynolds, 

2006; Naselli-Flores et al., 2007). Dessa forma, grupos taxonômicos que 
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exploram os recursos do ambiente da mesma maneira tendem a apresentar 

formas geométrica similares. Como identificado, formas geométricas planas 

são exclusivas às diatomáceas e formas robustas (arredondadas) tendem a 

ser mais observadas em dinoflagelados. A associação de formas geométricas 

à grandes grupos taxonômicos é crucial para as novas tecnologias de 

aquisição de imagem in situ de comunidades naturais (Olson e Sosik, 2007; 

Moberg e Sosik, 2012). Imagens obtidas por estes sistemas naturalmente 

ainda não possuem informações taxonômicas (Sieracki et al., 1998), apenas 

a forma do organismo fotografado. Desenvolver modelos que associem a 

forma do organismo observado a um grupo taxonômico sem a necessidade 

da identificação humana, permite melhores estimativas da biomassa e 

caracterização da comunidade (Carpentier et al., 1999; Congestri et al., 

2000). 

	  

6.3. Descritores de Comunidade e Tamanho ponderado 

 Diversos estudos apontam que a abundância dos organismos 

pequenos (Campbell e Vaulot, 1993; Zubkov et al., 1998) e concentração de 

clorofila-a pertencente a este grupo (Marañón et al., 2001) é maior na 

superfície e diminui em direção à PFMC. Dessa forma, é esperado que o 

tamanho médio da comunidade seja guiado de forma a seguir este padrão. 

Entretanto, ao analisar o tamanho dos organismos de acordo com sua 

importância em termos de carbono (biomassa), notou-se um padrão inverso. 

Neste trabalho, as comunidades de superfície apresentaram maior tamanho 

de organismo. Estes resultados, inéditos no sentido de serem analisados a 

partir da importância do carbono, são condizentes com resultados 

encontrados por outros trabalhos analisando a concentração de clorofila-a 

dividida em classes de tamanho (Lutz et al., 2003; Taguchi et al., 1988; Pérez 

et al., 2006).  

 Tanto a dominância numérica, quanto a concentração de clorofila-a em 

classes de tamanho não refletem a verdadeira distribuição de tamanho dos 

organismos na comunidade nem de sua biomassa (Claustre e Marty, 1995; 

Veldhuis e Kraay, 2004). Fato este, que a concentração de clorofila-a não 

apresentou relação com o tamanho ponderado por carbono nas comunidades 
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analisadas. A utilização do tamanho, por outro lado, pode resultar em boas 

estimativas de carbono, principalmente para a superfície, onde as relações 

entre essas duas variáveis foram mais robustas. 

 Espera-se que a maior contribuição para a biomassa da comunidade 

fitoplanctônica esteja associada à ocorrência de organismos de maior 

tamanho (Yentsch e Phinney, 1989), principalmente diatomáceas (e.g. 

Sathyendranath et al., 2001). Observamos para a região de estudo, que a 

contribuição em biomassa dos dinoflagelados é alta e ocorre quando a 

presença de diatomáceas é baixa. A alternância na biomassa de 

diatomáceas e dinoflagelados está associado às estratégias adaptativas 

destes organismos às diferentes condições ambientais (Margalef, 1978; 

Cullen, 2002). Em ambientes costeiros e de plataforma, processos de mistura 

vertical (Cushing, 1989), formação de vórtices (Falkwoski et al., 1991) e a 

proximidade com as fontes de nutrientes terrestres promovem maior 

capacidade suporte para organismos grandes se desenvolverem. 

Exatamente as estações dominadas por diatomáceas ou dinoflagelados e, 

portanto, com maior biomassa, estão próximas à costa na região sul (cruzeiro 

MCT-2) e sudeste (MCT-1). A forma como o organismo explora os recursos 

definirá seu sucesso em relação aos outros organismos da comunidade. As 

diatomáceas apresentam uma alta taxa de crescimento (Fahnenstiel et al., 

1995) e rapidamente dominam a biomassa da comunidade em condições 

favoráveis. Entretanto, em condições de estratificação vertical, as 

diatomáceas são substituídas por organismos móveis, como dinoflagelados e 

flagelados (Reynolds, 2006; Padisák et al., 2003). 

Na região de estudo, a contribuição relativa da biomassa pelos 

diferentes morfotipos foi guiada principalmente pelas formas Elipsóide e 

Esfera, tanto em superfície quanto na PFMC. Infelizmente, estes morfotipos 

não são exclusivos de nenhum grupo taxonômico. 

 

6.4. Razão S/V 

 É esperado que a razão S/V apresentada por diferentes grupos 

taxonômicos influencie em suas taxas de crescimento (Banse, 1976), de 

forma que grupos com elevada S/V tenderiam a ter mais sucesso tanto na 
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absorção de luz como nutrientes. Contudo, a variabilidade observada em S/V 

em cada grupo taxonômico foi alta e grande parte dos grupos apresentou 

intervalos similares de S/V. Isso comprova a flexibilidade dos grupos 

taxonômicos em resposta as condições ambientais, que acaba delimitando os 

valores máximos e mínimos de S/V que as espécies apresentam na natureza 

(Lewis, 1976). Alguns autores apontam, ainda, que a razão S/V do 

organismos possui relação negativa com a temperatura (Margalef, 1954) e 

positiva com a concentração de nutrientes no ambiente (Fogg, 1965; Smith e 

Kalff, 1982). Os resultados também sugerem que valores de S/V estão 

limitados por um intervalo de tamanho dependendo do morfotipo, aonde se 

destacam formas planas (Prismas) que mantém uma razão S/V constante por 

cerca de duas ordens de magnitude de tamanho, a partir de 10µm. 

Adaptações morfológicas do fitoplâncton, como o alongamento celular e o 

achatamento das células são bem conhecidos (Reynolds, 2006), de modo a 

manter uma razão S/V favorável ao ambiente, mas que podem ter papel 

importante para minimizar a predação pelo zooplâncton (Van Donk, 1997).  

A análise comprovou o esperado teórico, de que o morfotipo 9-H tende 

a manter uma razão S/V relativamente constante com o tamanho celular, e 

sempre alta em comparação às demais formas de mesmo tamanho. 

Entretanto, a contribuição de biomassa desse morfotipo foi sempre baixa, o 

que sugere que relações entre tamanho e acúmulo de biomassa de um 

determinado morfotipo não são triviais. 

6.5. Validação de modelos Bio-óticos  

6.5.1 - Vidussi et al. (2001) e Uitz et al. (2006) 

 Estimativas de classes de tamanho do fitoplâncton a partir de 

pigmentos marcadores são amplamente utilizadas (Vidussi et al., 2001; Uitz 

et al., 2006, Brewin et al., 2011; Taylor et al., 2011), embora não existam 

validações a partir da biomassa exclusiva do fitoplâncton. Algumas 

comparações entre a concentração de pigmentos acessórios e a abundância 

de organismos existem para regiões oligotróficas, mostrando que esses 

modelos tem boa performance (Brotas et al., 2013). Nossos resultados 

permitem uma validação local e ilustram que o modelo de Vidussi et al., 
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(2001) apresentou boa performance para a região de estudo, divergindo do 

obtido pelo carbono apenas para o microplâncton na PFMC. Essa 

divergência ocorre pois alguns pigmentos marcadores são compartilhados 

entre diferentes grupos taxonômicos (Jeffrey et al., 1994; Jeffrey et al, 1997) 

e alguns grupos taxonômicos podem apresentar um grande intervalo de 

variação de tamanho. Assim, a utilização do modelo de Vidussi et al. (2001) 

para área de estudo foi satisfatória, correspondendo a 75% de acerto da 

biomassa das classes de tamanho nas diferentes profundidades. 

	  

6.5.2 - Ciotti et al. (2002) 

Espera-se que o efeito do empacotamento aumente com a [chl] 

seguindo o aumento de tamanho celular de ambientes oligotróficos para 

eutróficos (Malone, 1980; Yentsch e Phinney, 1989). Nossos dados 

demonstram, assim como esperado, que Sf diminui com o aumento da [chl] e 

da biomassa. A maior variabilidade de Sf com o aumento da clorofila-a é 

resultado do efeito de empacotamento dos pigmentos (Ciotti et al., 2002), e o 

modelo foi desenvolvido para uso na primeira profundidade ótica dos 

oceanos. Fato este que as relações só foram significativas para a superfície. 

Assim, comparações diretas de Sf entre superfície e PFMC como indice de 

tamanho dominante da comunidade devem ser evitadas, devido aos efeitos 

de empacotamento de pigmentos da fotoaclimatação (Kiefer et al., 1976; 

Kitchen e Zaneveld, 1990). 

Apesar do parâmetro Sf já ter sido utilizada como estimativas de 

frações de tamanho dominante do fitoplâncton em produtos de 

sensoriamento remoto  (Brewin et al., 2011; Bricaud et al., 2012) até o 

presente trabalho, não existiam medidas paralelas de Sf e do tamanho real 

dos organismos da comunidade fitoplanctônica. Nossos resultados 

evidenciam que fora dos valores extremos do modelo (Sf =1 ou Sf =0) o 

significado físico de um dado valor de Sf, em termos de tamanho celular, 

depende em grande parte da aclimatação. Todavia, considerando nossa base 

de dados limitada, e os erros potenciais das medidas em microscópio, as 

relações entre Sf e o tamanho médio da comunidade ponderada pela 

biomassa foram razoáveis. Os ajustes de Sf ao CTB corresponderam a 32% 
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na PFMC e a 22% na superfície. Na PFMC, o intervalo de tamanhos celular 

médio observado foi menor, e as variações em Sf são guiadas de forma mais 

efetiva pelas diferenças nas concentrações de pigmentos acessórios entre os 

pontos observados. Todavia, em superfície, Sf se aproximou de zero apenas 

em estações dominadas por diatomáceas e onde o tamanho médio 

ponderado foi superior a 100µm. 

	  

6.6. Coeficiente de absorção da luz pelo fitoplâncton 

Os modelos empíricos apresentados na literatura, aonde a absorção 

da luz do fitoplâncton em diferentes comprimentos de onda é bem 

correlacionada com a [chl]  (Bricaud, et al., 1995; Bricaud et al., 2004) se 

aplicam para os nossos resultados.  Da mesma forma, a magnitude de <aph> 

se correlacionou bem com a [chl]. As relações entre <aph> e a biomassa 

expressa em carbono foram mais dispersas, e como esperado, as diferenças 

entre as amostras de superfície e da PFMC ficaram mais evidentes, resultado 

da razão C:chl ter sido significativamente menor na PFMC. 

 Vários estudos demonstraram que a razão S/V está diretamente 

relacionada à taxas de incorporação (Smayda, 1970; Sournia, 1982) e 

acredita-se que o mesmo seja verdadeiro para as taxas de absorção de luz 

(Kirk, 1994). Todavia, ao contrário do esperado, as relações entre <aph> e a 

razão S/VB não foram significativas. A adaptação e plasticidade do organismo 

a outras variáveis ambientais (Reynolds, 2006) pode sobrepor a eficiência na 

absorção de luz e a interação dessas variáveis só recentemente foram 

estudadas (Stanca et al., 2013). 

 Como demonstrado por Ciotti et al. (2002), grande parte da 

variabilidade espectral do coeficiente de absorção da luz pelo fitoplâncton é 

explicado pelo seu tamanho celular. Os ajustes de Sf em curvas de 𝑎!!(𝜆) 

corresponderam a cerca de 90% da variação observada em 𝑎!!(𝜆). A análise 

dos resíduos desse ajuste permite explorar informações taxonômicas e de 

pigmentos. Nossos resultados apontam que a concentração de pigmentos 

acessórios está diretamente associada à magnitude dos resíduos de Sf em 

determinadas bandas. Da mesma forma, a forma geométrica do organismo, 

indicada através da sua proporção em relação à biomassa total da 
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comunidade, e sua razão S/V também estão relacionadas aos resíduos de Sf. 

As relações dos resíduos de Sf com a concentração de pigmentos 

acessórios, principalmente aqueles que não ocorrem nos vetores utilizados 

por Ciotti et al. (2002) já eram esperados (Bidigare et al., 1990; Hoepffner e 

Sathyendranath, 1991). Dentre estes pigmentos, a clorofila-b é o mais 

significativo (Jeffrey et al., 1997; Wright, 2005) e foi o que apresentou relação 

em todas as bandas onde o efeito dos pigmentos foi significativo. Além disso, 

a presença da ficoeritrina, pigmento característico de cianobactérias, pode 

estar relacionada aos altos resíduso de Sf em 543nm. Contudo, este 

pigmento não é obtido por meio de HPLC devido à sua solubilidade em água 

e não em solvente orgânico (Kirk, 1994). 
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Conclusões 
• Comunidades fitoplanctônicas da plataforma continental sul e sudeste do 

Brasil podem ser explicadas por 8 grupos taxonômicos e 16 morfotipos 

geométricos. Padrões de exclusividade entre estes morfotipos e os grupos 

taxonômicos foram observados e podem auxiliar na análise de imagens 

obtidas in-situ dos organismos. 

• O tamanho dominante de acordo com o carbono de uma comunidade 

natural é melhor relacionado com a sua biomassa e não com a concentração 

de clorofila-a. Estudos sobre comunidades fitoplanctônicas devem incorporar 

medidas de tamanho e biomassa em suas rotinas, e não apenas a 

concentração de clorofila-a 

• A biomassa e a razão S/V não apresentaram diferença entre os grupos 

taxonômicos e os morfotipos celulares. As variações em S/V podem estar 

diretamente relacionadas com as condições ambientais, principalmente em 

definir os limites de variação de S/V entre os grupos taxonômicos. Estudos 

sobre adaptações morfológicas frente às variáveis ambientais devem ser 

realizados 

• A biomassa não apresenta relação com a razão S/V. Diferentes condições 

ambientais ou interações tróficas devem reger o sucesso evolutivo do 

organismo em acumular biomassa, e não apenas a sua razão S/V 

• A utilização de modelos baseados na composição de pigmentos para a 

estrutura de tamanho da comunidade são indicados para a área de estudo. 

As proporções das classes de tamanho obtidas pelo modelo foram 

condizentes com a real estrutura de tamanho das comunidades em termos de 

biomassa na maioria dos casos. A validação local do modelo não apresentou 

boa performance apenas para o microplâncton na PFMC. 

• As variações observadas em <aph> são mais explicadas pela concentração 

de clorofila-a embora informações complementares podem ser observadas 

com o uso da biomassa nas relações de <aph>.  

• Sf apresenta intervalos característicos entre a superfície e a PFMC e é 

explicado pelo tamanho médio ponderado por carbono da comunidade. 

Contudo, os efeitos da fotoaclimatação prejudica as relações observadas. 
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• A concentração de pigmentos acessórios, principalmente a Clorofila-b, a 

forma do organismo e sua razão S/V influenciam o comportamento espectral 

da absorção da luz pelo fitoplâncton. 
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Anexos 

Anexo A 

Tabela 10: Lista das estações oceanográficas realizadas e suas respectivas profundidades e 
coordenadas geográficas. 

Cruzeiro Data e Hora (GMT) Estação Profundidade de 
Coleta Latitude Longitude 

MCT-1 30/06/2010   18:11 30 3m [sup.] 23˚28.68 S 044˚38.05 W 
MCT-1 30/06/2010   18:11 30 25m [PFMC] 23˚28.68 S 044˚38.05 W 
MCT-1 30/06/2010   20:34 31 3m [sup.] 23˚20.48 S 044˚22.66 W 
MCT-1 30/06/2010   20:34 31 25m [PFMC] 23˚20.48 S 044˚22.66 W 
MCT-1 30/06/2010   23:53 32 3m [sup.] 23˚14.23 S 046˚56.09 W 
MCT-1 30/06/2010   23:53 32 26m [PFMC] 23˚14.23 S 046˚56.09 W 
MCT-1 01/07/2010   02:24 33 3m [sup.] 23˚10.30 S 043˚38.89 W 
MCT-1 01/07/2010   02:24 33 32m [PFMC] 23˚10.30 S 043˚38.89 W 
MCT-1 01/07/2010   04:25 34 3m [sup.] 23˚09.93 S 043˚25.32 W 
MCT-1 01/07/2010   04:25 34 25m [PFMC] 23˚09.93 S 043˚25.32 W 
MCT-1 01/07/2010   07:02 35 3m [sup.] 23˚05.55 S 043˚06.71 W 
MCT-1 01/07/2010   07:02 35 36m [PFMC] 23˚05.55 S 043˚06.71 W 
MCT-1 01/07/2010   09:27 36 3m [sup.] 23˚03.01 S 042˚55.01 W 
MCT-1 01/07/2010   09:27 36 15m [PFMC] 23˚03.01 S 042˚55.01 W 
MCT-1 01/07/2010   11:42 37 3m [sup.] 23˚01.13 S 042˚41.04 W 
MCT-1 01/07/2010   11:42 37 15m [PFMC] 23˚01.13 S 042˚41.04 W 
MCT-1 01/07/2010   14:05 38 3m [sup.] 22˚59.92 S 042˚25.03 W 
MCT-1 01/07/2010   14:05 38 12m [PFMC] 22˚59.92 S 042˚25.03 W 
MCT-1 01/07/2010   17:08 39 3m [sup.] 22˚59.00 S 042˚11.03 W 
MCT-1 01/07/2010   17:08 39 15m [PFMC] 22˚59.00 S 042˚11.03 W 
MCT-2 06/12/2010   20:25 04 3m [sup.] 34˚11.60 S 051˚51.1 W 
MCT-2 08/12/2010   13:20 13 3m [sup.] 33˚01.40 S 050˚45.3 W 
MCT-2 08/12/2010   16:12 14 3m [sup.] 32˚51.20 S 051˚00.8 W 
MCT-2 08/12/2010   16:12 14 29m [PFMC] 32˚51.20 S 051˚00.8 W 
MCT-2 08/12/2010   18:54 15 30m [PFMC] 32˚41.00 S 051˚17.0 W 
MCT-2 08/12/2010   18:54 18 3m [sup.] 32˚16.60 S 051˚54.9 W 
MCT-2 09/12/2010   20:18 23 3m [sup.] 31˚43.30 S 049˚57.2 W 
MCT-2 09/12/2010   20:18 23 90m [PFMC] 31˚43.30 S 049˚57.2 W 
MCT-2 11/12/2010   07:27 30 5m [sup.] 30°27.90 S 048°42.2 W 
MCT-2 11/12/2010   07:27 30 75m [PFMC] 30°27.90 S 048°42.2 W 
MCT-2 11/12/2010   10:59 31 5m [sup.] 30°20.40 S 048°55.2 W 
MCT-2 11/12/2010   10:59 31 63m [PFMC] 30°20.40 S 048°55.2 W 
MCT-2 11/12/2010   15:25 33 5m [sup.] 30°05.10 S 049°24.3 W 
MCT-2 11/12/2010   15:25 33 65m [PFMC] 30°05.10 S 049°24.3 W 
MCT-2 11/12/2010   18:35 34 25m [PFMC] 29°52.80 S 049°47.7 W 
MCT-2 12/12/2010   05:59 35 7m [sup.] 28°41.50 S 048°48.0 W 
MCT-2 12/12/2010   08:33 36 54m [PFMC] 28°51.60 S 048°30.3 W 
MCT-2 20/12/2010   20:41 64 5m [sup.] 25°19.00 S 045°37.9 W 
MCT-2 20/12/2010   20:41 64 84m [PFMC] 25°19.00 S 045°37.9 W 
MCT-2 21/12/2010   02:46 65 5m [sup.] 25°03.10 S 045°25.6 W 
MCT-2 21/12/2010   02:46 65 40m [PFMC] 25°03.10 S 045°25.6 W 
MCT-2 21/12/2010   08:38 66 5m [sup.] 24°13.00 S 045°12.2 W 
MCT-2 21/12/2010   08:38 66 35m [PFMC] 24°13.00 S 045°12.2 W 
MCT-2 21/12/2010   13:00 67 5m [sup.] 23°52.00 S 044°39.8 W 
MCT-2 21/12/2010   13:00 67 38m [PFMC] 23°52.00 S 044°39.8 W 
MCT-2 21/12/2010   17:15 68 5m [sup.] 23°31.40 S 044°07.7 W 
MCT-2 21/12/2010   17:15 68 28m [PFMC] 23°31.40 S 044°07.7 W 
MCT-2 22/12/2010   01:07 69 5m [sup.] 23°10.10 S 043°33.4 W 
MCT-2 22/12/2010   01:07 69 32m [PFMC] 23°10.10 S 043°33.4 W 
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Anexo B 

Condições oceanográficas e Estado Trófico 

 A descrição das variáveis oceanográficas de cada cruzeiro não fazem 

parte dos obejtivos do presente trabalho e, assim, descreveremos apenas 

algumas variáveis mais importantes para que a variabilidade encontrada na 

biomassa fitoplânctonica nas amostras utilizadas seja justificada. As duas 

regiões amostradas divergem em seus regimes oceanográficos de maneira 

marcante, e possuem diferentes graus de sazonalidade para a contribuição 

de massas de água costeira e padrões de circulação (Peterson e Stramma, 

1991). 

MCT-1 

Durante a campanha oceanográfica MCT-1, a porção leste da 

plataforma continental do Rio de Janeiro foi dominada por águas quentes, 

indicando a influência da Corrente do Brasil (Figura 27A e 27B). Na porção 

ao sul da paltaforma continental, já no estado de São Paulo, evidencia-se a 

presença de um vórtice ciclônico, devido às temperaturas mais baixas 

(18.8˚C) na superfície. Os maiores valores de temperatura foram encontrados 

na superfície (23.7˚C) (Figura 27A), enquanto que os menores valores foram 

encontrados na PFMC (18.4˚C) (Figura 27B). Os valores mais baixos de 

salinidade foram observados próximos à costa e na porção sul da plataforma 

continental (Figura 27C e 27D), atingindo 35.1 na superfície (Figura 27C). O 

padrão de distribuição espacial dos valores de temperatura e salinidade 

foram semelhantes entre a superfície e a PFMC, sugerindo uma camada de 

mistura vertical eficiente. 

 Na superfície, os valores de [chl] mantiveram-se, em sua maioria, 

abaixo de 1mg.m-3, caracterizando essa porção da plataforma continental 

brasileira como um ambiente oligotrófico (Figura 27E). Na PFMC, os valores 

de [chl] para a maioria das estações foram abaixo de de 4mg.m-3 (Figura 

27F). Os valores elevados de [chl] ocorreram apenas nas estações mais 

costeiras, especialmente nas proximidades da Baia de Guanabara (RJ) 

(Figura 27E e 27F), com o máximo de 20mg.m-3 na PFMC. 
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O cruzeiro  MCT-1 foi realizado no inverno, quando se espera 

influência reduzida da ACAS devido à menor intensidade da ressurgência 

costeira em Cabo Frio (RJ), e maior influência de Água Tropical, promovendo 

condições meso-oligotróficas. Os máximos de clorofia-a foram costeiros, fato 

influenciado pelo desenho experimental que incluiu amostragens em pontos 

próximos à desembocadura de baias costerias (Takanohashi, 2012). 

Gradientes horizontais da [chl] entre ambientes de plataforma continental e o 

oceano aberto são esperados, seguindo o aporte de nutrientes na costa 

(Malone, 1980).   

MCT-2 

Nas coletas realizadas durante o cruzeiro oceanográfico MCT-2 na 

plataforma continental sul e sudeste do Brasil, observou-se um gradiente 

zonal de temperatura superficial da água (Figura 28A). A porção sul da 

plataforma continental sudeste apresentou as maiores temperaturas, entre 

24˚C e 26˚C, enquanto que os menores valores de temperatura (abaixo de 

20˚C) ocorreram no extremo sul da plataforma continental brasileira. As 

maiores temperaturas ao norte seguem o padrão esperado para o verão. 

Esse padrão é mantido pela Corrente do Brasil, característica por possuir 

águas mais quentes que fluem em direção ao sul do país pela porção externa 

da plataforma continental. Na PFMC (Figura 28B), os valores de temperatura 

foram mais baixos que da superfície, e no extremo sul da plataforma 

continental brasileira foram encontrados mínimos de 14.1˚C. As menores 

temperaturas ao sul do Brasil correspondem ao ramo norte da Corrente das 

Malvinas, que flui em direção ao norte pela plataforma continental interna 

brasileira. Durante o verão, a influência deste ramo da Corrente das Malvinas 

é limitado à plataforma continental sul brasileira. 

A salinidade, tanto na superfície (Figura 28C) quanto na PFMC (Figura 

28D), apresentou um gradiente entre costa e talude continental, sendo mais 

evidente na superfície. Os menores valores de salinidade (abaixo de 34) 

estão limitados à plataforma continental interna. Os mínimos de salinidade 

ocorreram na desembocadura da Lagoa dos Patos (RS) e foram observados 

tanto na superfície quanto na PFMC. Embora a plataforma continental sul 
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receba grande influência de aportes continentais durante o inverno e 

primavera (Ciotti et al., 1995, Giannini et al., 2013), sua ocorrência no verão 

ainda é significativa. 

A [chl] foi maior na costa, especialmente próximo à desembocadura da 

Lagoa dos Patos (Figura 28E). O mesmo padrão espacial foi observado para 

a [chl] na PFMC (Figura 28F). Contudo, a maior parte das estações do 

cruzeiro MCT-2 possuíram [chl] menores que 1mg.m-3, sendo o máximo de 

5.2mg.m-3 encontrado na PFMC na plataforma continental sudeste. Na 

plataforma sul do Brasil, o verão é a estação do ano com as menores 

concentrações anuais de clorofila-a (Ciotti et al., 2010), porém a contribuição 

de água doce são ainda evidentes na costa do Rio Grande do Sul (Campos 

et al., 1996), propiciando aporte de nutrientes e maiores condições de 

crescimento para o fitoplâncton.  

 

Em ambas as campanhas oceangráficas, foram observados, como 

esperado (Cullen, 1982), picos subsuperficiais nos perfis verticais de 

fluorescência da clorofila-a na grande maioria das estações, o que permitiu 

as análises comparativas entre a superficie e a PFMC. Picos de 

fluorescência, ou de [chl], são resultado tanto de um aumento do número de 

organismos nessa profundidade, quanto à maior concentração intracelular de 

pigmentos dos organismos ali presentes. 

  



95	  
	  

	  

 

 

  

  

  
Figura 27: Distribuição espacial da temperatura da água na superfície (A) e na PFMC (B), da 
salinidade na superfície (C) e PFMC (D) e da concentração de clorofila-a superficial (E) e na 
PFMC (F) para o cruzeiro MCT-1. 
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Figura 28: Distribuição espacial da temperatura da água na superfície (A) e na PFMC (B), da 
salinidade na superfície (C) e PFMC (D) e da concentração de clorofila-a superficial (E) e na 
PFMC (F) para o cruzeiro MCT-2. 
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Anexo C 

Tabela 11: Descrição dos morfotipos fitoplanctônicos observados, seus códigos e sua representação 
geométrica. Adaptado de Sun e Liu (2003). 

Forma 
Geométrica Código Ilustração 

Esfera 1-H 

 

Prolado 2-H 

 

Elipsóide 3-H 

 

Cilindro 4-H 

 

Cilindro + 2 meia 
esferas 5-H 

 

Cone 7-H 
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Forma 
Geométrica Código Ilustração 

Duplo Cone 8-H 

 

Cone + meia 
esfera 9-H 

 

Caixa Retangular 10-H 

 

Prisma Elíptico 11-H 

 

Prisma Elíptico 
com constrição 
transapical 

12-H 

 

Prisma 
Paralelogramo 13-H 
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Forma 
Geométrica Código Ilustração 

Prisma Elíptico + 
4 cones 23-SL 

 

Elipsóide + 2 
cones + cilindro 25-SL 

 

Cilindro 
(alongado valvar) 28-H 

 

Prisma Elíptico 
(alongado valvar) 29-H 
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