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RESUMO 

 
 
RODRIGUES, Keisy Aline. Comparação da variação da diversidade taxonômica e de 
traços funcionais em comunidades fitoplanctônicas em duas enseadas do litoral norte de 
São Paulo. 2022. 93 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2022. 
 

O estudo teve como objetivo relacionar variações no tempo da temperatura, salinidade, 

diversidade taxonômica e de traços funcionais do microfitoplâncton (células maiores que 20 

µm) observados nas águas das enseadas de Caraguatatuba e de Ubatuba entre agosto de 2013 e 

fevereiro de 2015, com diferentes graus de ações antrópicas. As amostragens ocorreram em 

diferentes estações do ano, apresentando variabilidade hidrodinâmica e meteorológica. As 

concentrações de clorofila-a exibindo valores elevados em algumas estações oceanográficas 

próximas à costa de Caraguatatuba, acompanhando a densidade consistentemente maior de 

microfitoplâncton comparáveis aqueles de regiões estuarinas. Em ambas as enseadas o 

microfitoplâncton se manteve diverso e uniforme, porém, mostrando alta rotatividade e 

eventual domínio de um dado gênero. O uso de traços funcionais, complementarmente à 

taxonomia, ilustrou que as tipologias fisiológicas têm melhor poder de explicação da 

variabilidade no tempo e entre comunidades nas enseadas estudadas. A diversidade taxonômica 

e de traços funcionais variaram semelhantemente, com os mesmos padrões temporais entre elas 

e maiores valores encontrados em Ubatuba, com destaque para gêneros de diatomáceas em 

cadeia. As diversidades diminuíram durante as amostragens em períodos quentes e chuvosos, 

quando alguns gêneros dominam sobre os demais (i.e., Asterionellopsis ou Chaetoceros) 

guiados principalmente pela temperatura. Ao comparar Caraguatatuba e Ubatuba, os principais 

traços funcionais do microfitoplâncton observados favoreceram o crescimento fotossintético e 

a proteção contra a predação, embora com distintos gêneros dominantes e menor abundância 

de células em Ubatuba. Esses resultados podem auxiliar futuros esforços de monitoramento do 

fitoplâncton no litoral do estado de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Traços funcionais. Diversidade taxonômica. Zona costeira. 

Microfitoplâncton. 



 

 

ABSTRACT 

 
 
RODRIGUES, Keisy Aline. Comparação da variação da diversidade taxonômica e de 
traços funcionais em comunidades fitoplanctônicas em duas enseadas do litoral norte de 
São Paulo. 2022. 93 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2022. 
 

The study aims to relate variations in temperature, salinity, taxonomic diversity, and functional 

traits of microphytoplankton (cells larger than 20 µm) observed in the Caraguatatuba and 

Ubatuba collected between August 2013 and February 2015, with different degrees of anthropic 

actions. The samplings occurred in different seasons of the year, showing hydrodynamic and 

meteorological variability. Chlorophyll-a concentrations displayed larger values in some 

nearshore stations in Caraguatatuba, concurrently with a consistently higher density of 

microphytoplankton, with magnitudes comparable to those found in estuarine regions. 

Microphytoplankton communities at both sampling sites were diverse and uniform, however, 

showing high turnover values and eventual dominance of given genera driven by changes in 

the environment. The functional physiological typologies could better explain communities' 

organization than taxonomy, and although temporal patterns of diversity of both were similar, 

high magnitudes were found at Ubatuba, highlighting the importance of chain-forming diatoms. 

The diversities decreased during warm and rainy samplings when some genera abundances 

dominated (i.e., Asterionellopsis or Chaetoceros), chiefly guided by temperature. Comparing 

Caraguatatuba and Ubatuba, the major microphytoplankton traits observed favored 

photosynthetic growth and protection against grazing, although with distinct dominant genera 

and lower cell abundances in Ubatuba. These results can aid future phytoplankton monitoring 

efforts in São Paulo state shores. 

 

Keywords: Functional traits. Taxonomic diversity. Coastal zone. Microphytoplankton. 
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1 INTRODUÇÃO 

A captação de energia solar pelos organismos autotróficos é uma via principal para o 

suporte da vida na Terra e impacta seus ciclos biogeoquímicos (e.g. Lindeman, 1942; Falkowski 

et al., 1998; Chavez et al., 2010). Os oceanos são responsáveis por cerca de 45% da produção 

primária global, ocorrendo em suas camadas superficiais pelas atividades fotossintéticas 

principalmente de organismos diminutos chamados de fitoplâncton (Field et al., 1998). A 

biomassa e composição do fitoplâncton têm distribuição espacial irregular nos oceanos e é 

influenciada pela hidrodinâmica de cada região, que regula o fornecimento de luz e nutrientes 

(Longhurst, 1995), sendo ainda mais variáveis e complexas em regiões costeiras dada aos 

múltiplos estressores à que estão sujeitas (Cloern e Jassby, 2010). De fato, em um ecossistema 

com forte influência de entrada de nutrientes devido ao aporte continental, variações de 

salinidade e disponibilidade de luz, e alterações na composição do fitoplâncton podem indicar 

mudanças na qualidade ambiental dos ecossistemas costeiros em longo prazo (e.g., Odebrecht 

et al., 2018)  

Descrever a diversidade de comunidades de fitoplâncton nos oceanos costeiros, 

todavia, não é uma tarefa simples. Muitos indivíduos não podem ser identificados se quer a 

nível de gênero utilizando técnicas padrão de microscopia óptica, e assim, seu importante papel 

biogeoquímico têm exigido a utilização de abordagens alternativas de forma a descrever 

comunidades e potencializar as previsões de suas mudanças frente às modificações climáticas 

(e.g., Finkel et al., 2010) e antropogênicas (e.g., Rezende et al., 2015; Villac e Tennenbaum, 

2010). 

A diversidade funcional de um ecossistema caracteriza funções bioquímicas, 

fisiológicas e comportamentais de seus organismos e fornece métricas para a construção de 

relações com variáveis ambientais essenciais (Johnson e Martiny, 2014). Assim, a temperatura 

da água ou a profundidade da zona eufótica, por exemplo, facilitam o desempenho de um 

determinado grupo de organismos, enquanto a diversidade funcional procura agrupar 

organismos pelo papel que exercem no ambiente (Salmaso et al., 2015), podendo detectar 

redundâncias funcionais entre os diversos grupos que compõe o ecossistema local. 

A caracterização de comunidades por grupos ou traços funcionais (e.g. Reich et al., 

1997) tem ganhado espaço em estudos de ecologia do fitoplâncton, agrupando organismos com 

características morfológicas, fisiológicas ou fenológicas mensuráveis que influenciam no seu 

crescimento, reprodução, sobrevivência, eficácia biológica (fitness), entre outros (Dias e 

Huszar, 2011). De fato, estudos de diversidade funcional (e.g. Bellwood et al. 2019) permitem 

revelar os mecanismos que combinam fatores abióticos com as interações entre as espécies, e 
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por consequência, sua distribuição em função de gradientes ambientais. Estabelecer correlações 

entre os traços funcionais e variáveis ambientais permite prever o sucesso de determinadas 

espécies dentro de um ecossistema (Edwards et al., 2013). Por exemplo, Salmaso et al. (2015), 

reconhecem que as espécies apresentando abundâncias com variações sazonais semelhantes 

respondem a um conjunto de condições ambientais particulares, permitindo comparar 

ecossistemas similares ao redor do mundo.  

Wentzky et al. (2020) utilizaram traços funcionais do fitoplâncton em uma compilação 

de dados de 50 anos do reservatório de Rappbode na Alemanha, para averiguar como as 

mudanças ambientais e tróficas mudaram a composição da comunidade fitoplanctonônica, e 

concluíram que a caracterização por traços funcionais permitiu acompanhar variações 

interanuais da sucessão na comunidade. Em menores escalas temporais, Moser et al. (2017) 

correlacionaram com sucesso os traços funcionais do fitoplâncton definidos pelo seu tamanho, 

morfologia, capacidade de formação de colônias, toxicidade e motilidade dos gêneros 

observados com a velocidade de correntes de maré no estuário de Barra Grande (RJ), sendo 

essas inversamente correlacionadas com a abundância total de organismos, decorrente da maior 

contribuição para biomassa fitoplanctônica vir das menores classes de tamanho (pico- e 

nanoplâncton, 0,2 a 2 µm e 2 a 20 µm, respectivamente). 

Peres (2013) comparou a concentração de clorofila-a entre três frações de tamanho do 

fitoplâncton no Canal de São Sebastião, descrevendo a predominância de nanoplâncton durante 

o inverno, devido à mistura vertical da coluna de água e o maior aporte continental de nutrientes, 

enquanto no verão o aumento de microplâncton (20 a 200 µm), sem predominância, ocorreu 

em períodos de intrusão de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) no canal. Assim, o tamanho 

celular do fitoplâncton se revela como um traço funcional importante para as comunidades 

fitoplanctônicas destas regiões costeiras do sudeste brasileiro, porém, são ainda poucos os 

estudos realizados em outros pontos da costa. 

Affe et al. (2019) definiram traços funcionais baseados na morfologia e características 

fisiológicas do fitoplâncton marinho de um estuário tropical (Camamu/Boipeba) forçado por 

maré, para caracterizar a comunidade em ambientes altamente dinâmicos, e descreveram que 

diferentes espécies de fitoplâncton compartilham traços e tolerâncias ecológicas semelhantes, 

sendo selecionados por filtros ambientais e competição de recursos. 

Estudos de traços funcionais do fitoplâncton podem auxiliar no monitoramento de 

florações de algas potencialmente nocivas (FANs), causadoras de prejuízos econômicos e de 

saúde humana (Castro et al., 2016, Mafra Jr. et al., 2019). Ciotti et al. (2018) descreveram a 

fraca sazonalidade da concentração de nutrientes, clorofila e abundância de grupos do 
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fitoplâncton no canal de São Sebastião, destacando que os grupos potencialmente nocivos, 

aparecem em maiores abundâncias em condições de águas mais quentes e verticalmente 

estratificadas. As autoras notaram na parcela de microfitoplâncton um aumento na proporção 

de dinoflagelados potencialmente nocivos (e.g. Alexandrium spp.) em períodos com salinidades 

mais baixas, contrastando com a dominância de diatomáceas nessa fração de tamanho nos 

demais períodos. 

O litoral de São Paulo tem relevância econômica associada à exploração de petróleo e 

gás, atividades portuárias e de turismo, sendo notável o aumento na urbanização da região, 

porém, essa não está acompanhada de medidas preventivas de saneamento (Gonçalvez et al., 

2020). Assim, se espera que com o aumento populacional, haja também o aumento de 

contaminação de áreas das bacias hidrográficas e consequente despejo de esgoto nas praias da 

região (Boulomytis et al., 2015). O aporte de nutrientes originados de atividades humanas e 

sem tratamento pode alterar a composição da comunidade fitoplanctônica local, como 

observado em diversas regiões do mundo (Heisler et al., 2008) e assim, se faz necessária a 

compreensão da variabilidade de assembleias atuais, sendo uma possível abordagem, a 

caracterização de traços funcionais. Nessa região sub-tropical costeira, a limitação por 

nutrientes disponíveis tem destaque, e os processos físicos como advecção, ressurgência e 

mistura vertical atuam em conjunto, e em alta frequência, guiando a heterogeneidade de 

distribuição de biomassa fitoplanctônicas no tempo e no espaço, e incluem interação da coluna 

de água com o substrato/fundo (e.g. Aidar et al., 1993), mudança na direção de incidência dos 

ventos (e.g. Ciotti et al., 2018), e correntes de maré (Moser et al., 2017; Fernandes e Brandini, 

2004; Reynolds et al., 1993) 

O presente estudo relata, entre 2013 e 2015, durante o Projeto Berbigão 

(www.projetoberbigao.org) a diversidade de gêneros e traços funcionais do microfitoplâncton 

nas enseadas de Caraguatatuba e Ubatuba, em relação a variáveis ambientais e a concentração 

de clorofila-a. Essas informações são inéditas e contrastam essas duas enseadas que possuem 

diferentes graus de ação antrópica. A hipótese testada no presente trabalho foi de que a 

diversidade taxonômica e de traços funcionais das comunidades do microfitoplâncton variam 

sazonalmente e de maneira diferenciada em cada enseada, em função de suas características 

distintas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Relacionar variações no tempo da diversidade taxonômica e de traços funcionais do 

microfitoplâncton (células maiores que 20 µm) observadas nas enseadas de Caraguatatuba e de 

Ubatuba e sua relação com a clorofila-a, temperatura e a salinidade. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a. Descrever as variações de clorofila-a total, menor que 20 µm e do microfitoplâncton 

no tempo em superfície e junto ao fundo, nas duas enseadas; 

b. Estimar a clorofila-a do microfitoplâncton média na coluna de água no tempo nos 

dois ambientes, descrevendo sua relação com a temperatura e salinidade; 

c. Computar índices de diversidade de organismos classificados a nível de gênero do 

microfitoplâncton em função do tempo, temperatura, salinidade e clorofila-a nesta fração de 

tamanho; 

d. Estabelecer traços funcionais do microfitoplâncton em função da abundância e 

ocorrência de organismos classificados a nível de gênero, em função do tempo e variáveis 

ambientais nas duas enseadas. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Área de estudo  

As amostras desse estudo foram obtidas em duas enseadas localizadas no litoral norte 

de São Paulo, distantes 52,2 de Km (Figura 1a), e com diferenças que influenciam suas 

hidrodinâmicas, sumarizadas a seguir. 

A enseada de Caraguatatuba localizada entre as latitudes 23°34’S e 23°51’S tem 

aproximadamente 35 km² de área (Barros et al., 1997), sendo a maior planície costeira do litoral 

norte paulista (Tessler et al., 2006). Caraguatatuba é protegida do mar aberto pela Ilha de São 

Sebastião, facilitando a deposição de sedimentos finos e a formação de planícies de maré em 

sua porção sul, onde também se encontra a foz do rio Juqueriquerê, que tem área de 382 km² 

(Tessler et al., 2006). Na porção norte a praia é plana, extensa, de morfodinâmica intermediária 

(praias com características mistas com dissipação de energia das ondas em bancos de areia e 

espraiamento com característica reflexiva, além da presença de corrente de retorno), areia muito 

fina e contornada com vegetação de mangue. Neste trecho há maior ação de ondas, e a deriva 

litorânea é predominante de SW (Tessler et al., 2006). A amplitude média de ondas por toda a 

enseada é menor que 2m com direção predominante de sudeste no verão, outono e primavera e 

de nordeste no inverno (Barros et al., 1997). A supressão da vegetação para acomodar o 

aumento populacional, e consequentes alterações na bacia de drenagem foi registrada entre os 

anos de 1986 e 2010 (Boulomytis et al., 2015). 

O município de Ubatuba está localizado nas latitudes de 23°25’S e 23°27’S, e é 

recortado por esporões que avançam mar adentro, e recebe frequentes chuvas orográficas. A 

morfodinâmica do local é característica de ação reduzida da deriva litorânea com tendência de 

SW-NE (Tessler et al., 2006). A baía de Ubatuba está localizada próximo ao centro turístico de 

Ubatuba, com área aproximada de 11 km² (Figura 1b), e sua abertura para o mar aberto é voltada 

para leste, com a presença de barreiras que difratam as ondas (Mahiques et al., 1998), a 

circulação da água na baía é geralmente no sentido horário devido à entrada de fluxo ao sul. 

Quatro pequenos rios (Rio Indaiá, Rio Grande, Rio Lagoa e Rio Acaraú) fluem para a baía e 

em períodos chuvosos, esgoto não tratado é lançado pela cidade de Ubatuba através do rio 

Tavares (Mantelatto e Fransozo, 1999; Burone et al., 2003). 

Segundo Buchianeri (2004) o manancial do Rio Grande faz parte da Bacia do Rio 

Grande e é usado pela SABESP para abastecimento de água no município e tem sua foz 

localizada no norte da enseada de Ubatuba. Seus afluentes e nascentes se encontram na escarpa 

do Parque Estadual da Serra do Mar categorizado como Unidade de Proteção Integral, que vem 
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sofrendo com avanços de moradias irregulares o que segundo a referida autora, causa o risco 

de degradação do manancial em decorrência do processo de expansão urbana desordenada. 

O aumento populacional na região do litoral norte de São Paulo devido às atividades 

de exploração de petróleo e gás, atividades portuárias e de turismo, não foi acompanhada de 

medidas preventivas de saneamento (Gonçalvez et al., 2020). Segundo um levantamento feito 

por Gonçalvez et al. (2020), o litoral da Mega Metrópole Paulista equivale a 1,76% da área do 

estado, e em 2019 continha 1,1% da população do estado (aproximadamente 2.217.578.000 

habitantes), com taxa de crescimento anual de 1,58% ao ano. Esse crescimento acontece sem 

planejamento e agravando anualmente problemas de sistema de saneamento básico, destinação 

de resíduos, ocupação de áreas irregulares, poluição e degradação da zona costeira e seus 

serviços ecossistêmicos. Ainda segundo os referidos autores, em 2019 Caraguatatuba tinha 

cerca de 6% da população do estado de São Paulo (aproximadamente 121.532 habitantes), 

enquanto Ubatuba teria cerca de 4% (aproximadamente 90.799 habitantes). Pela maior 

urbanização e área industrial de Caraguatatuba comparado à Ubatuba, essa região é a mais 

impactada, embora estudos taxonômicos e de biomassa do fitoplâncton sejam mais frequentes 

em Ubatuba (e.g. Aidar et al., 1993; Frazão, 2001).  Assim, este estudo considerando a biomassa 

do fitoplâncton, sua diversidade e traços funcionais, é o primeiro trabalho nas duas enseadas. 

3.2 Coleta e processamento das amostras 

As coletas e o processamento primário dos dados foram realizados durante a vigência 

do Projeto Berbigão (www.projetoberbigao.org). A base de dados disponibilizada com 214 

pontos amostrais, se refere a coletas em 3 seções de estações oceanográficas perpendiculares à 

linha de costa na enseada de Caraguatatuba (norte, sul e central), e uma única seção central na 

enseada de Ubatuba, devido ao seu menor tamanho (Figuras 1B e 1C), todas realizadas em um 

intervalo de até 4 dias. Em cada seção, 5 estações oceanográficas foram distribuídas em um 

gradiente de profundidade local entre 2 e 12 m e esse desenho amostral foi repetido 

aproximadamente a cada 2 meses entre agosto de 2013 e fevereiro de 2015. 
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Figura 1 - Mapa com a localização dos pontos amostrados em B) Ubatuba C) Caraguatatuba no 

litoral norte de São Paulo A). As diferentes campanhas de coleta são representadas pelos pontos 

nas enseadas (ver legenda), com três seções perpendiculares em Caraguatatuba e apenas uma 

seção em Ubatuba.  As linhas azuis indicam os rios e as linhas vermelhas, a batimetria da costa do 

litoral norte de São Paulo. 

 

Em cada estação oceanográfica foram realizados perfis verticais de temperatura e 

salinidade da água com um CTD CastAway (Sontek), lançado manualmente com velocidade 

mantida, em média de 0.5 m.s-1, equipado com um GPS, e portanto, gerando informações da 

posição geográfica em cada ponto amostrado. Foram coletadas amostras de água na superfície 

(0,5 m) e a cerca de 1 m acima do fundo, utilizando uma garrafa de Van Dorn de 5 litros, e 

essas foram separadas em duas alíquotas, sendo uma mantida íntegra e outra filtrada por 

gravidade por uma malha de nylon de 20 µm. Para a análise da concentração de clorofila-a, 250 

ml da água das alíquotas foram concentradas em filtros de fibra de vidro GF/F (Whatman®) 

utilizando uma bomba a vácuo manual mantida em baixa pressão. Os filtros foram colocados 

imediatamente em frascos contendo uma solução pré-resfriada de acetona 90% + 

Dimetilsulfóxido (6:4 em volume), mantidos ao abrigo da luz e resfriados em campo e 
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armazenados em freezer a -20°C por um mínimo de 24 a um máximo de 48 horas em 

laboratório. 

Para obter os organismos do microfitoplâncton, foram realizados arrastos verticais 

com rede de plâncton de 20 µm de malha, sendo o volume total filtrado durante o arrasto 

computado pelo produto da área da abertura da rede e a profundidade do arrasto, realizado entre 

1 m acima do fundo até a superfície. Nas estações oceanográficas com profundidade local 

inferior a 4 m, os arrastos foram horizontais, e nessas o volume total filtrado considerou o tempo 

de arrasto e a velocidade da embarcação. Todo o volume concentrado na rede foi preservado 

imediatamente com formaldeído tamponado por hexametiltetramina (Sigma) em concentração 

final de aproximadamente 1%, sendo o volume final posteriormente medido em laboratório 

com ajuda de uma balança analítica, pela diferença de peso entre o frasco com amostra e vazio, 

que haviam sido registrados antes das coletas. 

O processamento primário das amostras, realizados por técnicos contratados pelo 

projeto Berbigão (ver agradecimentos), e consistiu na determinação da concentração de 

clorofila-a, identificação e contagem dos organismos a nível de gênero. As medidas de 

concentração de clorofila-a nos extratos de cada filtro foram lidas em um fluorímetro Trilogy 

(Turner Designs ®) previamente calibrado com um padrão de clorofila-a pura (Sigma), 

seguindo o método de Welschmeyer (1994). Foram obtidas as concentrações de clorofila-a total 

(i.e., amostra íntegra), e aquela referente aos organismos que passaram através da malha de 20 

µm. A diferença entre as duas frações permitiu estimar a concentração de clorofila-a dos 

organismos maiores que 20 µm (Microfitoplâncton).  

Para a identificação dos organismos fitoplanctônicos, as amostras foram processadas 

em laboratório seguindo o método de Utermöhl (1931), com o auxílio de câmaras de 

sedimentação de 2, 10 e 50 ml. Os organismos fitoplanctônicos foram contabilizados e 

identificados em nível de gênero taxonômico utilizando um microscópio invertido Olympus 

(mod. CKX41) pela contagem por campos aleatórios, transectos ou a totalidade da câmara, até 

que fossem contabilizados no mínimo 400 unidades sedimentadas (u.s.). Essas amostras foram 

triadas num período de 30 a 60 dias máximos após as coletas para padronizar e minimizar os 

efeitos adversos do formol na morfologia dos organismos (e.g. Mukherjee et al., 2014). 
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3.3 Análise de dados 

3.3.1 Dados ambientais 

A base de dados primária foi disponibilizada em planilhas eletrônicas e passaram 

inicialmente por verificação de todas as informações obtidas em campo e laboratório, sendo 

todos os cálculos refeitos e conferidos. 

Os dados originados do CTD, usualmente medidos em triplicata foram processados 

para gerar um único perfil médio com resolução de 0,25 m de profundidade. Valores nas 

profundidades menores que 0,5 m foram desconsiderados, pois continham registros ruidosos 

em função do efeito de ondas e do tempo de resposta do sensor. A partir destas informações 

foram gerados perfis verticais de temperatura e salinidade, e diagramas TS com o uso do 

programa Ocean Data View (ODV) (Schlitzer, 2021). 

A localização de cada perfil e seção por campanha (Figuras 1B e 1C) e para facilitar a 

descrição de dados, as seções perpendiculares foram numeradas. A seção 1 está posicionada ao 

sul da enseada de Caraguatatuba sendo a mais próxima da desembocadura do rio Juqueriquerê; 

a seção 2 fica na porção central da enseada e a seção 3 ao norte de Caraguatatuba. A seção 4 se 

refere a única realizada na enseada de Ubatuba. As seções de Caraguatatuba foram comparadas 

para verificar se esta enseada poderia ser tratada como um ambiente homogêneo. 

Para padronizar a apresentação dos resultados, apesar das baixas profundidades 

(máximas de 12 m), os diagramas TS foram feitos com o uso da temperatura potencial (Ɵ) e 

calculada pelo programa ODV considerando a profundidade medida, a temperatura e a 

salinidade de cada ponto de coleta, e para as duas enseadas. 

Para avaliar se a diferença observada de temperatura e salinidade entre as seções em 

todas as campanhas era significativa, foi realizado um teste ANOVA de duas vias. Foram 

verificadas as premissas do teste ANOVA e como foram constatados que tanto a temperatura 

quanto a salinidade não têm distribuição normal (teste Shapiro-Wilk programa RStudio com o 

uso do pacote RVAideMemoireI (Hervé e Hervé, 2020), possuem resíduos (pacote rstatix 

Kassambara, 2020) e não são homogêneos (teste Levene pacote Car (Fox et al. 2012), e assim 

foram calculados os logaritmos dos dados antes do teste. O teste post-hoc escolhido foi o Tukey, 

também executado no RStudio com o pacote stats (R Core Team). Esse método foi replicado 

para todos os testes ANOVA que se seguiram. A hipótese nula é de que não há diferença 

significativa de temperatura e salinidade entre as seções e entre as campanhas, e os valores dos 

resultados foram considerados significativos com o p-value maior que 0,05, também utilizado 

para todos os testes ANOVA que se seguiram. Os valores médios de temperatura e salinidade 

foram usados em um gráfico de dispersão feito com o uso do RStudio e o pacote ggplot2 versão 
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3.3.5 (Apêndice A), indicando sua distribuição ao longo das campanhas e em cada enseada, 

com barras representando o erro padrão. 

 

3.3.2 Pluviosidade 

Volumes de precipitação foram fornecidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e 

Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) que disponibiliza volumes médios horários em 

diversas estações pluviométricas no sítio http://www2.cemaden.gov.br/mapainterativo/#.  

Os dados disponibilizados foram inseridos em um gráfico com dados diários entre o 

período de amostragem (agosto de 2013 a fevereiro de 2015) e para cada coleta, foram 

calculadas as pluviosidades acumuladas de 72 horas antes da data de cada saída de campo para 

se investigar a sua influência nos valores de salinidade medidos ao longo do tempo, 

principalmente nas estações mais próximas a linha da costa. Os dados correspondem as 

observações de três estações pluviométricas operacionais em cada enseada, como segue: em 

Caraguatatuba foram escolhidas as estações Indaiá (351050014A) ao norte, Porto Novo 2 

(351050016A) na porção central e Enseada (355070404A) ao sul; em Ubatuba foram escolhidas 

as estações Centro (355540616A) ao norte, Centro 2 (355540622A) na porção central e Tenório 

(355540601A) ao sul. A soma das três estações por enseada foi tratada como a pluviosidade 

acumulada antecedendo cada campanha. Os dados foram reportados para todo o período de 

estudo, porém, nem todas as estações funcionaram sem interrupções e assim existem intervalos 

sem registros. 

Os registros das datas de passagem de frente fria em Ubatuba foram disponibilizados 

pelo CEPEC (Oliveira e Kampel, 2019) e foram utilizados para avaliar com quantos dias de 

antecedência de cada campanha havia uma passagem de frente fria. Essas informações 

permitem caracterizar qualitativamente o clima precedente às coletas e foram representados 

junto as pluviosidades.  

 

3.3.3 Análise das concentrações de clorofila-a pontuais 

As medidas de concentração de clorofila-a total e menor que 20 µm (soma do pico- e 

nanoplâncton) foram usadas para inferir a concentração de clorofila-a presente em organismos 

maiores que 20 µm (microplâncton), pela subtração de ambas, representando assim, a mesma 

fração de tamanho dos organismos identificados e contabilizados nas campanhas pelas 

amostragens com rede de mesma abertura de malha. 

As comparações das concentrações de clorofila-a total e menor que 20 µm medidas 

em superfície e a um metro acima da profundidade local consideraram os valores médios e 
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respectivos desvios padrão por campanha e por enseada e apenas dos três últimos pontos de 

coleta. Como as maiores concentrações de clorofila-a foram medidas nas estações mais rasas 

(1 e 2), esses valores tendenciaram as análises estatísticas, influenciando as respostas e a 

interpretação dos resultados. Devido a isso, foram usados apenas os três últimos pontos de 

coletas das seções para as análises. Testes complementares para identificar extremos de 

concentrações de clorofila-a total e possivelmente relacioná-los a florações de microalgas foram 

feitos com a distribuição das medianas em quartis representado por um gráfico boxplot feito 

pelo programa RStudio podem ser vistos no Apêndice B. 

Posteriormente às comparações da distribuição da clorofila-a no ambiente, foram 

feitos testes ANOVA para comparar as diferenças de concentração de clorofila-a entre as 

estações e profundidades de coleta, também considerando todas as campanhas, para conferir se 

as diferenças observadas eram significativas estatisticamente. Foi considerada como hipótese 

nula que não há diferença na concentração de clorofila-a entre as posições de coleta e entre a 

superfície e profundidade local. Note que foram apenas considerados os três últimos pontos de 

coleta de cada seção, por sua maior profundidade. 

Testes ANOVA investigaram diferenças significativas nas concentrações de clorofila-

a entre as duas enseadas, e possíveis diferenças entre as 3 seções de Caraguatatuba. Assim, 

foram feitos testes com todas as seções por campanha (4 seções em 11 campanhas) para 

identificar variações pontuais, e considerando todas as campanhas, para identificar variações 

temporais entre as seções. A hipótese nula é de que não há diferença na clorofila-a entre as 

seções e entre as enseadas.  

Para ilustrar a distribuição da clorofila-a ao longo das campanhas e em função da 

profundidade de cada seção, foram feitos gráficos com as concentrações médias normalizadas 

da clorofila-a total e menor que 20 µm com o uso do programa RStudio com o uso do pacote 

ggplot2 versão 3.3.5 (Apêndice C). 

As concentrações de clorofila-a são normalmente usadas em estudos ambientais para 

identificar o estado trófico de uma dada região. Os relatórios da Cetesb classificam as enseadas 

de Caraguatatuba e Ubatuba como de qualidade ótima e boa entre os anos de 2013 e 2014 com 

água oligotróficas (< 1,0µg/L) e mesotróficas (entre 1 e 2,5µg/L) a depender do período de 

coleta que é realizado semestralmente. Os valores utilizados se referem a águas marinhas e 

seguem a seguinte classificação: oligotrófico clorofila-a menor que 1,0 µg/L, mesoeutrófico 

entre 1,0 e 2,5 µg/L, eutrófico entre 2,5 e 5 µg/L e supereutrófico acima de 5 µg/L (Cetesb, 

2014, 2015, 2016).  
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Os dados de clorofila-a total e menor que 20 µm obtidos durante a última coleta 

(campanha 11 realizada em 20 de fevereiro de 2015) foram excluídos devido a um problema 

com a qualidade do solvente utilizado para a extração que danificou os pigmentos dos extratos.   

 

3.3.4 Modelo de duas camadas 

As concentrações de clorofila-a obtidas em pontos e profundidades discretas foram 

utilizadas para simular concentrações médias da coluna de água, e assim, melhor corresponder 

as densidades dos organismos coletados pelos arrastos com rede. Para tanto, foram considerados 

os perfis verticais de temperatura e salinidade de cada ponto de coleta, obtidos em uma 

resolução de 0,25 m, para identificar diferenças de densidade na vertical (δσt) e assim 

caracterizar cada perfil como homogêneo ou estratificado. Escolheu-se o limite de δσt = 0,02 

kg/m³, e da superfície até esse ponto se assumiu como a camada superficial, e a partir desse 

ponto até o fundo, como a camada subsuperficial. 

A clorofila-a (total e menor que 20 µm) média da coluna de água foi estimada pela 

média ponderada dos valores discretos medidos em superfície e fundo, representando as 

espessuras (em metros) de cada camada. Note que todos os valores de temperatura e salinidade, 

bem como as concentrações de clorofila-a total e menor que 20 µm para os perfis considerados 

homogêneos (i.e., variações de densidade vertical abaixo do limite) calculou-se médias simples. 

Estimou-se para cada ponto, a concentração de clorofila-a média para a classe de tamanho do 

microfitoplâncton pela subtração do valor da clorofila-a total e menor que 20 µm médios 

(Figura 2). As variáveis médias pretendem reproduzir as condições nas quais a rede de coleta 

foi arrastada (verticalmente) e coletou os organismos que foram identificados a nível de gênero 

e contabilizados. 

Foram computados valores da frequência de Brunt–Väisälä (N2) para cada perfil, 

utilizando as densidades dos perfis e a fórmula �� =
��

�

��

��
, e com isso, foi obtido o índice de 

estabilidade da coluna de água em uma resolução de 0,25m. 
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Figura 2 - Diagrama com o passo a passo da definição e cálculo do modelo de 1 ou 2 camadas 

aplicado nos dados de temperatura, salinidade e clorofila-a total e do microfitoplâncton. 

 

A clorofila-a média da coluna de água (total e do microfitoplâncton) foi relacionada 

com a temperatura e salinidade, além de sua proporcionalidade, foi investigada com o auxílio 

de diagramas TS e correlações lineares simples, elaboradas para cada enseada e ilustrados de 

acordo com a campanha de coleta para identificar possíveis padrões. 

A distribuição da clorofila-a do microfitoplâncton por campanha em função da seção 

e por seção em função da profundidade local foi feita com a mesma técnica utilizada para as 

clorofila-a total e menor que 20 µm descritos anteriormente. 
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A temperatura, salinidade e concentração de clorofila-a do microfitoplâncton, 

profundidade local, distância média dos rios e frequência de Brunt–Väisälä (N2) na coluna de 

água, integraram análises de componentes principais (PCA) no RStudio com o uso dos pacotes 

Tidyverse (Wickham e Wickham, 2017), stats e factoextra (Kassambara e Mundt, 2017). As 

análises foram separadas por enseada, sendo que em Caraguatatuba foram feitas duas PCAs, a 

primeira apresentada com grupamentos por seção e a segunda por campanha.  

 

3.3.5 Análises de Diversidades taxonômicas 

As enumerações dos gêneros de microfitoplâncton forneceram densidades médias 

(cel.L-1) permitindo determinar a dominância numérica e a riqueza de cada estação 

oceanográfica. Foram destacados os gêneros cuja densidade celular ultrapassou 1x10³ cel.L-1 

em mais de uma seção e em mais de uma campanha, ou seja, os gêneros que com certa 

frequência dominam sobre os demais. As médias das densidades foram calculadas por seção 

(i.e, 3 em Caraguatatuba e 1 em Ubatuba) e analisadas por campanha, para identificar quais 

gêneros se destacaram em densidade. 

Na identificação original alguns organismos cuja identificação a nível de gênero não 

foi possível, foram marcados na base de dados original como NI, e mesmo sendo discriminados 

em alguns grupos (e.g., dinoflagelados atecados, diatomáceas cêntricas) foram todos agrupados 

em uma única categoria definida como “Não identificado”. Junto com eles foram colocadas as 

contagens de organismos como cf. Alexandrium/Gambierdiscus, cplx. 

Cylindrotheca/Nitzschia, cplx. Pleurosigma/Gyrosigma, cplx Lepocylindrus/Guinardia por 

não se enquadrarem adequadamente os traços. Foram excluídos os dados referentes ao ponto 1 

da seção 3 da campanha de agosto de 2013 e todos os pontos da seção 3 da campanha de 

setembro de 2014 por não terem nenhuma identificação de gênero. Note que os dados da classe 

“Não identificado” não foram usados para os cálculos das diversidades alpha e beta, e que 

quando somados, chegam a uma contagem máxima de 3829 cel.L-1. 

Foi realizada uma análise de correlação canônica CCA com os gêneros do 

microfitoplâncton, a temperatura, salinidade, profundidade local, N2 e distância média dos rios 

para verificar as relações entre as variáveis ambientais e a distribuição dos gêneros, com o 

RStudio e os pacotes permute (Simpson et al., 2022), lattice (Sarkar et al., 2021) e vegan 

(Oksanen et al., 2011). Com os agrupamentos formados pelos gêneros, pode ser descrito quais 

características os organismos dos grupos têm em comum. 

A diversidade taxonômica encontrada por campanha incluiu cálculos das diversidades 

alpha e beta (Whittaker, 1977; Krebs, 1989). Para a diversidade alpha das enseadas 
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considerando todas as campanhas de coleta, foram apresentados os resultados de três testes 

(diversidade de Shannon-Wiener, riqueza de gêneros e uniformidade de Pielou), calculados 

com o programa RStudio e os pacotes vegan (Oksanen et al., 2011), ggplot2, viridis, cowplot 

(Wilke et al., 2019).  

A investigação de padrões da comunidade no tempo e espaço (diversidade beta), sem 

a interferência de flutuações na abundância e/ou biomassa de fitoplâncton por se utilizar de 

dados de presença/ausência dos táxons, foram computados com o pacote betapart (Baselga et 

al., 2018) do programa RStudio. Os resultados obtidos são usados para descrever a mudança no 

tempo das comunidades, indicando qual fator definiu essas mudanças (turnover/rotação ou 

nestedness/aninhamento). 

Com o uso do pacote vegan foi calculado o índice de Bray-Curtis de dissimilaridade, 

e com esse índice foi usada função Simper no R Studio, que é um método para identificar quais 

gêneros mais contribuem para a dissimilaridade entre as seções de coleta, identificando os mais 

variáveis nos conjuntos de dados avaliados. 

 

3.3.6 Análises de traços funcionais 

Os traços funcionais foram definidos de acordo com a literatura especializada, 

principalmente seguindo a tipologia descrita por Litchman e Klausmeier (2008) e sua proposta, 

sendo feitas subdivisões com categorias que melhor enquadrassem os gêneros identificados 

(Figura 3), definidos a seguir. 

Os traços morfológicos se referem às características celulares do fitoplâncton e 

incluem tamanhos celulares em classes (Figura 3), formatos celulares como “cilíndrico” e 

“alongado”, “tecado” e “atecado” se referem a presença ou ausência de teca que é uma proteção 

das células de dinoflagelados e “filamentoso” que são as cianobactérias cujas células formam 

um filamento. A colonialidade se refere a capacidade de formar colônias, tendo como 

classificação: “solitário”, “filamento” formado por mucilagem, “cadeias físicas” que são células 

unidas fisicamente, “colônias agregadas” cujos organismos podem se separar ou juntar quando 

for conveniente e “cadeia de mucilagem” que é unida apenas pela presença de mucilagem. 
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Figura 3 - Tipologia de traços funcionais do fitoplâncton, adaptado de Litchman e Klausmeier 

(2008). Os traços funcionais foram definidos de acordo com o proposto pelos referidos autores e 

com base nesses traços, foram feitos levantamentos sobre as principais características encontradas 

nos gêneros identificados, e com elas, foram criadas classes que pudessem agrupar os gêneros. 

Assim, as tipologias quanto às características morfológicas, fisiológicas e comportamentais foram 

subdivididas em classes que representassem a comunidade do litoral norte de São Paulo. 

 

Os traços fisiológicos são os responsáveis pelas funções vitais das células de 

fitoplâncton e podem ser classificados como “organela de pigmentos” que são células com 

presença de plastídeo ou cloroplasto, “bioluminescência”, “fototrofia” indicando 

especificamente a aquisição de energia via fotossíntese, captação de nutrientes por 

“heterotrofia” indicando organismos que obtém matéria orgânica do meio externo, sem 

definição clara do mecanismo no qual o fazem, e “mixotrófico” que indica a obtenção de 

nutrientes para a fotossíntese ao mesmo tempo que fagocitam outros organismos. A potencial 

formação de florações e produção de toxinas classifica os organismos como FANs (A para 

“algas”) e essa se divide em “FANs tipo química” com a produção de toxinas e o “FANs tipo 

consumo de oxigênio” é a redução do oxigênio dissolvido no ambiente, ao término das florações 

e que podem levar à morte de outros organismos marinhos. Os “esporos” ou cistos que são 

células em dormência que podem voltar a atividades normais quando o ambiente é favorável 

Os traços de comportamento são as características relativas as formas de vida no meio 

onde vivem. Entre as suas características está a motilidade que é a capacidade de se movimentar 

no meio e os artefatos utilizados para tanto como: presença de “rafe” ou “meia rafe”, que se 
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refere às fendas complexas que ficam ao longo ou próximo da linha média das valvas de alguns 

gêneros de diatomáceas penadas que permitem o deslizamento. Os “aerótopos” são células 

especializadas de cianobactérias em colônias capazes de armazenar gases e com isso permitir 

flutuação ou regulação da posição da célula na coluna de água, e por fim, os “flagelos” são 

organelas que com movimentos de “batida” deslocam a célula na água. 

O habitat se refere a porção do ambiente marinho que os gêneros de fitoplâncton 

ocupam como “bentônicos”, encontrados nos sedimentos marinhos, “planctônicos” que são um 

grupo de seres vivos cujo poder de natação não supera as correntes, estes organismos na 

classificação usada no presente trabalho representam tanto a porção nerítica quanto oceânica 

dos oceanos. A classe “nerítico” se refere ao plâncton próximo da costa e o presente na 

plataforma continental, “oceânico” se refere ao plâncton mais afastado da costa, normalmente 

depois dos limites das plataformas continentais, “epífitos” são organismos que crescem sobre 

macroalgas ou gramíneas e “ticoplâncton” são organismos que vivem na superfície dos 

sedimentos, mas que se desprendem para a coluna de água devido à ação de ondas ou outros 

efeitos físicos sobre eles. 

A quantificação dos traços classificados nesse estudo seguiu o proposto por Moser et 

al. (2017), sendo os registros reportados como presença ou ausência. Os traços foram 

determinados com o auxílio da literatura especializada contendo informações sobre 

características dos gêneros identificados (Guiry e Guiry, 2021; Rodríguez-Gómez et al., 2021; 

Sathish et al., 2021; Lavanya et al., 2020; Velázquez-Suárez et al., 2020; Díaz et al., 2019; 

Kaczmarska et al., 2019; Sukenik et al., 2019; Ryabushko et al., 2019; Yunes, 2019; Godrijan 

et al., 2018; Pacheco et al., 2016; Cros e Estrada, 2013; Nanjappa et al., 2013; Mann et al., 

2017; Saldarriaga e Taylor, 2017; Eikrem et al., 2016; Gómez, et al., 2016; Dimiza et al., 2014; 

McCartney et al., 2014; Komárek e Johansen, 2015; Anderson et al., 2012; Harrison et al., 

2011; Gómez et al., 2010; Haraguchi e Odebrecht, 2010; Al-Kandari et al., 2009; Kaczmarska 

et al., 2009; Gribble et al., 2009; Escalera et al., 2007; Baek et al., 2006; Tenenbaum e Gomes, 

2006; Witon e Witkowski, 2006; Malinverno, 2004; Montresor et al., 2003; Hargraves, 2002; 

Litaker et al., 2002; Hasle, 2001; Seo e Fritz, 2001; Cox, 1999; Legrand et al., 1998; Calado e 

Larsen, 1997; Capone et al., 1997; Tomas, 1997; Latz e Jeong, 1996; Buskey, 1995; 

Sterrenburg, 1995; Henriksen et al., 1993; Durand-Clement, 1987; Elbrächter e Drebes, 1978; 

Pfiester, 1977; Norris, 1973; Taylor, 1971; Abe, 1967; Cupp, 1943; Boyer,1927). Já as classes 

de tamanho dos organismos seguem a organização compilada e proposta por Sieburth et al. 

(1978): picoplâncton 0,2 a 2 µm, nanoplâncton 2,0 a 20 µm, microplâncton 20 a 200 µm, 

mesoplâncton 0,2 a 20 mm e macroplâncton 2 a 20 cm. Note que nesse estudo, o foco é dado 
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para os organismos concentrados em malhas de 20 µm apenas. Assim, as tabelas com presença 

e ausência dos traços funcionais foram utilizadas para grupar os registros de abundância que 

por sua vez, foram usados nas análises estatísticas. 

Em uma primeira atribuição das classes de traços, devido às identificações serem a 

nível de gênero, algumas tipologias foram repetidas, como “Plâncton”, “nerítico” e “oceânico”. 

Como essas classificações podem sobrestimar índices e resultados ecológicos, foram utilizadas 

listas de espécies conhecidas na região sudeste do Brasil (Villac et al., 2008) e também uma 

lista de espécies conhecidas no Canal de São Sebastião e baía do Araçá (Tocci, et al., não 

publicado) e com elas, as classes foram revistas e cada gênero passou a ter uma classificação 

única para cada tipo de traço funcional, como por exemplo, organismos que são encontrados 

tanto nas porções neríticas como oceânicas foram classificados apenas como “plâncton”, 

enquanto espécies conhecidamente costeiras ou ocorrem próximas à costa foram classificados 

apenas como “neríticas”. Outras escolhas de classe incluíram: gêneros com certa amplitude de 

tamanho, variando por vezes de nanoplâncton a mesoplâncton, foram então verificados os 

tamanhos das espécies normalmente encontradas na região e foram priorizados os tamanhos 

microplâncton por se tratarem de amostras coletadas por rede de malha de 20 µm e entre as 

potenciais nocividades, os gêneros foram classificados de acordo com o que se sabe das 

espécies locais, escolhendo apenas o tipo de nocividade predominante nos casos em que haviam 

mais de um efeito. 

Os gêneros cujas espécies são normalmente encontradas na região de estudo (Tocci et 

al., não publicado) e que podem formar colônias ou viver de forma livre foram classificados de 

acordo com os dados das contagens e identificações, assim, aqueles que foram reportados como 

em cadeia em grandes números de células em mais da metade das amostras foram colocados 

como “cadeia” ou “colônia” (dependendo da formação descrita na literatura), enquanto os 

organismos reportados como solitários foram assim classificados. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Temperatura, salinidade e precipitação 

Os perfis verticais de temperatura e salinidade de cada seção de estações de coleta em 

alta resolução vertical (25 cm) ilustram suas amplitudes (Figura 4), nas diferentes campanhas 

de coleta (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Datas das campanhas realizadas em Caraguatatuba e Ubatuba no âmbito do Projeto 

Berbigão. As coletas foram feitas com até 4 dias de diferença entre as enseadas. 

Campanha Caraguatatuba Ubatuba 
1 17 de agosto de 2013 18 de agosto de 2013 
2 30 de setembro de 2013 01 de outubro de 2013 
3 5 de novembro de 2013 03 de novembro de 2013 
4 26 de janeiro de 2014 27 de janeiro de 2014 
5 14 de março de 2014 13 de março de 2014 
6 14 de maio de 2014 15 de maio de 2014 
7 04 de agosto de 2014 06 de agosto de 2014 
8 08 de setembro de 2014 04 de setembro de 2014 
9 03 de novembro de 2014 04 de novembro de 2014 

10 08 de janeiro de 2015 07 de janeiro de 2015 
11 20 de fevereiro de 2015 23 de fevereiro de 2015 
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Figura 4 - Perfis verticais de A) temperatura e B) salinidade de todas as estações oceanográficas 

de cada campanha de coleta em Caraguatatuba e Ubatuba. As legendas indicam as respectivas 

datas. Os perfis verticais foram separados por seção e discriminados por coleta. 

 

As temperaturas nas enseadas variam semelhantemente (Figura 4A), com períodos de 

inverno apresentando colunas de água homogêneas, como agosto de 2013, e períodos de verão 

estratificado como janeiro de 2014 onde observou-se temperaturas acima de 30°C em superfície 

e menores que 25°C em profundidade. As temperaturas variaram entre aproximadamente 17°C 

a 32°C ao longo das 11 campanhas, com alguns pontos de temperaturas de aproximadamente 
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34°C (Seção 3) em fevereiro de 2015. Já as salinidades (Figura 4B) variam entre 

aproximadamente 34 e 36 psu, porém se destacam as campanhas de agosto de 2013 e setembro 

de 2013 pelos menores valores observados (<32 psu) em todas as seções de coleta, chegando 

ao mínimo de 28 psu em Ubatuba. Em períodos como novembro de 2014 a salinidade foi estável 

ao longo da coluna de água, já em períodos como fevereiro de 2015, mostram variações entre a 

superfície e a profundidade local.  

 

 

 

Figura 5 -Diagramas TS de todas as campanhas para Caraguatatuba (A) e Ubatuba (B). As áreas 

destacadas em azul nos diagramas de cada diagrama representam os limites da massa de água 

denominada ACAS com salinidade e temperatura abaixo de 36,4 psu e 20°C. Em rosa estão 

destacados os limites da AT com temperaturas e salinidades acima de 20°C e 36,4 psu. A área 

destaca em verde se refere a AC cujos índices termohalinos utilizados foram os mesmos utilizados 

pelo grupo do Laboratório de Dinâmica Oceânica (Instituto Oceanográfico da Universidade de 

São Paulo) em projetos de pesquisa na região no inverno e em laranja os índices de verão. A 

legenda informa as datas das campanhas em ambas as enseadas. 
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As salinidades ao longo da vertical variam mais em Ubatuba que Caraguatatuba. 

Outros destaques de salinidade ocorreram em pontos isolados durante as campanhas de agosto 

de 2014 e novembro de 2014 (Seção 3) e fevereiro de 2015 (Seções 1 e 3) com salinidades 

inferiores a 32 psu, que identificam entradas localizadas de aportes continentais evidenciadas 

no diagrama TS (Figura 5). Esse ainda ilustra a assinatura de massas de água oceânicas, e a 

presença de Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em profundidades abaixo dos 3 metros 

durante novembro de 2013. Os diagramas TS separados por seção de Caraguatatuba estão no 

Apêndice D. 

 

A amplitude de temperatura durante os meses de outono/inverno foi entre 20 e 25°C 

em ambas as enseadas, enquanto na primavera/verão as amplitudes foram de 22,5°C e 32°C em 

Caraguatatuba (Figura 5A) e de 17 a 31°C em Ubatuba (Figura 5B). Em geral foram observadas 

temperaturas (e salinidades) mais baixas em Ubatuba do que em Caraguatatuba, conferindo a 

primavera maiores gradientes verticais de densidade (Apêndice E) e condições homogêneas 

verticais foram observadas na campanha de agosto de 2013 em Caraguatatuba e agosto de 2014 

em Ubatuba. 

O teste ANOVA comparando as temperaturas entre as enseadas e considerando as 

interações entre elas e as campanhas, indica diferenças significativas nas suas interações 

(p=0,002). O teste post-hoc de Tukey indica diferença significativa entre as seções de 

campanhas de períodos diferentes, ou seja, as seções de campanhas de outono e inverno (frias) 

são diferentes das seções de campanhas de períodos quentes de primavera e verão (Apêndice 

A), o teste ANOVA das salinidades indica que a interação das campanhas e enseadas são 

significativamente diferentes (p=0,02). Segundo o teste de Tukey, as salinidades das seções das 

campanhas de agosto e setembro de 2013 são significativamente semelhantes entre si e diferente 

das demais, sendo assim, as salinidades dos outros períodos quentes e frios foram 

significativamente semelhantes (Apêndice A). 

Os dados pluviométricos registrados em Caraguatatuba (Apêndice F) mostram que 

precipitação acumulada em 72 horas antes das campanhas variou entre 26,9 mm em setembro 

de 2013 e 571 mm em março de 2014. Os menores valores reportados foram em setembro de 

2013, agosto de 2014 e novembro de 2014, e os maiores em março de 2014, janeiro de 2015 e 

fevereiro de 2015. Note que as precipitações acumuladas foram diferentes entre as campanhas 

e entre as diferentes estações de coleta do CEMADEM, e que existe lacuna de dados em 

Ubatuba em agosto e setembro de 2013, onde as medições iniciaram a partir de novembro de 

2013. Em comparação com Caraguatatuba, houve maior volume de precipitação em maio de 
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2014 (201 mm) e fevereiro de 2015 (828 mm). Em geral, as maiores pluviosidades ocorreram 

em períodos quentes do ano: março de 2014, janeiro de 2015 e fevereiro de 2015, porém as 

menores pluviosidades ocorreram também no verão, em novembro de 2013 e janeiro de 2014. 

Os registros do CEPEC mostram as datas de passagens de frentes frias em Ubatuba, e 

assim, observamos que quatro campanhas ocorreram em um período de até 7 dias após a 

passagem (agosto de 2013, setembro de 2013, maio de 2014 e setembro de 2014), duas (agosto 

de 2014 e novembro de 2014) ocorreram de 7 a 15 dias após a passagem e as restantes 

(novembro de 2013, janeiro de 2014, março de 2014, janeiro de 2015 e fevereiro de 2015) após 

mais de 40 dias (Tabela 2). 

 

4.2 Variações na clorofila-a observada 

As concentrações médias, e respectivos desvios padrão, de clorofila-a total e menor 

que 20 µm analisadas em superfície e profundidade por campanha de cada enseada (Figura 6A 

e 6B) ilustram uma alta variação, mesmo considerando apenas os últimos três pontos de coleta 

em cada seção (Figura 6C e 6D). 
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Figura 6 - Concentrações médias de clorofila total e menor que 20 µm (em mg.m³) nas diferentes 

campanhas e enseadas em superfície (S) e profundidade local (F) e seus desvios padrão associados, 

sendo A Caraguatatuba todos os pontos, B Ubatuba com todos os pontos, C Caraguatatuba com 

os três últimos pontos e D Ubatuba com os três últimos pontos. 

 

No geral, as concentrações de clorofila-a total médias na coluna de água foram maiores 

em Caraguatatuba, variando de 2,7 a 12,9 mg.m-3, enquanto em Ubatuba variaram de 2,6 a 8,9 

mg.m-3, sendo as distribuições dos dados nas duas enseadas apresentadas no Apêndice C, onde 

se observam valores notadamente mais baixos na campanha de setembro de 2013 em Ubatuba 

e na campanha de novembro de 2014 em Caraguatatuba. Em superfície as campanhas que mais 

se diferenciaram entre as enseadas foram janeiro de 2014 e março de 2014 quando Ubatuba 

tinha concentrações acima de 8 mg.m-3 e Caraguatatuba abaixo de 4 mg.m-3. Em setembro de 

2014 Caraguatatuba apresentou concentrações de 12,9 mg.m-3 em superfície e Ubatuba 5,8 

mg.m-3. Nas demais campanhas, as concentrações médias foram acima de 2 mg.m-3 e inferiores 

a 9 mg.m-3, variando entre as enseadas em torno de 3 mg.m-3. Já em profundidade, os valores 

foram em geral, mais altos do que em superfície variando de 2,7 mg.m-3 a 7,3 mg.m-3 em 

Caraguatatuba e de 2,7 mg.m-3 a 6,8 mg.m-3 em Ubatuba, e são muito próximas entre as 

enseadas, com variação máxima de 3 mg.m-3 em janeiro de 2014, maio de 2014 e setembro de 

2014. As diferenças entre superfície e fundo foram mais marcantes em março de 2014 em 

Ubatuba (5,6 mg.m-3) e em setembro de 2014 em Caraguatatuba (5,7 mg.m-3). 

Dada a presença de outliers (Apêndice B), quando apenas os últimos 3 pontos de coleta 

são considerados, as concentrações de clorofila-a total média foram maiores em Ubatuba, 
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variando de 2,1 a 8 mg.m-3, enquanto em Caraguatatuba variaram de 1,3 a 6,1 mg.m-3. Em 

superfície as campanhas que mais se diferenciaram entre as enseadas foram janeiro de 2014 e 

março de 2014 quando Ubatuba tinha concentrações acima de 5 mg.m-3 e Caraguatatuba abaixo 

de 2 mg.m-3. Nas demais campanhas, as concentrações médias eram acima de 1,3 mg.m-3 e 

inferiores a 8 mg.m-3, variando entre as enseadas em média de 2 mg.m-3. Em profundidade, as 

concentrações foram em geral, mais altas do que em superfície variando de 1,8 mg.m-3 a 5,9 

mg.m-3 em Caraguatatuba e de 2,9 mg.m-3 a 5,4 mg.m-3 em Ubatuba, e foram muito próximas 

entre as enseadas, com variação máxima de 2 mg.m-3 em maio de 2014, agosto de 2014 e 

novembro de 2014. Nas duas enseadas a diferença máxima entre as concentrações em superfície 

e fundo foi de 4 mg.m-3, sendo em sua maioria cerca de 1 mg.m-3. 

A clorofila-a menor que 20 µm apresentou logicamente, concentrações inferiores às 

da clorofila-a total, e em superfície variam de 1,2 mg.m-3 a 5,7 mg.m-3 em Caraguatatuba e 1,5 

mg.m-3 a 6,3 mg.m-3 em Ubatuba. Entre as enseadas, as concentrações foram muito próximas, 

com diferença máxima de 5 mg.m-3 em março de 2014. Nas demais campanhas as enseadas 

mostraram valores acima de 1,5 mg.m-3 e abaixo de 6,3 mg.m-3, variando em média 2 mg.m-3 

entre as campanhas. Em profundidade, as concentrações variam de 1,7 mg.m-3 a 5,2 mg.m-3 em 

Caraguatatuba e entre 2,5 mg.m-3 e 5,3 mg.m-3 em Ubatuba, com diferenças de 

aproximadamente 2 mg.m-3 entre as enseadas. As maiores diferenças entre os valores de 

superfície e próximo ao fundo aconteceram em maio de 2014 em Caraguatatuba (-1,65 mg.m-

3, sendo os valores negativos indicativos de concentrações maiores em profundidade) e em 

março de 2014 em Ubatuba (3,8 mg.m-3). 

Considerando apenas os últimos três pontos de coleta, a clorofila-a menor que 20 µm 

(pico- e nanoplâncton) em superfície variou de 0,7 mg.m-3 a 3,5 mg.m-3 em Caraguatatuba e 1,5 

mg.m-3 a 5,3 mg.m-3 em Ubatuba. Entre as enseadas, as concentrações foram muito próximas, 

com diferença máxima de 3,2 mg.m-3 em janeiro de 2014. Nas demais campanhas as enseadas 

apresentaram valores acima de 0,7 mg.m-3 e abaixo de 5,3 mg.m-3, variando em média 1 mg.m-

3 entre as campanhas. Em profundidade, as concentrações variam de 1,6 mg.m-3 a 3,5 mg.m-3 

em Caraguatatuba e entre 2,3 mg.m-3 e 5,3 mg.m-3 em Ubatuba, com diferenças de 

aproximadamente 1 mg.m-3 entre as enseadas. As maiores diferenças entre superfície e 

profundidade aconteceram em janeiro de 2014 e janeiro de 2015 em Caraguatatuba (1,5 mg.m-

3) e em agosto de 2013 e março de 2014 em Ubatuba (2 mg.m-3).  

Os testes ANOVA averiguaram as diferentes concentrações de clorofila-a total e 

menor que 20 µm medidas em superfície e próximo ao fundo, entre as seções e entre as 

campanhas de coleta, considerando os dados das duas enseadas juntas. Note que para essas 
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comparações foram usadas apenas as três últimas estações oceanográficas de cada seção, por 

serem as de maior profundidade e para evitar as tendências estatísticas causadas devido às 

maiores concentrações de clorofila-a nas estações mais rasas (Apêndice C).  

De um modo geral não houve variação significativa entre os pontos de coleta, com 

exceção das campanhas de agosto de 2013 (com diferenças entre os pontos 5 e 3), novembro 

de 2013 (diferenças entre praticamente todos os pontos e concentrações de clorofila) e setembro 

de 2014 (com diferenças entre os pontos 5 e 3 nas duas frações de concentrações de clorofila). 

Entre as profundidades, o teste não diferenciou significativamente as concentrações de 

clorofila-a sendo exceções encontradas nas campanhas de janeiro de 2014 (com diferença na 

clorofila-a total), maio de 2014 (com diferenças nas duas frações de concentrações de clorofila) 

e agosto de 2014 (com diferenças nas duas frações de concentrações de clorofila).  

Considerando-se todas as campanhas, foram encontradas diferenças tanto para os 

pontos de coleta (entre os pontos 3, 4 e 5) quanto para as profundidades de coleta (superfície e 

fundo) para as concentrações de clorofila-a total (cla_t) e das frações pico e nanoplâncton 

combinadas (cla_pn), e não se observam diferenças significativas em ambas entre os pontos de 

coleta e entre a superfície e profundidade local ao analisarmos cada campanha individualmente. 

Porém, quando comparamos todas as campanhas, há diferença significativa, indicando 

mudanças entre a superfície e o fundo ao longo do tempo (Apêndice G).  

Entre as seções, o teste confirma a hipótese nula, com algumas exceções, sendo 

diferenças significativas encontradas nas campanhas de agosto de 2013 (cla_pn), setembro de 

2013 (cla_t), janeiro de 2014 (cla_t e cla_pn), março de 2014 (cla_t e cla_pn), agosto de 2014 

(cla_t e cla_pn), setembro de 2014 (cla_t) e novembro de 2014 (cla_pn). O teste Tukey 

identificou diferenças entre as concentrações de clorofila-a principalmente entre as seções 

localizadas em Caraguatatuba e a seção de Ubatuba, indicando ainda que em todas as 

campanhas, pelo menos em uma seção de Caraguatatuba, as concentrações de clorofila-a 

diferem de Ubatuba. As seções de Caraguatatuba não apresentaram diferenças significativas 

entre si, com exceções pontuais (Apêndice H). 

Na comparação entre todas as campanhas, as concentrações de clorofila-a total e 

menor que 20 µm foram significativamente diferentes entre as seções, e o teste Tukey indica 

diferenças significativas entre as seções S2-S1, S1-S4 e S3-S4. Assim, as seções 1 e 2 de 

Caraguatatuba são significativamente diferentes entre si, e as seções 1 e 3 de Caraguatatuba são 

diferentes da S4 em Ubatuba (Apêndice I). Esses resultados indicam que, no tempo, a seção ao 

sul e a seção central de Caraguatatuba são diferentes, e que dentro da própria enseada, as 
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concentrações de clorofila-a se diferenciam. As seções de Caraguatatuba são diferentes das de 

Ubatuba, ou seja, as enseadas são diferentes entre si. 

 

4.3 Condições médias da coluna de água e variações na clorofila-a total e da fração do 

microfitoplâncton 

As análises se referem aos valores médios na coluna de água para a temperatura, 

salinidade e as concentrações de clorofila-a total e do microfitoplâncton (modelo de duas 

camadas). Os diagramas TS de Caraguatatuba (Figura 7A) e Ubatuba (Figura 7B), destacam as 

campanhas com baixa salinidade (agosto e setembro de 2013), porém, as maiores concentrações 

de clorofila-a não aparentam um padrão definido com períodos quentes ou frios durante o ano, 

mas permite deduzir que ocorrem em temperaturas superiores a 20°C e salinidades maiores que 

34 psu. Os pontos com salinidades mais baixas também não têm influência clara sobre a 

clorofila-a, variando de aproximadamente 1,20 a 3,5 mg.m-3 em Caraguatatuba e entre 

aproximadamente 0,30 a 3,5 mg.m-3 em Ubatuba. 

As Figuras 7C e 7D mostram as concentrações de clorofila-a da fração do 

microfitoplâncton (cla_m) em função da concentração de clorofila-a total nas enseadas de 

Caraguatatuba e Ubatuba, respectivamente, sendo que um padrão emerge em concentrações de 

cla_t superiores a 10 mg.m-3 (1 no gráfico) em Caraguatatuba, quando cla_m passa a ter 

concentrações muito próximas indicando a dominância de organismos do microfitoplâncton. Já 

em Ubatuba esses altos valores não foram observados e, com exceção de um único ponto da 

campanha de setembro de 2013 e os valores entre a fração do microfitoplâncton em relação a 

total, sugerem maior contribuição de organismos menores que 20 µm nesse ambiente (Apêndice 

J). 
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Figura 7  Diagrama TS o logaritmo da clorofila-a total em Caraguatatuba (A) e Ubatuba (B), 

sendo que as cores quentes representam maiores concentrações e as cores frias as menores. A 

relação entre clorofila-a do microfitoplâncton e a clorofila-a total em Caraguatatuba (C) e 

Ubatuba (D), foi representada com as campanhas de coleta, sendo acrescentada uma linha 1:1 

representando os organismos com concentrações acima de 10 mg.m-³.  

 

A análise PCA da clorofila-a do microfitoplâncton (não inclui a campanha de fevereiro 

de 2015 por falta de dados), temperatura, salinidade, profundidade local, distância média dos 

rios de cada enseada e N2 (Figura 8A) simplificam o ambiente e responde por 57,5% da 
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variância total com o eixo principal DIM1 explicando 35,3% dessa variedade e tem cargas 

negativas para temperatura, salinidade e clorofila-a do microfitoplâncton e cargas positivas para 

profundidade local, distância média dos rios e N2. Já o segundo eixo DIM2 explica 26,3% da 

variação dos dados e tem carga positiva para clorofila-a micro e N2 e cargas negativas para 

profundidade local, temperatura, salinidade e distância média dos rios, sugerindo que a 

concentrações de clorofila-a do microfitoplâncton é influenciada pela temperatura e salinidade 

no primeiro eixo e pela estabilidade da coluna no segundo eixo, com relação negativa com as 

demais variáveis ambientais. Quando os dados são por campanha em Caraguatatuba (Figura 

8A), grupos para amostragens em meses mais quentes e frios se separam, com destaque para as 

campanhas de agosto e setembro de 2013 formando um grupo isolado, e para novembro de 

2013, que apesar de corresponder ao verão, apresenta temperaturas menores pela influência da 

ACAS, se assemelhando mais a este período. A PCA apresentada por seção (Figura 8B) tem as 

mesmas cargas descritas anteriormente, e permite verificar que as seções de Caraguatatuba têm 

distribuições semelhantes entre si não criando grupos com aconteceu com as campanhas e os 

extremos de valores ocorreram na Seção 2.  
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Figura 8 - Análise de componentes principais (PCA) relacionando clorofila-a do microfitoplâncton 

com temperatura, salinidade, profundidade local, frequência de Brunt–Väisälä (N2) e distância 

média dos rios em cada enseada. Em A) são representadas as campanhas (descritas na legenda) 

de Caraguatatuba, e as elipses indicam os dados distribuídos por campanha. Em B), a 

representação é feita por seção (identificadas na legenda) e as elipses demonstram a distribuição 

dos dados em cada seção. Em C) são representadas as campanhas (descritas na legenda) de 

Ubatuba, e as elipses indicam os dados distribuídos por campanha. 

 

A PCA da clorofila-a do microfitoplâncton, temperatura, salinidade, profundidade 

local, distância média dos rios e N2 de Ubatuba (Figura 8C) explicam 68,9% da variação dos 

dados nesta enseada, sendo que o primeiro eixo DIM1 responde por 41,8% do total e tem cargas 

positivas para profundidade local, salinidade, N2 e distância média dos rios, e cargas negativas 

para clorofila-a média do microfitoplâncton e temperatura. No eixo DIM2 todas as variáveis 

apresentaram cargas negativas sendo as maiores cargas referentes a temperatura, salinidade e 

clorofila-a do microfitoplâncton. Em Ubatuba as campanhas não se agruparam como ocorreu 

em Caraguatatuba, e as maiores concentrações de clorofila-a ocorreram na campanha de agosto 

de 2013, como pode ser visto na elipse referente a este período. 

As condições médias encontradas nas campanhas (Tabela 2) facilitam a identificação 

dos grupamentos feitos pelas campanhas demonstrado pelos PCA anterior: agosto e setembro 

de 2013 campanhas de períodos frios com passagens de frentes frias recentes e possível 

contribuição de aportes continentais remotos, novembro de 2013, período de verão com águas 

mais frias e presença de ACAS, janeiro de 2014 e novembro de 2014 que foram períodos 

quentes com chuvas medianas, março de 2014 e janeiro de 2015 campanhas de períodos quentes 

e chuvosos, e maio, agosto e setembro de 2014, que foram campanhas de períodos frios. Note 
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que a discussão dos resultados assumiu que a campanha 11, cujas amostras de clorofila-a foram 

perdidas, se assemelha ao grupo de campanhas de períodos quentes e chuvosos.  

As concentrações de clorofila-a apresentam uma variação menor que os as demais 

variáveis ambientais, demonstrando que, embora a haja uma considerável amplitude de 

temperatura e salinidade em ambas as enseadas, a clorofila-a em duas diversas frações de 

tamanho mantêm seu padrão de variação nos dois locais. 

 

Tabela 2 - Resumo das condições ambientais médias de cada campanha por enseada, incluindo 

temperatura, salinidade, pluviosidade e dias de antecedência nos quais ocorreram passagens de 

frentes frias na cidade de Ubatuba. Também estão descritas as concentrações médias de clorofila-

a 

  ago/13 set/13 nov/13 

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Temperatura média 19,7 19,8 20,1 20,8 21,1 21,2 21,5 22,1 20,2 20 20,9 20,8 

Salinidade média 31,4 31,5 31,5 31,9 31,2 31 30,8 31,7 34,8 35 35 34,7 

Pluviosidade  NA NA 26,9 NA 316 283 

Passagem frente fria 3 4 6 7 42 40 

Clorofila-a total 5,7 5,3 3,3 6,4 4,3 4,0 3,0 2,1 4,7 6,3 5,4 4,6 

Clorofila-a < 20 µm 3,6 3,6 2,6 4,9 2,8 2,6 2,1 1,9 3,5 3,9 3,3 3,8 

microfitoplâncton 1,6 1,7 0,6 0,6 1,5 1,4 0,9 0,4 1,3 2,5 2,1 0,7 

  jan/14 mar/14 mai/14 

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Temperatura média 30,4 30,4 30,2 30,5 28,4 27,8 27,4 27,5 24,6 24,3 23,9 24,2 

Salinidade média 34,7 34,7 34,6 34,9 34,6 34,8 34,7 34,8 34,7 34,7 34,6 35 

Pluviosidade  314 232 571 591 279 201 

Passagem frente fria 74 75 121 120 5 6 

Clorofila-a total 4,2 4,8 3,1 7,4 4,0 2,8 3,2 7,2 4,7 5,0 8,5 3,8 

Clorofila-a < 20 µm 1,3 1,6 1,1 3,7 1,9 2,1 2,1 5,2 3,5 4,0 5,2 3,4 

microfitoplâncton 2,9 3,1 2,0 3,8 2,1 0,1 1,1 2,0 1,9 1,0 3,3 0,4 

  ago/14 set/14 nov/14 

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Temperatura média 22,1 22,5 22 21,3 22,4 22,4 21,9 22 26,7 26,8 26,3 25,6 

Salinidade média 35,1 35,1 34,5 35,2 35,3 35,1 35,3 34,8 35,5 35,7 35,7 35,6 

Pluviosidade  132 343 290 307 217 425 

Passagem frente fria 10 12 5 1 14 15 

Clorofila-a total 
média 

3,1 7,9 2,7 4,7 3,7 14,2 19,3 5,6 5,8 13,4 3,0 4,3 

Clorofila-a < 20 µm 
média 

2,6 6,1 1,9 2,0 3,2 6,2 7,0 5,2 1,9 2,4 1,7 4,0 

microfitoplâncton 0,5 2,2 0,8 2,7 0,6 8,0 12,3 0,4 6,3 11,0 1,3 0,3 
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  jan/15 fev/14         

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4         

Temperatura média 28,8 28,5 28,2 28,3 28,9 28,6 29,6 29,7         

Salinidade média 34,9 35,2 34,9 34,7 34,4 34,8 34,5 35         

Pluviosidade  517 605 543 828         

Passagem frente fria 46 45 89 92         

Clorofila-a total 
média 

8,4 19,3 2,3 5,0         

Clorofila-a < 20 µm 
média 

2,3 7,5 1,8 2,9         

microfitoplâncton 6,1 11,8 0,5 2,1         

 

4.4 Diversidade taxonômica 

Os organismos identificados a nível de gênero permitiram identificar 118 gêneros, 

sendo 72 de diatomáceas, 27 de dinoflagelados, 5 de cianobactérias, 5 de flagelados, 6 de 

coccolitoforideos e 3 de ciliados (Tabela 3), denominados de acordo com o Algabase 

(www.algaebase.org). Dentre todos gêneros identificados, 15 apresentaram com frequência 

densidades acima de 1x103 cel.L-1 (Figura 11) e desses se destacaram Asterionellopsis, 

Chaetoceros, Pseudo-nitzschia, Thalassionema e Trichodesmium, que com maior frequência 

excederam 104 cel.L-1 em média na coluna de água. Em Caraguatatuba os gêneros que se 

destacaram foram Asterionellopsis, Chaetoceros, Pseudo-nitzschia, Guinardia, Thalassionema 

e Trichodesmium. Em Ubatuba, se destacaram os gêneros Thalassionema, Chaetoceros, 

Anabaena, Trichodesmium, Pseudo-nitszchia e Skeletonema. 

 

Tabela 3 - Gêneros identificados em Caraguatatuba e Ubatuba, apresentados de acordo com o 

filo ao qual pertencem. 

Diatomáceas  Dinoflagelados Cianobactérias 

Actinoptychus  Diploneis  Alexandrium Anabaena  

Asterionellopsis Dytilum  Tripos  Cianobacteria 

Asterolampra  Eucampia  cf Alexandrium  Oscillatoriales 

Asteromphalus  Fragilaria  cf 
Alexandrium/Gambierdiscus 

Pseudo-anabaena 

Bacteriastrum  Fragilariopsis  cf Gambierdicus Trichodesmium **  

Biddulphia  Grammatophor
a  

cf Gonyaulax   

Cerataulina  Guinardia  cf Gymnodiniales  Flagelados 

cf Achnanthes Gyrosigma  cf Gymnodinium  Dictyocha  

cf Arachnoidiscus Haslea  cf Heterocapsa  Euglena 

cf Asteromphalus  Hemiaulus  Dinophysis *  Flagelado  

cf Bacteriastrum Hemidiscus  Gambierdiscus *  Tetraselmis  

cf Biddulphia  Leptocylindrus  Gonyaulax *  cf Tetraselmis 
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cf Coscinodiscus  Lioloma  Gymnodiniales   

cf Cyclotela  Lithodesmium  Gymnodinium  Coccolioforideo 

cf Cylindrotheca Melosira  Gyrodinium  Calciosolenia  

cf Detonula  Meuniera  Heterocapsa Cocolito  

cf Lithodesmium  Minidiscus  Ornithocercus  Coronosphaera 

cf Meuniera  Nanoneis  Oxytoxum  Helicosphaera  

cf Navicula  Navicula  Peridinium  Rhabdosphaera  

cf Nitzschia  Nitzschia  Phalacroma  Phaeocystis  

cf Odontela  Odontella  Podolampas   

cf Paralia Palmeria  Prorocentrum  Ciliados e 
protozzoplâncton 

CF pseudo-
nischia  

Paralia  Pyrocystis  Ebria  

cf Skeletonema Pleurosigma  Pyrophacus  Hermesinium  

cf Stephanopyxis Proboscia  Scrippsiella  Vorticella  

cf Striatella  Pseudo-
nitzschia  

Noctiluca   

cf Thalassiosiora  Rhabdonema Protoperidinium   

Chaetoceros **  Rhizosolenia    

Climacodium  Skeletonema    

Corethron  Stephanopyxis   

Coscinodiscus  Streptotheca    

Cyclotella Striatella   

Cylindrotheca  Thalassionema    

Dactyliosolen  Thalassiosira    

Delphineis  Thalassiothrix    

Detonula  Triceratium    

 

A relação geral entre as concentrações médias do microfitoplâncton e a densidade 

celular entre as campanhas (Figura 9), mostra que em Caraguatatuba nas campanhas de agosto 

e setembro de 2013 as densidades celulares médias variaram de 9.39x102 a 2,26x104 cel.L-1 

com maiores abundâncias de Chaetoceros, Alexandrium, Pseudo-nitzchia e Thalassionema, em 

novembro de 2013 as densidades celulares médias foram entre 3,26x104 e 2,38x105 cel.L-1, com 

maiores abundâncias de Asterionellopsis, Thalassionema e Thalassiosira. Em maio, agosto e 

setembro de 2013 as densidades celulares médias foram entre 1,56x104 e 2,39x105 com maiores 

abundâncias de Anabaena, Asterionellopsis, Thalassiosira, Pseudo-nitzschia, Thalassionema e 

Skeletonema. Em janeiro e novembro de 2014, as densidades celulares médias variaram de 

6,43x104 a 3,94x105 cel.L-1 com maiores abundâncias de Chaetoceros, Guinardia, Pseudo-

nitzchia, Asterionellopsis, Leptocylindrus e Trichodesmium e em maio de 2014, janeiro e 

fevereiro de 2015, as densidades celulares médias variaram de 5,46x104 a 2,27x105 cel.L-1 com 
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maiores abundâncias de Asterionellopsis, Chaetoceros, Pseudo-nitzschia, Hemiaulus e 

Trichodesmium. 

Em Ubatuba, nas campanhas de agosto e setembro de 2013 as densidades celulares 

médias variaram de 1,21x103 a 4,01x103 cel.L-1 com maiores abundâncias de Alexandrium, 

Chaetoceros e Thalassionema, em novembro de 2013 a densidade celular média foi de 8,18x103 

cel.L-1 com maiores abundâncias de Thalassionema, Thalassiosira e Trichodesmium. Em maio, 

agosto e setembro de 2014, as densidades celulares médias variaram de 5,58x103 a 1,48x105, 

com maiores abundâncias de Anabaena, Chaetoceros, Skeletonema e Thalassionema, em 

janeiro e novembro de 2014, as densidades celulares médias variaram de 3,37x103 a 8,07x104 

com maiores abundâncias de Chaetoceros, Pseudo-nitzschia e Trichodesmium e em março de 

2014, janeiro e fevereiro de 2015, as densidades celulares médias variaram de 5,52x103 a 

2,93x104 cel.L-1 com maiores abundâncias de Pseudo-nitzschia, Chaetoceros, Asterionellopsis 

e Leptocylidrus. 

 

Figura 9 - Distribuição da densidade dos organismos com mais de 10³ cel.L-1 em pelo menos uma 

seção em todas as campanhas. As barras indicam as contribuições de cada gênero (ver legenda) 

para a contagem média de células por seção e por campanha. As áreas destacadas referem-se aos 

períodos do ano no qual cada campanha foi realizada sendo a azul indicadora de períodos frios, a 

verde de presença de ACAS, a rosa clara período quente com pluviosidade média e rosa escuro 

período quente com maior volume de pluviosidade. 

 

A análise de correlação canônica CCA com os táxons, temperatura, salinidade, 

profundidade local, N2 e distância média dos rios em Caraguatatuba (Figura 10) demonstra que 

diferentes gêneros se agrupam de acordo com as variáveis ambientais, como por exemplo a 

temperatura que agrupa Gyrodinium, Guinardia, Oscilatorialles, Thalassiotrix, Chaetoceros, 

Pseudo-nitzchia, Pseudanabaena, Nitzchia, Rhabdosphaera, Calciosolenia, cf, Navicula, 

Haslea, Rhabdoneis, cf. Gymnodinium, cf. Heterocapsa, cf. Tetraselmis, que tem em comum a 
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presença de organelas, tamanho micro e captação de nutrientes por fototrofia, sendo que três 

delas são mixotroficas. Um segundo grupo é formado próximo ao vetor da salinidade, com os 

gêneros Grammatophora, cf. Striatella, cf. Coscinodiscus, Asteromphalus, Dinophysis, 

Protoperidinium, Streptotheca, Triceratium, cf Pseudo-nitzschia, cf Arachonoidiscus, 

Gambierdiscus e cf. Meuniera, que tem em comum presença de organela de pigmento, 

fototrofia, tamanho micro e habitat planctônico e ticoplanctônico.  

Oposto à temperatura, estão os gêneros Delphineis, Corethron, Skeletonema, 

Helicosphaera, Fragilariopsis, Lithodesmium, Melosira e Nanoneis, que tem em comum 

maioria de formato cilíndrico, formadores de cadeia, com presença de organela de pigmentação 

e fototrofia. Outro grupo é formado próximo à distância média dos rios, e é composto por 

Vorticella, Rhisozolenia, Dactyliossolen, Pyrophacus, Actinoptychus, Asterolampra, 

Phaeocystis, Hermesinium, Ebria, Noctiluca e Ornithocercus, que têm em comum formato 

celular solitário, planctônico, presença de flagelo e maioria de alimentação heterotrófico. 

 

Figura 10 - Análise de CCA com os gêneros do fitoplâncton, temperatura, salinidade, 

profundidade local, N2 e distância média dos rios em Caraguatatuba. 



49 

 

A CCA de Ubatuba (Figura 11) demonstra a formação de grupo de organismos 

próximos à temperatura, composto por cf. Bacteriatrum, Tetraselmis, Minidiscus, 

Coronosphaera, cf. Tetraselmis, Gyrosigma, Pseudo-nitzschia, Pseudanabaena, Proboscia, 

Cerataulina, Navicula e Dactyliossolen, que tem em comum presença de organela de 

pigmentação e fototrofia. Outro grupo é formado próximo à N2 e é composto por Palmeria, cf. 

Navicula, Scrippsiella, cf. Asteromphalus, Haslea, cf. Skeletonema, Asterionellopsis, 

Guinardia, Detonula, Pyrophacus, Cylindrotheca, Gyrodinium, Podolampas, Pleurosigma, 

Trichodesmium, cf. Paralia, e Cyclotela, e têm em comum habitat planctônico, presença de 

organela, tamanho micro e maioria fototrofia. 

Próximo à salinidade, formou-se um grupo composto por cf. Alexandrium, 

Climacodium, Gambierdiscus, cf. Striatella, cf. Cylindrotheca, cf. Stephanopyx, 

Leptoculindrus, Chaetoceros, Anabaena, Lioloma, Cf. Gambierdiscus e Bacteriastrum que tem 

em comum habitat planctônico, presença de organela de pigmento, tamanho micro, fototrofia, 

formação de esporo. Um quarto grupo se formou longe dos demais gêneros e dos vetores das 

variáveis ambientais e é composto por Ornithocercus, Rhabdosphaera, Hermesinium, 

Vorticella, Ebria, Triceratium, Euglena e Alexandrium, que tem em comum célula solitária, 

habitat planctônico, tamanho micro, presença de flagelo, alimentação na maioria heterotrófica 

e mixotrofica.  
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Figura 11 - Análise de CCA com os gêneros do fitoplâncton, temperatura, salinidade, 

profundidade local, N2 e distância média dos rios em Ubatuba. 

 

Do total de pontos amostrados nesse estudo, considerando a concentração média da 

clorofila-a total na coluna de água, 3 amostras foram classificadas como oligotróficas, 34 

mesotróficas, 105 eutróficas e 49 supereutróficas, com 3 apresentando valores acima de 50 

µg/L, classificando no geral, Caraguatatuba e Ubatuba como eutrófico a supereutrófico, com 

campanhas pontuais mesoeutrófico. Das 49 estações supereutróficas, destacam- se maio de 

2014, uma campanha de período frio e com concentração de 21 mg.m-3, setembro de 2014 

também de período frio, com concentrações de até 49 e 52 mg.m-3, novembro de 2014, período 

quente com pluviosidade média e concentrações de até 23 e 59 mg.m-3 e por fim, janeiro de 

2015, de período quente com alta pluviosidade com concentrações de até 35 e 79 mg.m-3. 

Os resultados das análises de diversidade alpha incluem os cálculos para os índices de 

Shannon -Wiener, a riqueza de gêneros, e o índice de uniformidade de Pielou, apresentados por 

seção de coleta (Figura 12), sendo que o índice de Shannon-Wiener (em bits/ind, ou seja, 

indivíduos calculados em base binária) próximos a zero indicam baixa diversidade, o índice de 



51 

 

Pielou varia de 0 a 1, quanto mais próximo de um, maior a uniformidade da distribuição das 

abundâncias, ou seja, menor a dominância de um determinado gênero sobre os demais. 

 

Figura 12 - Resultados da diversidade alpha calculada com índices de diversidade A) Shannon-

Wienner, B) riqueza e C) uniformidade (Pielou), apresentando as estações oceanográficas de cada 

seção ao longo das campanhas.  Em destaque azul são as campanhas feitas em períodos frios, em 

verde a campanha com assinatura de ACAS, em rosa claro as campanhas de meses quentes com 

chuvas na média e em destaque rosa escuro as campanhas realizadas em períodos quentes com 

chuvas acima da média. 

 

O índice de Shannon-Wiener (Figura 12A) indica que, no geral, a enseada de Ubatuba 

tem maior diversidade do que a enseada de Caraguatatuba. As amostras das seções de 

Caraguatatuba possuem diversidades bem próximas, com diferenças marcadas em apenas 

algumas campanhas, como a de novembro de 2013 cuja seção 1 apresentou os menores valores 

de diversidade entre todos os demais. Considerando todos os pontos de coleta e todas as 

campanhas os índices ficaram entre 1 bits/ind e 3 bits/ind. 

As riquezas (Figura 12 B) mostram média superior a 20 gêneros identificados, com 

períodos como agosto de 2013, maio de 2014 e novembro de 2014 com riquezas chegando a 46 

gêneros em agosto de 2013 (S2) e 40 gêneros em maio de 2014 (S2). Em janeiro de 2014, 

janeiro de 2015 e fevereiro de 2015 as riquezas foram consideravelmente mais baixas do que 

nas demais campanhas, chegando ao mínimo de 10 gêneros identificados em janeiro de 2015 

(S4) e nesta campanha os gêneros dominantes foram Chaetoceros, Dactyliosolen, Guinardia, 

Hemiaulus, Leptocylindrus e Thalassionema. 

O índice de Pielou (Figura 12C) tem uma relação muito próxima com o índice de 

Shannon-Wiener, e demonstra variação sazonal entre as abundâncias, com menores 
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uniformidades coincidindo com períodos frios e com baixa pluviosidade e aumento nas 

uniformidades em meses quentes, quentes chuvosos e frios com baixa salinidade. De um modo 

geral, as abundâncias são mais bem distribuídas entre os gêneros, com valores mais uniformes 

em Ubatuba em comparação com Caraguatatuba. 

Os resultados dos testes de beta diversidade (Tabela 4) são compostos por três 

parâmetros: beta.SIM refere-se ao valor do componente de rotatividade, medido como 

dissimilaridade de Simpson, beta.SNE refere-se ao valor do componente de aninhamento, 

medido como fração resultante de aninhamento da dissimilaridade de Sorensen e beta.SOR é o 

valor da diversidade beta geral, medida como dissimilaridade de Sorensen. 

 

Tabela 4 - Diversidade beta calculado pelo Betapart. Os resultados de beta.SIM são os 

componentes de rotatividade, beta.SNE é o componente de aninhamento e beta.SOR é a 

diversidade beta geral.  

Caraguatatuba 

 ago/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 

beta.SIM 0,57 0,58 0,66 0,64 0,69 0,63 

beta.SNE 0,07 0,09 0,09 0,08 0,07 0,08 

beta.SOR 0,64 0,67 0,75 0,72 0,75 0,70 

 ago/14 set/14 nov/14 jan/15 fev/15 Todas 

beta.SIM 0,63 0,56 0,71 0,67 0,66 0,96 

beta.SNE 0,07 0,12 0,05 0,07 0,05 0,01 

beta.SOR 0,71 0,68 0,76 0,74 0,71 0,97 

Ubatuba 

 ago/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 

beta.SIM 0,33 0,22 0,31 0,37 0,40 0,39 

beta.SNE 0,09 0,14 0,09 0,09 0,06 0,08 

beta.SOR 0,41 0,36 0,41 0,46 0,46 0,47 

 ago/14 set/14 nov/14 jan/15 fev/15 Todas 

beta.SIM 0,46 0,48 0,47 0,40 0,41 0,90 

beta.SNE 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03 

beta.SOR 0,48 0,56 0,56 0,48 0,50 0,93 

 

O índice beta.SIM em Caraguatatuba em todas as campanhas foi maior que 55% e o 

beta.SNE ficou entre 5% (novembro de 2014 e fevereiro de 2015) e 12% (setembro de 2014). 

Isso significa que as campanhas individuais tiveram a diversidade beta explicada pela 

rotatividade, que considerando todas as campanhas foi de 96%. O índice beta.SOR foi maior 

que 60% em todas as campanhas, incluindo todas as estações oceanográficas, indicando 



53 

 

diferenças nas composições das comunidades entre as seções e quando consideradas todas as 

campanhas, esse índice chegou a 97%. 

Em Ubatuba o índice de beta.SIM foi maior que 20% em todas as campanhas, 

indicando que nesta enseada a diversidade beta também mudou por rotatividade. Considerando 

todas as campanhas, esse índice chegou a 90% da explicação da variabilidade. O índice 

beta.SNE variou de 3% (agosto de 2014) a 14% (setembro de 2013), com baixa explicação da 

variedade por aninhamento, que chegou a 3% considerando todas as campanhas. O índice 

beta.SOR ficou entre 36% (setembro de 2013) e 56% (setembro de 2014), chegando a 93% 

considerando todas as campanhas.  

A função simper (Tabela 5) permite identificar quais gêneros mais se diferenciam entre 

as seções (~1) e quais são mais semelhantes entre si (~0), utilizando a dissimilaridade de Bray-

Curtis entre as seções (Tabela 3), e informou proporções de contribuições cumulativas até no 

máximo de 0,7 entre pares das seções amostradas. 

 

Tabela 5 - Resultado da função simper indicando as contribuições cumulativas dos gêneros entre 

as seções de coleta. Os resultados referem-se a percentagem na qual cada gênero contribui para a 

dissimilaridade entre as seções comparadas. 

Seção 1 x Seção 2 Seção 1 x Seção 3 Seção 1 x Seção 4 

Asterionellopsis 0,25 Asterionellopsis 0,20 Asterionellopsis 0,19 

Chaetoceros 0,39 Chaetoceros 0,35 Chaetoceros 0,35 

Pseudo-nitzschia 0,49 Pseudo-nitzschia 0,45 Pseudo-nitzschia 0,49 

Trichodesmium 0,54 Trichodesmium 0,56 Anabaena 0,54 

Anabaena 0,59 Anabaena 0,61 Trichodesmium 0,59 

Guinardia 0,64 Guinardia 0,66 Skeletonema 0,63 

Hemiaulus 0,68 Hemiaulus 0,69 Thalassionema 0,67 

Thalassionema 0,72 Thalassiosira 0,73 Leptocylindrus 0,71 

Seção 2 x Seção 3 Seção 2 x Seção 4 Seção 3 x Seção 4 

Asterionellopsis 0,18 Asterionellopsis 0,17 Chaetoceros 0,17 

Chaetoceros 0,33 Chaetoceros 0,33 Pseudo-nitzschia 0,34 

Pseudo-nitzschia 0,44 Pseudo-nitzschia 0,49 Trichodesmium 0,45 

Trichodesmium 0,54 Skeletonema 0,54 Asterionellopsis 0,53 

Anabaena 0,59 Anabaena 0,59 Anabaena 0,59 

Guinardia 0,64 Thalassionema 0,63 Guinardia 0,63 

Hemiaulus 0,68 Trichodesmium 0,68 Skeletonema 0,67 

Thalassionema 0,72 Thalassiosira 0,72 Thalassionema 0,71 

 

De um modo geral, Asterionellopsis foi o gênero que mais se assemelhou entre todas 

as seções (~20%), Thalassionema e Thalassiosira indicaram diferenças significativas entre as 

seções, juntamente com Hemiaulus, Leptocylindros, Trichodesmium e Guinardia, mostrando 
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porcentagens distintas de diferenciação entre as seções. Isso significa que alguns gêneros estão 

sempre presentes na região (valores próximos à 70%) enquanto outros são mais raros, 

aparecendo em campanhas ou seções específicas. 

 

4.5 Traços funcionais 

As classificações em traços funcionais estão sumarizadas na Tabela 6. Dos traços 

morfológicos tamanho celular de 20 a 200 µm, formato celular cilíndrico e ocorrência de células 

solitárias foram os mais utilizados nas classificações. Os traços fisiológicos que tiveram maior 

expressão foram presença de organela de pigmentos, organismos fotossintetizantes e 

formadores de FANs do tipo químico. Os traços comportamentais mais abundantes foram 

motilidade por flagelos e gêneros planctônicos (especialmente neríticos). 

 

Tabela 6 – Classificações descritas para cada tipo de traço definido, e a quantidade de gêneros 

do microfitoplâncton identificados e classificados e definidos de acordo com a tipologia. 

Grandes Grupos  Fisiológico 

Grupos n° de 
gêneros 

 Síntese de proteína n° de 
gêneros 

Diatomácea 72  Organela de pigmento 95 

Dinoflagelado 27  Bioluminescência 7 

Cianobactéria 5  Potencial Toxicidade n° de 
gêneros 

Flagelado 5  FAN químico 19 

Coccolitoforideo 6  FAN consumo de 
oxigênio 

5 

Ciliado 3  Aquisição de 
nutrientes 

n° de 
gêneros 

Morfológico  Mixotrofia 15 

Formato celular n° de 
gêneros 

 Fototrofia 91 

Cilíndrico 50  Heterotrofia 8 

Alongado 27  Fixação de nitrogênio n° de 
gêneros 

Tecado 25  Heterocisto 1 

Atecado 7  Estágio de repouso n° de 
gêneros 

Filamentoso 4  Esporo 43 

Colonialidade n° de 
gêneros 

 Comportamento   

Solitário 67  Habitat n° de 
gêneros 

Filamento mucilagem 1  Bentônico 2 

Cadeia Física 33  Planctônico 39 

Colônia agregado 2  Nerítico 45 
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Cadeia mucilagem 9  Oceânico 7 

Tamanho celular n° de 
gêneros 

 Epífita 4 

Nanoplâncton (2,0 a 20 µm) 10  Ticoplâncton 17 

Microplâncton (20 a 200 
µm) 

100  Locomoção n° de 
gêneros 

Mesoplâncton (0,2 a 20 mm) 1  Rafe 26 

   Meia rafe 1 

   Sem rafe 45 

   Aerótopo 3 

 

Considerando os períodos do ano simplificados (Tabela 7) e os traços definidos e 

agrupados, é possível descrever que, nas campanhas de frias com passagens de frentes frias 

recentes (agosto e setembro de 2013) em Caraguatatuba, os grandes grupos mais numerosos 

foram diatomácea e dinoflagelado Alexandrium. Traços fisiológicos mais abundantes foram 

presença de organela de pigmento, bioluminescência, organismos potencialmente formadores 

de FANs do tipo químico, formadores de esporo de repouso e motilidade com e sem rafe. Em 

Ubatuba, os grandes grupos mais abundantes foram dinoflagelados e cianobactérias, traços 

fisiológicos mais abundantes foram organismos potencialmente formadores de FANs dos tipos 

químico e consumo de oxigênio, bioluminescência e motilidade por flagelo e aerótopo. Os 

traços morfológicos e de comportamento foram iguais nas duas enseadas, sendo os traços 

morfológicos mais abundantes: células de formato cilíndrico, tecadas, formadoras de cadeia 

física e colônia de mucilagem e tamanho micro, e os traços comportamentais mais abundantes: 

captação de nutrientes por fototrofia e mixotrofia e habitats nerítico e oceânico. 

Na campanha com intrusão de ACAS (novembro de 2013) os grandes grupos foram 

iguais nas duas enseadas, com maiores abundâncias de diatomáceas e cianobactérias. Os traços 

comportamentais também foram iguais nas duas enseadas, com maiores abundâncias de 

captação de nutrientes por fototrofia e mixotrofia e habitats nerítico e oceânico. Em 

Caraguatatuba, os traços morfológicos mais abundantes foram formato de célula alongada e 

formação de cadeia física e colônia, e os traços fisiológicos mais abundantes foram presença de 

organela de pigmentos, formação de esporo de repouso e motilidade sem rafe. Em Ubatuba, os 

traços morfológicos mais abundantes foram formatos celulares cilíndrico e filamentoso, 

formação de colônia e tamanho celular micro e os traços fisiológicos mais abundantes foram 

presença de organela de pigmentos e motilidade por aerótopo e sem rafe. 

Nas campanhas de frio (maio, agosto e setembro de 2013), os grandes grupos mais 

abundantes foram diatomácea e cianobactéria nas duas enseadas, e os traços comportamentais 
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mais abundantes também foram iguais nas duas regiões, sendo eles captação de nutrientes por 

fototrofia e habitats nerítico e oceânico. Em Caraguatatuba, os traços morfológicos mais 

abundantes foram células de formatos alongado e filamentoso, formadores de cadeia física e de 

tamanho micro e os traços fisiológicos mais abundantes foram presença de organela de 

pigmentos, heterocisto e organismos potencialmente formadores de FANs do tipo químico. Em 

Ubatuba, os traços morfológicos mais abundantes foram células de formatos cilíndrico e 

filamentoso, formadores de filamento de mucilagem e cadeia física e tamanho nano, e os traços 

fisiológicos mais abundantes foram presença de organela de pigmento, potencial formação de 

esporo de repouso, potencial formador de FAN do tipo químico, motilidade por aerotopo e 

ausência de rafe. 

Nas campanhas quentes com chuvas abaixo da média, os grandes grupos mais 

abundantes foram iguais nas duas enseadas, sendo eles diatomácea e cianobactéria, e os traços 

comportamentais foram iguais, com maiores abundâncias de captação de nutrientes por 

fototrofia e habitats planctônico e nerítico. Em Caraguatatuba, os traços morfológicos mais 

abundantes foram formatos celulares cilíndrico e filamentoso, formadores de cadeia física e 

tamanho nano. Os traços fisiológicos mais abundantes foram organismos potencialmente 

formadores de FANs do tipo químico, presença de organela de pigmentos e motilidade por 

aerótopo e rafe. Em Ubatuba, os traços morfológicos mais abundantes foram formato celular 

alongado, formadores de cadeia física e tamanho celular micro. Os traços fisiológicos mais 

abundantes foram presença de organela de pigmento, organismos formadores de FANs do tipo 

químico e motilidade por rafe. 

Nas campanhas quentes e chuvosas (março de 2014, janeiro e fevereiro de 2015) em 

Caraguatatuba os grandes grupos mais abundantes foram diatomáceas e cianobactérias, os 

traços morfológicos mais abundantes foram formatos celulares alongado e filamentoso, 

formação de cadeia física e tamanho celular nano. Os traços fisiológicos mais abundantes foram 

presença de organela de pigmento, organismos potencialmente formadores de FANs do tipo 

químico, formadores de esporo de repouso e motilidade por aerótopo e rafe. Em Ubatuba, os 

grandes grupos mais abundantes foram diatomácea e dinoflagelado, os traços morfológicos 

mais abundantes foram formato celular alongado, formadores de cadeia física e tamanho celular 

micro. Os traços fisiológicos mais abundantes foram organismos formadores de FANs do tipo 

químico, formadores de esporo de repouso e motilidade sem rafe. Em ambas as enseadas, os 

traços comportamentais mais abundantes foram captação de nutrientes por fototrofia e habitats 

planctônico e nerítico. 
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Tabela 7 - Principais traços funcionais por campanha, definidos de acordo com as características de grandes grupos, fisiológicos, morfológicos e 

comportamentais. 
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5 DISCUSSÃO 

As temperaturas e salinidades medidos nas seções mostram que, durante uma mesma 

campanha, as áreas de estudo têm condições muito semelhantes entre si, e de fato, o teste 

ANOVA não encontrou diferenças significativas entre elas, e reflete o desenho amostral 

ocupando as duas enseadas em períodos de 1 a 3 dias. Ambas as variáveis mostraram valores 

de acordo com o esperado para a região para as épocas das coletas, apresentando condições 

estratificadas de temperatura em meses mais quentes e de homogeneidade da coluna de água 

em meses mais frios (Castro Filho et al.; 1987, Cerda e Castro, 2014). Entre as massas de água 

descritas para a área de estudo, houve um predomínio de Água Costeira, e apenas uma 

campanha (novembro de 2013) teve a assinatura de ACAS em maiores profundidades, mais 

notadamente em Ubatuba, sendo a Água Tropical ausente, o que fez com que esse mês se 

aproximasse mais das características gerais observadas em campanhas frias. 

As baixas salinidades encontradas nas campanhas de agosto e setembro de 2013 nas 

duas enseadas não coincidem com altas pluviosidades, e assim como observado por Ciotti et al. 

(2018) nos meses de setembro e outubro de 2013 no Canal de São Sebastião (CSS), essas se 

relacionam com intensos ventos de quadrante SW, trazendo até Ubatuba águas originadas 

provavelmente do sistema Santos-Bertioga (Castro, 2014). São poucas as informações sobre a 

pluviosidade e sua relação com o fitoplâncton na região, e de fato, os períodos amostrados, 

confirmados pelos relatórios da Cetesb (Cetesb, 2015 e Cetesb, 2016) mostraram chuvas pouco 

acima da média histórica acumulada de abril a agosto de 2014, porém, abaixo da média nos 

demais meses, principalmente em outubro, quando choveu metade da média. Nos períodos de 

2015 a precipitação foi no geral igualmente menor que a média histórica, exceto em fevereiro. 

Ventos de quadrante sul, e maior turbulência próximo a costa são esperadas próximos 

a passagens de frentes frias, e ocorreram antes das coletas de agosto e setembro de 2013 e março 

e setembro de 2014. De fato, as concentrações de clorofila-a total medidas em superfície e 

fundo, apresentaram diferenças significativas durante períodos estratificados amostrados a 

menos de uma semana da passagem de frentes, o que sugere um maior empilhamento de água 

nos pontos mais rasos, aumentando a concentração de células do fitoplâncton (Odebrecht et al., 

1995; Basterretxea et al., 2018), além de facilitar a ressuspensão dos sedimentos e algas do 

microfitobentos (Aidar et al., 1993; Rörig e Garcia, 2003). Durante períodos de coluna de água 

homogêneas, as maiores concentrações de clorofila-a foram encontradas próximas ao fundo, 

possivelmente tratando-se de uma estratégia na qual os organismos do fitoplâncton se 

aproveitam dos nutrientes liberados dos sedimentos pela mistura turbulenta da água, o que 

aumenta a densidade celular nestas regiões (Aidar et al., 1993).  
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As maiores concentrações de clorofila-a menor que 20 µm foram encontradas na 

superfície em campanhas feitas após a passagem de frentes frias e em períodos frios. Note que 

esta fração de tamanho de clorofila-a foi dominante em Ubatuba, mesmo em menores 

profundidades, se beneficiando de ambientes com menor contribuição de aportes continentais 

(Villac e Tennenbaum, 2010; Odebrecht et al., 2018; Affe et al., 2019; Litchman et al., 2007; 

Simon et al., 2009; Cloern et al., 2017; Peres, 2013). Estatisticamente, quando são consideradas 

todas as campanhas, há diferenças significativas das frações de clorofila-a total e menor que 20 

µm nas estações mais profundas e mais próximas da costa. 

As diferenças de clorofila-a total entre as seções (e consequentemente entre enseadas) 

ocorreram sem uma definição temporal clara, já a fração menor que 20 µm variou entre as 

seções em períodos quentes e em campanhas com influência de passagem de frente fria, 

sugerindo que as células maiores necessitam de injeções de nutrientes (e.g. Acevedo-Trejos et 

al., 2018).  

Alguns estudos sobre o fitoplâncton no litoral norte de São Paulo estão sumarizados 

na Tabela 8. As concentrações de clorofila-a em Ubatuba entre 1985 e 1986 (Aidar et al., 1993) 

eram mais baixas do que as medidas em 1991 (Frazão, 2001) e são inferiores à máximas 

medidas entre 2013 e 2014, no presente estudo, indicando um aumento gradativo das 

concentrações nesta enseada.  

As concentrações médias de clorofila-a de Caraguatatuba estão mais próximas das 

concentrações do Canal de Bertioga (Giansella et al., 2000 e 2005), Estuários de Santos e São 

Vicente (Moser et al., 2005; Frazão 2001, Giansella et al., 2008), São Sebastião e Baía do Araçá 

(Giansella et al., 2003, Gianini e Ciotti 2016). No entanto, nos pontos de máximas 

concentrações, Caraguatatuba se assemelha aos estuários de São Vicente e Santos, que são 

regiões com alta produtividade natural e considerados eutrofizados devido às moradias no 

estuário seu impacto direto no ambiente (Moser et al., 2002). 
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Tabela 8 - Levantamento de fitoplâncton no litoral norte de São Paulo em estudos anteriores na 

região 

Autores Local Ano 

Concentração 
de clorofila 
(mg.m-3) 

Densidade 
fitoplâncton 
cel.L-1 riqueza diversidade Eveness 

Gianesella 
et al., 1999 

Canal de São 
Sebastião 

out/91 0.16 a 6.42 
11,2x105 a 
67,3x105  

9 a 24 1.53 a 3.53 
0.46 a 
0.76 

Aidar et al., 
1993 

Ubatuba 

dez/88 0,46 4.17x103    
dez/87 0,82     
dez/86 0,31 3.6x103    
dez/85 0,31     
jul/88 0,58     
jul/87 0,53     
jul/86 1,07     

Giansella et 
al., 2000 

Canal de 
Bertioga 

jul/91 1.8 a 4.5 
1.60x105 a 
5.1x105 

   

Frazão 2001 

Ubatuba    
0.92x106 a 
9.79x106  2.58 a 5.04 

0.69 a 
0.89 

Praia Grande  0.0 a 4.17 
0.76x106 a 
3.83x106  2.18 a 3.39 

0.59 a 
0.92 

Santos  3 a 84.25 
3.76x106 a 
48.3x106  1.92 a 3.15 

0.47 a 
0.9 

Gianesella 
et al., 2003 

São 
Sebastião fev/94 0.00 a 3.37     

 set/97 0.30 a 3.98     

Moser et al., 
2005 

Estuário 
Santos  ago/99 5.5 a 9.7     
Estuário São 
Vicente ago/99 3.2 a 12.1     
Estuário 
Santos  jan/00 6.8 a 48.9     
Estuário São 
Vicente jan/00 2.2 a 11.2     

Gianesella 
et al., 2005 

Canal de 
Bertioga jul/91 0.13 a 10.71     



61 

 

Gianesella 
et al., 2008 

Estuario de 
Santos ago/05 2.95 a 30.30     
Estuario de 
Santos mar/06 2.78 a 12.16     

Barrera-
Alba et al., 

2008 

Cananeia-
Iguape jul/01 3,2 1.2x106    
Cananeia-
Iguape jan/02 6,4 1.8x106    
Pai Matos jul/01 6,4 1.4x106    
Pai Matos jan/02 14,2 2.3x106    
Icapara jul/01 5,2 1.4x106    
Icapara jan/02 5,9 1.7x106    

Gianini e 
Ciotti 2016 

Baia do 
Aracá 

set/13 
a 
ago/14 2,49     

Canal São 
Sebastião 

set/13 
a 
ago/14 1,96     

 

De fato, Frazão (2001) descreve em Ubatuba o predomínio de células do picoplâncton 

(i.e., menores que 2µm), com aumento de microplâncton em estações com maior aporte de 

nutrientes, ou seja, períodos chuvosos.  

Os resultados mostraram que a fração de clorofila-a menor que 20 µm domina em 

todas as campanhas (com proporções acima de 50% da fração de clorofila-a total), com exceção 

de janeiro 2014 e apenas em Ubatuba, em agosto de 2014, período frio, misturado e com 

pluviosidade mediana. Comparando as frações de clorofila-a entre as enseadas, a do 

microfitoplâncton foi maior em Caraguatatuba, durante as campanhas feitas com menos de uma 

semana da passagem de frentes frias, e maior em Ubatuba nas campanhas nas quais o ambiente 

estava quente, com temperaturas próximas a 30°C, estratificado e de modo geral, com 

pluviosidades médias ou elevadas. 

As altas concentrações de clorofila-a que classificaram algumas campanhas como 

supereutróficas não ocorreram em períodos semelhantes o que não permite uma descrição dos 

fatores que causam essas altas concentrações. No entanto, as concentrações de clorofila-a e a 

diversidade foram maiores e a densidade de fitoplâncton foi menor em setembro de 2013 com 

influência de frentes frias e presença de água externa enquanto em setembro de 2014 sem essa 

influência, foi uma das campanhas com altas concentrações de clorofila-a, com índices de 

diversidade relativamente altos em Ubatuba, mas com maiores densidades de fitoplâncton 

oportunista. Essas diferenças demonstram que variações ambientais podem alterar 
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significativamente a comunidade de fitoplâncton, reduzindo ou aumentando a sua diversidade 

e densidade. 

As campanhas com concentrações de clorofila-a total acima de 50 µg/L (janeiro de 

2015, novembro de 2014 e setembro de 2014) tiveram esses valores em estações oceanográficas 

mais próximas a costa e nas seções 2 e 3, ou seja, Caraguatatuba o que é consistente com a 

expectativa desta região ser a mais impactada. Entre todos os organismos identificados nestas 

estações, as maiores densidades foram de Asterionellopsis e Chaetoceros que são gêneros 

formadores de manchas na zona de arrebentação relacionados com a ação dos ventos em praias 

arenosas expostas (Odebrecht et al., 1995; Franco et al., 2016). Outro gênero que se destacou 

por suas densidades foi Trichodesmium que é encontrado em águas oceânicas ao longo da 

quebra de plataforma do Brasil (Detoni et al., 2016), mas devido a sua flutuabilidade natural, 

pode ser deslocado para regiões mais próximas da costa pela ação de ventos (Capone et al., 

1997), e de fato, possui registros de florações no litoral de São Paulo (Carvalho et al., 2014). 

A PCA aplicando a concentração de clorofila-a, e considerando como variáveis 

ambientais temperatura, salinidade, profundidade local, N2 e distância média dos rios pretende 

simplificar as informações obtidas por enseada mantendo as relações entre as variáveis e com 

isso, se espera interpretar como o ambiente aqui assumido como a soma das variáveis 

ambientais definidas, influencia na biomassa do microfitoplâncton. Para tanto, as análises 

foram divididas por enseada para que fossem possíveis as comparações entre elas, selecionando 

todas as estações oceanográficas. Foi pretendido verificar se a temperatura e a salinidade 

influenciam diretamente na biomassa dos organismos tratando-se de parâmetros essenciais na 

descrição de ambientes marinhos; se a batimetria influencia na distribuição da biomassa nas 

seções, se a distância média da foz dos rios de casa enseada tem impacto direto nas biomassas 

e se a estabilidade da coluna de água (N2) pode ter influência nesta biomassa. 

Como resultado, foram identificados agrupamentos da biomassa por períodos sazonais 

que ficaram mais claros em Caraguatatuba, e em ambas as enseadas, as maiores biomassas do 

microfitoplâncton ocorrem em condições com maiores temperaturas ou durante maior 

instabilidade da coluna de água. As variações ambientais, são no geral, mais intensas do que as 

variações nas concentrações de clorofila, indicando que os organismos que estão nas enseadas 

já estão adaptados às condições variáveis do ambiente costeiro de cada região. 

Entre as variáveis ambientais definidas, as que influenciam diretamente na 

concentração de clorofila-a foram temperatura e salinidade. A frequência N2 tem uma relação 

oposta com a biomassa, assim, quando mais instável a coluna de água, maior a biomassa do 

microfitoplâncton, o que já é esperado para gêneros de regiões costeiras (Odebrecht et al., 2010; 
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Honorato, 2014; Röring et al., 2017). As classificações dos dados por enseada confirmam que 

as maiores variações de clorofila-a ocorreram em Caraguatatuba, sobretudo na seção 2. As 

demais seções têm concentrações com distribuições muito semelhantes entre si. 

Já em Ubatuba, o aumento da biomassa aparece mais relacionado com o aumento da 

temperatura e oposto à salinidade. Comprando-se as duas enseadas, as PCAs mostram que os 

ambientes têm distribuições diferentes ao longo do tempo, sendo que em Caraguatatuba as 

campanhas de agosto e setembro de 2013 são mais distintas das demais campanhas do que em 

Ubatuba, e há um agrupamento mais claro entre as campanhas de períodos semelhantes. As 

relações entre as variáveis ambientais nas enseadas também são diferentes, confirmando nossa 

hipótese de que os ambientes atuam de forma de distinta nas comunidades de fitoplâncton 

presentes em cada uma delas. 

As densidades do microfitoplâncton encontradas nas duas enseadas foram em média, 

inferiores aos dados encontrados por Frazão (2001) em Ubatuba, Praia Grande e Santos (Tabela 

8), e inferiores às densidades do litoral sul em Cananéia-Iguape (Barrera-Alba et al., 2008), mas 

estão de acordo com as densidades encontradas no canal de Bertioga (Giansella et al., 2000), 

Canal de São Sebastião (Giansella et al., 1999) e Ubatuba (Aidar, 1993). Comparando com 

outras regiões da costa sul e sudeste do Brasil, as densidades são inferiores aos encontrados na 

Baia de Guanabara (Rezende et al., 2015) e próximos aos encontrados no estuário Paranaguá 

(Fernandes e Brandini, 2004). 

Os gêneros mais abundantes entre todas as seções em todas as campanhas foram: 

Asterionellopsis, Chaetoceros, Pseudo-nitzschia, Thalassiosira, Thalassionema, Biddulphia, 

Skeletonema, Leptocylindrus e Trichodesmium, a maioria diatomáceas em cadeia mais 

abundantes em temperatura acima de 26°C e coluna de água estratificada, porém, também 

abundantes em março de 2014 e setembro de 2014, amostragens realizadas em até uma semana 

depois da passagem de frentes frias. Villac et al. (2008) descrevem que entre os gêneros mais 

encontrados no sudeste do Brasil estão Asterionellopsis, Guinardia, Leptocylindrus, Paralia e 

Thalassionema, concordando com os gêneros mais abundantes destacados no presente estudo, 

exceto por Paralia, cujas densidades não foram tão expressivas quanto os demais gêneros.  

A análise de correlação canônica (CCA) feita com todos os gêneros e as mesmas 

variáveis ambientais definidas na PCA buscou descrever as relações entre os gêneros do 

microfitoplâncton e o ambiente para entender como as variações ambientais podem influenciar 

na distribuição e composição das comunidades de fitoplâncton em cada enseada e ao separar as 

análises por local, é pretendido comparar os dois lugares. Foram usados todos os gêneros 

identificados por enseada para ver inclusive a relação de gêneros raros com os demais e com o 
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ambiente. Foi possível verificar que assim como ocorreu com as concentrações de clorofila-a, 

os gêneros têm distribuição e relações diferenciados por enseada, e que cada local forma grupos 

distintos entre os gêneros. Esses agrupamentos por sua vez, permitem identificar características 

em comum entre os organismos e qual sua relação com as variáveis ambientais. Em 

Caraguatatuba, a temperatura demonstrou uma correlação positiva com organismos fototróficos 

e negativa com organismos fototróficos formadores de cadeia. A salinidade além da fototrofia, 

também tem relação com organismos planctônicos e ticoplanctônicos e a distância média dos 

rios influenciam na presença de flagelos e alimentação heterotrófica. 

Em Ubatuba, a temperatura e a instabilidade da coluna de água têm correlação positiva 

com fototrofia. A salinidade tem relação com organismos planctônicos fototróficos, de tamanho 

micro e formadores de esporo de repouso. Distante dos demais grupos estão os organismos de 

célula solitária, com flagelos e de alimentação heterotrófica e mixotrófica. Embora as enseadas 

tenham diferenças na influência da distribuição da biomassa, os grupos de gêneros formados 

são semelhantes e estão relacionados às variáveis ambientais, sendo a temperatura e a salinidade 

vetores com correlação com organismos fototróficos de tamanho micro e de habitats 

planctônicos, enquanto a proximidade com rios favorece organismos com flagelos e 

alimentação heterotrófica ou mixotróficos. 

Usando as condições sazonais simplificadas, pode-se descrever um padrão de 

diversidade na qual com meses quentes e chuvosos, houve redução do índice de Shannon-

Wienner e de Pielou, devido ao aumento das densidades de Asterionellopsis, Chaetoceros, 

Hemiaulus, Trichodesmium e Pseudo-nitszchia em Caraguatatuba e de Chaetoceros e Pseudo-

nitzschia em Ubatuba. Em meses quentes com chuvas abaixo da média, não houve um padrão 

muito claro, pois houve campanha com grande amplitude de diversidade, sendo que nessas 

campanhas, a concentração de dinoflagelados aumentou em uma ordem de magnitude, com 

destaque para espécies potencialmente causadora de FANs como Alexandrium, Dinophysis, 

Gymnodinium e Peridinium. Na campanha com presença de ACAS houve o aumento de 

densidade de Asterionellopsis e Trichodesmium em Caraguatatuba e Asterionellopsis em 

Ubatuba, e em períodos frios com e sem passagem de frentes frias recentes as diversidades 

foram altas. Em todas as épocas, os traços que mais se destacaram foram de formato celular 

alongado e formadores de cadeia, previamente classificados como oportunistas e comuns em 

áreas costeiras. 

A diversidade do fitoplâncton se comparada aos estudos no litoral norte (Tabela 7) são 

semelhantes às riquezas descritas para o Canal de São Sebastião (Giansella et al., 1999) para as 

campanhas de período quente, mas são inferiores as riquezas de períodos frios, provavelmente 
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devido às coletas dos referidos autores terem sido feitas em outubro de 1991. A diversidade de 

Shannon-Wiener descrita no Canal de São Sebastião foi superior às encontradas tanto em 

Ubatuba quanto em Caraguatatuba e a equitatividade de Pielou foi superior no Canal de São 

Sebastião nos períodos quentes e semelhante nos períodos frios. A diversidade de Shannon-

Wiener encontrada em Ubatuba, Praia Grande e Santos (Frazão, 2001) foram superiores às 

encontradas em Caraguatatuba e Ubatuba no presente estudo. A equitatividade descrita por 

Frazão (2001) foi semelhante nos períodos frios, mas superior às encontradas nos períodos 

quentes. Esses resultados indicam que por mais impactada que seja a região de Santos, Praia 

Grande e Canal de São Sebastião, as diversidades são superiores às encontradas nas enseadas 

de estudo e que a equitatividade só é alta como nas demais regiões em períodos frios, pois nos 

demais períodos, há dominância de alguns grupos. Em relação à diversidade de Ubatuba 

descrita por Frazão (2001), houve uma redução dos índices com o passar de uma década embora 

essa enseada ainda seja mais diversa que Caraguatatuba. 

Comparando essa diversidade com outras regiões da costa do Brasil, como em Affe et 

al. (2019) na baía de Camamu/Boipeba no sul da Bahia, ilustram índices de diversidade 

variando de 3,8 a 4 bits.ind e índice de Pielou de aproximadamente 0,8, indicando um ambiente 

com alta diversidade e baixa dominância de um determinado grupo sobre os demais. As 

densidades celulares variaram segundo os referidos autores de 1,85x105 cel.L-1 e 1,12x106 cel.L-

1, com maiores frequências de diatomáceas formadoras de cadeia. Rezende et al. (2015) 

descreveram na Baía de Guanabara valores de diversidade que variaram de 0,10 a 1,57 bits.ind 

e Pielou variando de 0,04 a 0,60; as abundâncias variaram de 7,7x105 a 7,0x107 cel.L-1, sendo 

que as maiores densidades foram devido a diatomáceas e cianobactérias. Fernandes e Brandini 

(2004) estudaram o estuário Paranaguá com densidade média de 6x104 a 9,6x105 cel.L-1, com 

dominância de diatomácea, atribuído a instabilidade física de ambientes costeiros rasos. Inyang 

e Wang (2020) estudaram o mangue da província de Guangdong, que passou por 

desenvolvimento urbano e descreveram índices de diversidade variando de 1,25 a 4,64 bits.ind, 

uniformidade variando de 0,29 a 0,90 em uma comunidade dominada por diatomáceas, 

cianobactérias e clorófitas, e atribuem os índices às espécies raras encontradas na área de 

estudo. 

Outro padrão identificado foi que as concentrações de clorofila-a do microfitoplâncton 

são baixas (menores que 5 mg.m-3) as diversidades são mais altas (próximo de 2 bits.ind) e o 

índice de Pielou fica acima de 0,5 indicando baixa dominância de um gênero específico. 

Quando a clorofila-a do microfitoplâncton foi maior que 5 mg.m-3 e as diversidades foram mais 
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baixas (menores que 2 bits.ind) com dominância de um dado gênero, como ocorreu por exemplo 

na seção 4 (Ubatuba) em janeiro de 2014, com dominância de Pseudo-nitzschia e Chaetoceros. 

Nas diferentes seções (i.e., enseadas) a rotatividade foi acima de 90%, indicando que 

a comunidade mudou sua composição quase por completo ao longo do tempo, consistente ao 

ambiente altamente dinâmico, que causa mudanças estruturais na comunidade de fitoplâncton 

(Costa et al. 2009; Matos et al., 2012). 

Segundo Mittelbach e McGill (2019) a beta diversidade pode ser afetada pela 

desigualdade de distribuição das abundâncias, distribuição aleatória ou agrupada dos gêneros e 

pela densidade de organismos espalhados por toda a região. Esses fatores podem explicar a alta 

beta diversidade observada em Caraguatatuba, que apresentou pontos com maiores 

concentrações de organismos e dominância de alguns gêneros, que reflete a existência de 

gradientes ambientais importantes (Nogueira et al., 2010). Mousing et al. (2016) indicou 

mudanças de beta diversidade do fitoplâncton do Atlântico Norte relacionadas ao gradiente de 

salinidade, e destaca que mudanças motivadas por rotatividade indicam processos ambientais 

diferentes em cada região amostrada, possivelmente similar ao que ocorre em Caraguatatuba. 

Todavia, alta rotatividade pode indicar mudanças na dominância de certos gêneros sobre os 

demais, e não uma troca completa da comunidade em si. Em ambientes costeiros é conhecido 

que em resposta ao aumento de disponibilidade de nutrientes, há um aumento de células de 

fitoplâncton maiores, sem necessariamente diminuir o número de células pequenas (e.g. 

Acevejo-Trejos et al., 2018; Cloern et. al., 2017, Klais et. al., 2017).  

O teste SIMPER verifica a dissimilaridade entre as seções e identifica entre elas, os 

organismos que ocorrem com frequências semelhantes, quais estão sempre presentes e quais 

são os que aparecem mais raramente, seguindo a ideia de que mudanças ambientais como 

aportes continentais ou intrusões de ACAS, possam vir a favorecer poucos gêneros. 

Considerando as seções amostradas, Asterionellopsis, Chaetoceros e Pseudo-nitzschia, foram 

os gêneros que mais assemelharam as comunidades das duas enseadas. Esses organismos 

aparecem em grandes abundâncias em campanhas pontuais, indicando que aproveitam os 

momentos mais favoráveis para seu crescimento (Moser et al, 2012; Werlang et al., 2020), mas 

estão sempre presentes na região. Entre os gêneros que mais se diferenciam entre as seções 

foram Trichodesmium, Anabaena, Guinardia, Hemiaulus, Thalassionema e Thalassiosira. 

A classificação em grandes grupos permite verificar o domínio de diatomáceas e 

dinoflagelados, conforme anteriormente descrito para a região descrito para a região (Giansella 

et al., 1999; Aidar et al., 1993; Giansella et al., 2000, Frazão 2001, Moser 2002; Fernandes e 

Brandini, 2004; Rezende et al., 2017; Villac e Tennebaum, 2010; Odebrecht et al., 2018; Villac 
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et al., 2008), e essa relação foi mantida em todas as campanhas em ambas as enseadas. As 

densidades de cianobactérias foram particularmente altas, principalmente de Anabaena e 

Trichodesmium, o que justifica sua importância na sobreposição dos demais grupos, mesmo 

com poucos gêneros identificados. Os dinoflagelados por sua vez, contabilizaram um número 

superior de gêneros (19), mas suas abundâncias ficaram em média na ordem de 101 a 102, com 

aumentos pontuais de Gymnodinium, Peridinium e Prorocentrum para densidades na ordem de 

103 na campanha de janeiro de 2014 na enseada de Caraguatatuba, e de Dinophysis, 

Gymnodinium, Peridinium, Prorocentrum e Protoperidinium também para densidade de 103 na 

campanha de novembro de 2014 em Caraguatatuba, ou seja, houve o aumento de 

dinoflagelados, em especial espécies potencialmente nocivas em períodos quentes com chuvas 

reduzidas (Moser et al., 2012; Mafra Jr. et al., 2019, Walerg et al., 2020). 

Nos momentos de aumento de densidade do fitoplâncton, um dos gêneros mais 

abundantes foi Asterionellopsis, conhecida em ambientes costeiros, principalmente em zonas 

de arrebentação que possuem alto dinamismo, e em regiões do sul do Brasil como na Praia do 

Cassino foi descrito que altas concentrações dessa célula são encontradas após a passagem de 

frentes frias com ventos de sul e aumento da energia das ondas (Odebrecht et al., 2010). 

Também foram descritos que em ambientes turbulentos favorecem a formação de auxósporos 

(Honorato, 2014; Röring et al., 2017) que são células geradas após reprodução sexuada e que 

podem permanecer dormentes até o ambiente ficar favorável para o desenvolvimento (Mann et 

al., 2017). Considerando a estratégia descrita anteriormente para esses organismos, é provável 

que o aumento da abundância de Asterionellopsis em campanhas com maiores nutrientes ou 

sobre influência da passagem de frentes frias se deva justamente a essas células de repouso são 

suspensas do sedimento e se desenvolvem aumentando sua participação na comunidade. 

Dos traços funcionais definidos, há maior quantidade de gêneros classificados como 

solitários, porém, as células em cadeia contêm as maiores abundâncias, o que deve ser 

considerado quando se interpreta a comunidade e a interação entre os organismos, pois as 

cadeias de células podem ser extensas e garantem sua flutuabilidade e protegem contra predação 

devido à redução da sua palatividade (Margalef, 1978; Mann et al., 2017). 

Considerando os traços funcionais nos períodos coletados, pode perceber que em todos 

os períodos amostrados, os organismos do nanoplâncton associadas as cianobactérias tiveram 

momentos com altas densidades, e também organismos alongados, formadores de cadeia e 

potenciais formadores de FANs do tipo químico indicando que nos ambientes estudados a 

comunidade é formada por organismos oportunistas de pequeno a médio porte formadores de 



68 

 

cadeia (Moser et al., 2012) e que as mudanças de densidades entre os grupos que compõem o 

fitoplâncton podem afetar a teia trófica do local (Ryabov et al., 2021). 

Dentre todas as tipologias verificadas, os traços fisiológicos produziram grupos que 

explicaram a variabilidade melhor do que o grupamento taxonômico, com destaque para as 

tipologias que garantem a reprodução, aquisição de recursos e proteção contra predação 

(Litchman e Klausmeier, 2008), sendo as maiores explicações da variabilidade desses traços 

dadas por aquelas que descrevem a aquisição de recursos (fototrofia e mixotrofia) e a proteção 

contra predação, representadas numericamente por gêneros que incluem potenciais formadoras 

de FANs do tipo químico, como Pseudo-nitzschia, Alexandrium, Anabaena e Trichodesmium. 

Os organismos heterotróficos não tiveram abundâncias superiores aos fototróficos em 

nenhum dos períodos estudados. Entre os organismos mixotróficos, apenas Alexandrium teve 

abundâncias destacáveis em períodos frios com frentes frias e baixa salinidade (agosto e 

setembro de 2013).  

Os gêneros que são potenciais FANs tiveram um aumento de densidade em períodos 

específicos como Pseudo-nitzschia em período frio com passagem de frente fria e quentes com 

pluviosidade mediana (principalmente em Ubatuba), Alexandrium nas campanhas frias com 

passagem de frente fria, Anabaena em períodos frios e Trichodesmium em período quente com 

ACAS e quente com pluviosidade mediana. Note que os organismos mixotroficos não seguiram 

o mesmo padrão dos FANs. 

Os traços funcionais definidos estão de acordo com os grupos formados naturalmente 

nas enseadas, descrevendo adequadamente a estrutura das comunidades de fitoplâncton, sem 

pretender, no entanto, substituir os estudos taxonômicos. O que se propõem é que em estudos 

que visam identificar as relações do ambiente com a biota, ou que exijam menos rigor na 

identificação dos organismos, os traços funcionais podem ser uma ferramenta rápida e 

satisfatória, como por exemplo, estudar a mudança da comunidade em características plásticas 

como fixação de nitrogênio por espécies potencialmente nocivas (Klais et al., 2017) ou a relação 

dos tamanhos dos organismos com a quantidade de nutrientes disponíveis (Ryabov et al., 2021). 

Mas se o estudo necessita a compreensão das espécies presentes ou da relação entre uma 

determinada espécie e o meio, então a taxonomia seria a mais indicada. 
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6. CONCLUSÃO 

As estações oceanográficas com concentrações de clorofila-a extremas podem 

classificar as enseadas como eutrófico ou supereutrófico, e nessas estações, a proporção de 

clorofila-a de microfitoplâncton foi maior que a fração menor que 20 µm, correspondendo ao 

aumento da densidade desta comunidade. Os períodos de maior pluviosidade ou passagem de 

frentes frias podem ter contribuído com o aumento de organismos do microfitoplâncton, 

empilhando as células na região costeira devido à mudança dos ventos ou pelo aumento de 

aporte continental (potencialmente enriquecido com despejos domésticos) ou por suspensão de 

esporos de repouso. Os gêneros mais favorecidos durante condições de clorofila-a acima dos 

10 mg.m-3 foram Asterionellopsis, Chaetoceros e Pseudo-nitzschia, diatomáceas formadoras de 

cadeia, fotossintetizantes adaptadas a ambientes costeiros turbulentos. 

A taxonomia permitiu a compreensão de quais são os gêneros mais abundantes e 

presentes nas enseadas estudadas, sendo que em Caraguatatuba os mais abundantes foram 

Asterionellopsis, Guinardia e Chaetoceros, e em Ubatuba, Trichodesmium, Pseudo-nitzschia e 

Chaetoceros. Entre as duas enseadas, Ubatuba é a mais diversa e com maior uniformidade de 

diversidade. As variáveis ambientais medidas e usadas nas análises não explicaram as 

diversidades, e é provável que outras não utilizadas no presente estudo sejam as responsáveis 

por essa influência, embora possa ser descrito um padrão de redução de diversidade em períodos 

quentes e chuvosos, indicando o favorecimento de determinados gêneros sobre os demais. As 

mesmas conclusões se aplicam à diversidade de traços funcionais. 

Os traços funcionais formaram grupos com os organismos de acordo com a sua função 

ecológica, e com isso, foi possível verificar que os caracteres fisiológicos são os que melhor 

explicam a organização da comunidade nas enseadas, favorecendo em ambas os organismos 

fotossintetizantes e potencialmente formadores de FANs do tipo químico; seguido de 

morfológicos com organismos formadores de cadeia. Esses traços permitem descrever um 

ambiente turbulento cujos gêneros (composto principalmente por diatomáceas) respondem com 

acúmulo de biomassa os momentos favoráveis, claramente ilustrados em Caraguatatuba. 

A dominância por diatomáceas fototroficas foi percebida tanto pela identificação 

taxonômica dos gêneros, quanto nas análises CCA e nos traços funcionais, e descrevem uma 

comunidade costeira típica da região sudeste do Brasil que varia conforme as condições 

ambientais mudam e cujas dominâncias são afetadas com a passagem de frentes frias. Apesar 

de ambas as enseadas conterem traços de mesmas funções ecológicas, taxonomicamente, a 

composição de gêneros das duas enseadas difere, e as densidades celulares de Ubatuba são 

inferiores às de Caraguatatuba em pelo menos uma ordem de magnitude.
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APÊNDICE A - Temperatura e salinidade 

Distribuição da temperatura e salinidade médias e seus respectivos desvios padrão nas 

seções de cada campanha. As letras indicam quais campanhas foram estatisticamente 

semelhantes entre si. 
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APÊNDICE B – Boxplot de clorofila-a total 

Análise das concentrações de clorofila-a total média nas enseadas ao longo das 

campanhas. Estão destacados os quartis dos dados, as seções com concentrações extremas e a 

mediana geral dos dados de cada enseada. 
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APÊNDICE C – Clorofila-a total e menor que 20 µm por ponto de coleta 

Distribuição vertical das concentrações médias de clorofila-a por estação 

oceanográfica ao longo das campanhas, sendo 1) clorofila-a total e 2) clorofila-a menor que 20 

µm. Note que o estão associados os desvios padrão de cada média. As letras posicionadas em 

cada estação oceanográfica indicam quais são significativamente semelhantes. 
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APÊNDICE D – Diagramas TS das seções individuais de Caraguatatuba.  

As datas das campanhas estão na legenda da imagem. 
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APÊNDICE E – Perfis de densidade das seções 

Perfis de densidade vertical das campanhas entre agosto de 2013 e fevereiro de 2015 em 

Caraguatatuba (seções de 1 a 3) e Ubatuba (seção 4). As campanhas estão descriminadas em 

cada seção, com sua identificação na legenda.
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APÊNDICE F – Pluviosidade 

Pluviosidade nos meses de coleta das campanhas, com destaque para a precipitação acumulada em 72 horas antes de cada data de coleta em 

Caraguatatuba e em Ubatuba em azul. Foram utilizadas três estações pluviométricas para obter uma média da pluviosidade em toda a enseada, 

considerando as variações pluviométricas que ocorrem em cada localidade. O destaque em laranja se refere às passagens de frente fria registrados 

em Ubatuba 
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APÊNDICE G - Testes ANOVA e Tukey para profundidades locais e estações 

oceanográficas. 

Resultados dos testes ANOVA e Tukey para verificar se há diferença entre as 

concentrações de clorofila-a total e menor que 20 µm em superfície e profundidade local em 

cada campanha e considerando todas as campanhas. As estações oceanográficas referem-se a 

posições de coleta na seção, tendo sido considerados apenas os três últimos. A hipótese nula 

considera que não há diferença na concentração de clorofila entre as posições de coleta e entre 

a superfície e profundidade local. 

  Agosto de 2013 Setembro de 2013 Novembro de 2013 

ANOVA  Total 20 Total 20 Total 20 

 Df p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

Estação oceanográfica 2 0,01 0,03 0,31 0,35 0,00 0,00 

Profundidade de coleta 1 0,25 0,88 0,13 0,63 0,83 0,81 

Tukey        

Estação oceanográfica  p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

04 e 03  0,22 0,46 0,56 0,86 0,12 0,05 

05 e 03  0,00 0,02 0,88 0,62 0,00 0,00 

05 e 04  0,17 0,26 0,30 0,32 0,04 0,00 

  Janeiro de 2014 Março de 2014 Maio de 2014 

ANOVA Df Total 20 Total 20 Total 20 

  p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

Estação oceanográfica 2 0,38 0,70 0,64 0,81 0,39 0,10 

Profundidade de coleta 1 0,04 0,05 0,37 0,14 0,00 0,00 

Tukey        

Estação oceanográfica  p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

04 e 03  0,91 0,96 0,97 1,00 0,92 0,53 

05 e 03  0,36 0,69 0,63 0,83 0,37 0,08 

05 e 04  0,60 0,84 0,78 0,86 0,59 0,40 

  Agosto de 2014 Setembro de 2014 Novembro de 2014 

 Df Total 20 Total 20 Total 20 

ANOVA  p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

Estação oceanográfica 2 0,78 0,97 0,04 0,00 0,83 0,79 

Profundidade de coleta 1 0,00 0,00 0,79 0,72 0,39 0,35 

Tukey        

Estação oceanográfica  p-value p-value p-value p-value p-value p-value 

04 e 03  0,85 0,99 0,37 0,13 0,82 0,82 

05 e 03  0,78 0,97 0,03 0,00 0,93 1,00 

05 e 04  0,99 0,99 0,40 0,14 0,97 0,82 

  Janeiro de 2015 Todos   

 Df Total 20 Total 20   
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ANOVA  p-value p-value p-value p-value   

Estação oceanográfica 2 0,38 0,79 0,00 0,00   

Profundidade de coleta 1 0,10 0,06 0,00 0,00   

Tukey        

Estação oceanográfica  p-value p-value p-value p-value   

04 e 03  0,45 0,87 0,26 0,48   

05 e 03  0,45 0,79 0,00 0,00   

05 e 04  1,00 0,99 0,06 0,06   
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APÊNDICE H – Testes ANOVA e Tukey de clorofila-a por seção 

Resultados dos testes ANOVA e Tukey para comparações entre as seções de coleta, 

para as frações de clorofila-a total, menor que 20 µm e de microfitoplâncton. 

ANOVA 
  

Agosto de 2013 Setembro de 2013 Novembro de 2013 

    Total 20 Micro Total 20 micro Total 20 micro 

  df p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

Seção 3 0,18 0,02 0,69 0,03 0,62 0,00 0,66 0,81 0,35 

Tukey   p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

S2-S1   0,94 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,97 1,00 0,76 

S3-S1   0,36 0,78 0,73 0,26 0,62 0,41 1,00 0,87 0,59 

S4-S1   0,88 0,08 0,84 0,04 0,91 0,00 0,90 0,99 0,99 

S3-S2   0,67 0,71 0,82 0,59 0,71 0,52 0,99 0,80 0,99 

S4-S2   0,60 0,11 0,92 0,14 0,95 0,00 0,63 0,98 0,57 

S4-S3   0,15 0,02 0,99 0,79 0,94 0,02 0,77 0,96 0,40 

    Janeiro de 2014 Março de 2014 Maio de 2014 

    Total 20 micro Total 20 micro Total 20 micro 

    p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

Seção   0,01 0,00 0,63 0,02 0,00 0,56 0,18 0,17 0,67 

    p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

S2-S1   0,8 0,8 1,0 0,9 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 

S3-S1   0,8 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 

S4-S1   0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 1,0 0,7 0,8 0,6 

S3-S2   1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,7 1,0 

S4-S2   0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,8 

S4-S3   0,1 0,0 0,7 0,1 0,0 0,9 0,1 0,1 0,9 

    Agosto de 2014 Setembro de 2014 Novembro de 2014 

    Total 20 micro Total 20 micro Total 20 micro 

    p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

Seção   0,00 0,00 0,01 0,02 0,20 0,05 0,27 0,00 0,81 

    p value p value p value p value p value p value p value p value p value 

S2-S1   0,01 0,00 0,06 0,36 0,28 0,89 0,77 0,48 0,99 

S3-S1   1,00 0,99 0,74 0,02 0,22 0,43 0,99 0,99 0,94 

S4-S1   0,32 0,95 0,02 0,93 0,49 0,48 0,47 0,00 0,95 

S3-S2   0,01 0,00 0,33 0,53 1,00 0,85 0,58 0,32 0,85 

S4-S2   0,31 0,00 0,93 0,76 0,99 0,18 0,96 0,09 0,86 

S4-S3   0,40 1,00 0,13 0,12 0,97 0,04 0,30 0,00 1,00 

    Janeiro de 2015 Todas       

    Total 20 micro Total 20 micro       

    p value p value p value p value p value p value       

Seção   0,13 0,06 0,25 0,01 0,00 0,16       
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    p value p value p value p value p value p value       

S2-S1   0,24 0,11 0,79 0,03 0,00 0,60       

S3-S1   0,99 0,78 0,76 0,73 0,68 1,00       

S4-S1   0,26 0,10 0,88 0,03 0,00 0,71       

S3-S2   0,39 0,49 0,26 0,33 0,12 0,69       

S4-S2   1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,10       

S4-S3   0,42 0,44 0,35 0,33 0,00 0,63       
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APÊNDICE I – Clorofila-a total e menor que 20 µm por seção 

Distribuição das concentrações médias de clorofila-a em cada seção de estações 

amostradas nas campanhas, sendo que 1) clorofila-a total e 2) clorofila-a menor que 20 µm. 

Note que o eixo vertical está em escala logaritma e que estão associados os desvios padrão de 

cada média. As letras indicadas nas campanhas indicam quais seções foram significativamente 

diferentes entre si. 
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APÊNDICE J – Clorofila-a média do microfitoplâncton e sua distribuição 

Distribuição da clorofila-a média na fração de microfitoplâncton por estação 

oceanográfica em todas as seções em 1) e sua distribuição por seção em todas as campanhas 

em 2). Note que a escala vertical está em escala logaritma e que estão associados os desvios 

padrão de cada média. As letras nas seções da 2) indicam quais seções são significativamente 

diferentes entre si. 
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