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“Se for tentar, vá até o fim, caso contrario, nem comece. Isto pode significar perder 
garotas... esposas, parentes, emprego e talvez, sua mente. Pode significar 3 ou 4 

dias sem comer. Congelar num banco de um parque. Pode significar cadeia. Pode 
significar menosprezo. Pode significar zombaria, isolamento. Isolamento é dádiva. 
Todo o resto é teste da sua persistência do tamanho de sua vontade. E você fará. 

Apesar da rejeição e das piores probabilidades e será melhor do que qualquer coisa 
que possa imaginar. E se você tentar vá até o fim. Não há outra sensação, como 

esta. Você está a sós com os deuses. E as noites resplandecerão com fogo. Você 
encaminhará a vida para o sorriso perfeito. É a única boa luta que existe.” 

Charles Bukowski 
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RESUMO 
 
 

Estuários são ambientes extremamente produtivos e dinâmicos que possuem 
grande importância ecológica e econômica, constituindo locais de alimentação, 
reprodução e abrigo para diversas espécies de peixes e invertebrados. A elevada 
biomassa de organismos nestes ambientes é resultado de uma cadeia trófica 
complexa, com acentuada variação temporal e espacial, que possibilita a ocorrência 
uma fauna variada de zooplâncton e peixes. Os organismos zooplanctônicos, em 
função de sua abundância e biomassa, possuem papel chave na teia trófica do 
sistema, transferindo a energia da produção primária para níveis tróficos superiores. 
O Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) é considerado um dos principais 
ecossistemas costeiros da região sul-sudeste do Brasil, mas a comunidade 
zooplanctônica da região é ainda muito pouco conhecida. Este trabalho apresenta 
uma caracterização da comunidade zooplanctônica do CEP com o objetivo de 
determinar a composição, densidade e distribuição espacial dos organismos durante 
o verão de 2012. Para tal, foram realizadas amostragens entre os dias 12 e 16 de 
março através de arrastos oblíquos com rede de zooplâncton cilíndrico-cônica (0,5 m 
de boca e 200 µm de malha), equipada com fluxomêtro, em 37 pontos distribuídos 
no estuário. Valores de temperatura e salinidade superficiais foram obtidos em 
campo com auxilio de um termômetro de mercúrio e refratômetro. O material 
coletado foi fixado em solução formaldeído a 4 % e analisado em laboratório. Os 
organismos foram contados, triados e classificados de acordo com guias 
especializados sob microscópio estereoscópico. Os resultados apontaram grande 
variabilidade espacial para os dados abióticos, sendo que a salinidade oscilou entre 
20 e 34 e a temperatura entre 26 e 31ºC. Foram observados grupos taxonômicos 
diversos, como Copepoda, Chaetognatha, Appendicularia, Hydromedusae, 
Cladocera, náuplios de Cirripedia, larvas de crustáceo Decapoda e Polychaeta. 
Entretanto, os copépodes foram dominantes, constituindo 96 % de abundância total. 
As espécies mais frequentes e abundantes foram Oithona oswaldocruzi, Acartia 
lilljeborgi, Pseudodiaptomus acutus e Temora turbinata, com densidades médias de 
6.883, 4.387, 1.707 e 913 ind.m-3, respectivamente. Os grupos Chaetognatha, 
Appendicularia e as larvas de crustáceo Decapoda foram relativamente importantes 
na baía de Laranjeiras e no canal de Superagüi. Foram observadas diferenças 
espaciais significativas na composição zooplanctônica do CEP, sendo que os 
setores internos foram caracterizados pela presença de espécies tipicamente 
estuarinas, enquanto a porção mais externa e salinizada se distinguiu pela 
ocorrência de espécies marinhas. Com relação à densidade total, os menores 
valores (mínimo de 1.055 ind.m-3) foram registrados em áreas mais internas da baía 
de Paranaguá, enquanto que os maiores foram encontrados principalmente nas 
estações intermediárias polihalinas, com um pico de 51.570 ind.m-3 na entrada da 
baia de Paranaguá. Estes resultados podem estar associados tanto a processos 
hidrodinâmicos como também a eutrofização local, uma vez que as maiores 
densidades zooplanctônicas coincidiram com os padrões de distribuição espacial de 
nutrientes e clorofila-a observados por estudos prévios para períodos de verão. 
 

 

Palavras chave: Copepoda, densidade, estuário. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Estuaries are extremely productive and dynamic environments which constitute great 
ecological and economic importance by providing breeding areas, food and shelter 
for many species of fish and invertebrates. The high biomass of organisms in these 
environments is a result of a complex food chain, with marked temporal and spatial 
variation, allowing the occurrence of a diverse zooplankton and fish fauna. The 
zooplankton plays a key role in these environments transferring energy from primary 
production to higher trophic levels. The Paranaguá Estuarine Complex (CEP) is 
considered one of the main coastal ecosystems in the south-southeastern Brazil, but 
the knowledge of its zooplankton community is still limited. This study presents a 
description of the zooplankton from this estuarine system, considering its 
composition, density and spatial distribution during the summer of 2012. To this end, 
samples were taken between the 12th and 16th of March with a cylindrical-conical 
net (0.5 m mouth diameter and mesh 200 um), equipped with a flowmeter and 
obliquely towed along 37 stations distributed in the estuary. Values of surface 
temperature and salinity were obtained with a mercury thermometer and a 
refractometer. The collected material was preserved in a buffered 4% formaldehyde 
solution and analyzed in laboratory. The organisms were counted, identified and 
classified according to specialized guides under stereoscopic microscope. The 
results showed variability for abiotic data: the salinity ranged from 20 to 34 and 
temperature from 26 to 31ºC. Several taxonomic groups were observed, such as 
Copepoda, Chaetognatha, Appendicularia, Hydromedusae, Cladocera, Cirripedia 
nauplii, Decapoda and Polychaeta larvae. However, the copepods were dominant 
accounting for 96 % of the total abundance. The most frequent and abundant species 
were Oithona oswaldocruzi, Acartia lilljeborgi, Pseudodiaptomus acutus and Temora 
turbinata, with average densities of 6883, 4387, 1707 and 913 ind.m-3. The groups 
Chaetognatha, Appendicularia and Decapoda crustacean larvae were subdominant 
and particularly important in the Laranjeiras bay and Superagüi channel. Significant 
spatial differences were observed in the zooplankton composition of CEP: the 
innermost sectors were characterized by the presence of typical estuarine species, 
while the outer portions were distinguished by the occurrence of marine species. 
Regarding the total density, the lower values (minimum of 1,055 ind.m-3) were 
recorded in the innermost areas of the Bay of Paranaguá, while the highest were 
found mainly in intermediate stations, with a peak of 51,570 ind.m-3 at the entrance of 
Paranaguá Bay. These results may be associated with both hydrodynamic processes 
as well as local eutrophication, since the highest zooplanktonic densities coincided 
with the spatial distribution of nutrients and chlorophyll-a observed by previous 
studies for summer periods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Zonas costeiras são ambientes de transição entre o continente e o oceano 

que apresentam características excepcionais de diversidade e produtividade, 

estando entre as regiões mais produtivas dos oceanos (JOHNSON & ALLEN, 2005). 

Neste contexto, regiões estuarinas são caracterizadas por elevada complexidade e 

sensibilidade a variações espaciais e temporais, onde as interações entre o aporte 

continental de água doce e as correntes de maré promovem um balanço dinâmico 

de massas d’água e um padrão de circulação particular (MANN, 2000). 

Estes ambientes são de grande importância ecológica e econômica, 

constituindo locais de alimentação, reprodução, criação e abrigo para diversas 

espécies de peixes e invertebrados e atuando como berçários naturais para estágios 

juvenis (LEVINTON, 2001). A elevada biomassa de organismos em estuários é 

resultado de uma cadeia trófica complexa e dinâmica, na qual a composição de 

espécies e as relações tróficas apresentam acentuada variação espaçotemporal, 

possibilitando a ocorrência uma fauna variada de zooplâncton e peixes (JOHNSON 

& ALLEN, 2005; MANN, 2000). 

O zooplâncton é um grupo diverso em termos taxonômicos e de estrutura, 

sua amplitude em tamanho vai desde microscópico, com alguns milímetros de 

tamanho, até organismos unicelulares e medusas com alguns metros de diâmetro 

(LENZ, 2000). Estes organismos podem ser classificados de acordo com o tempo de 

vida no plâncton, sendo holoplanctônicos aqueles cujo ciclo de vida é 

permanentemente planctônico e meroplanctônicos aqueles que passam apenas 

parte da vida na comunidade planctônica (OMORI; IKEDA, 1992). Ao primeiro grupo 

pertencem principalmente (dentre os metazoários): sifonóforos, ctenóforos, 

poliquetas pelágicas, heterópodos, pterópodos, ostracodes, copépodes (com poucas 

exceções), hiperídeos, eufausiáceos, quetognatos, apendiculárias e salpas (LENZ, 

2000). Já o meroplâncton é representado principalmente por estágios larvais de 

peixes, cefalópodes, crustáceos Decapoda e invertebrados bentônicos.  

Grande parte do zooplâncton marinho é representado por crustáceos e, 

nesse sentido, a subclasse Copepoda é a mais abundante. Os copépodes são 

considerados os metazoários mais numerosos do planeta (HUYS; BOXSHALL, 
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1991) sendo de extrema relevância na ecologia pelágica (BJÖRNBERG, 1981). A 

ubiqüidade e elevada biomassa destes organismos ao longo dos oceanos (cerca de 

80% do total de mesozooplâncton) fazem com que sejam os metazoários mais 

estudados no plâncton, sendo particularmente considerado pelo seu sucesso no 

ambiente pelágico (KIØRBOE, 1998; BUNKER & HIRST, 2004). Quanto à 

taxonomia, os copépodes estão distribuídos em dez ordens, sendo Calanoida e 

Cyclopoida as mais importantes em termos de densidade e biomassa no plâncton 

marinho (HUYS; BOXSHALL, 1991). 

Em virtude de sua abundância, os organismos zooplanctônicos possuem 

papel chave na teia alimentar, pois são os principais consumidores primários da 

cadeia trófica oceânica, possibilitando a transferência da energia produzida pelo 

fitoplâncton para os níveis tróficos superiores e redistribuindo carbono e nutrientes 

através de sua atividade metabólica (KIØRBOE, 1998; HIRST & BUNKER, 2003). 

Além disso, constituem uma significativa fonte de alimento para larvas de peixes e 

outros animais, permitindo assim a manutenção de estoques pesqueiros (LENZ, 

2000). 

Diferentes níveis de luminosidade, temperatura, salinidade, disponibilidade 

de oxigênio e de alimento, como também presença de predadores, podem 

condicionar a distribuição do zooplâncton na coluna d’água, mas diferentes espécies 

apresentam preferências com relação à habitats e condições hidrográficas 

específicas. As oscilações de temperatura e salinidade são certamente os fatores 

que mais influenciam a presença de certas espécies na zona costeira, enquanto que 

variações na velocidade de correntes, energia de ondas e turbidez afetam a 

distribuição local das mesmas (JOHNSON & ALLEN, 2005).  

Em ambientes estuarinos, a salinidade, mais do que qualquer outro fator, 

determina a diversidade e distribuição dos organismos zooplanctônicos (CALBET et 

al., 2001; CHINNERY; WILLIAMS, 2004; HOFFMEYER, 2004; UYE et al, 2000). Ao 

contrário da zona de plataforma externa, onde a salinidade é relativamente uniforme, 

em estuários este parâmetro apresenta elevada variabilidade, dependendo da 

estação do ano e do índice de pluviosidade (MANN, 2000).  

Pelos fatores expostos, espera-se que a composição e densidade de 

organismos zooplanctônicos em estuários apresentem pronunciadas variações 

temporais e espaciais. Menores valores de salinidade no interior de estuários podem 

reduzir a diversidade de espécies, tendo em vista que poucos organismos costeiros 
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toleram águas menos salinas. Assim sendo, amostragens de zooplâncton em 

ambientes estuarinos, em diferentes condições de maré e épocas do ano, podem 

coletar diferentes comunidades que caracterizam determinadas situações 

hidrográficas (JOHNSON & ALLEN, 2005). 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 

Descrever a composição e a distribuição espacial de densidade (ind.m-3) do 

mesozooplâncton nos diferentes setores do Complexo Estuarino de Paranaguá 

(CEP) durante o verão de 2012, verificando também a influência de fatores 

ambientais sobre as mesmas. 

  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Mesmo com sua importância ecológica, a fauna zooplanctônica do CEP 

ainda é pouco conhecida, sendo escassos os estudos que abordam sua 

composição, densidade e distribuição espacial na região. Desta forma, este trabalho 

se justifica como uma fonte adicional e atualizada de informações acerca da 

comunidade zooplanctônica deste sistema estuarino. 

A influência de parâmetros abióticos, principalmente salinidade e 

temperatura, sobre estes aspectos da comunidade são importantes para o 

reconhecimento do comportamento de espécies e populações frente às variações 

ambientais observadas no estuário.  

Estas informações podem contribuir para o reconhecimento de áreas com 

maior e menor produtividade no interior do estuário e para um melhor entendimento 

das condições ecológicas e trofodinâmicas da região. 

 

 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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O zooplâncton estuarino começou a ser estudado no Brasil a partir da 

década de 1960, principalmente na região do Complexo Estuarino de Cananéia, no 

estado de São Paulo (NEUMANN-LEITÃO, 1994/95).  Entretanto, as pesquisas se 

intensificaram somente no inicio dos anos 70, quando vários estudos foram sendo 

realizados ao longo de toda costa brasileira. Atualmente, está disponível uma série 

de trabalhos que abordam a composição, abundância e distribuição espaço-temporal 

do zooplâncton em ambientes estuarinos, tais como: Lopes; Almeida-Prado-Por; Por 

(1986); Montú & Gloeden (1986); Montú & Cordeiro (1988); Lopes (1994); Neumann-

Leitão et al. (1994); Lopes; Vale; Brandini (1998); ARA (2001, 2002 e 2004); 

Schwamborn et al. (2001); Sterza & Fernandes (2006); Araujo et al. (2008); Almeida 

e Silva et al.  (2003); Kaminski (2009). 

Em praticamente todos os trabalhos, o grupo que se destaca em termos de 

ocorrência e abundância é a subclasse Copepoda, seguido principalmente por 

Appendicularia, Chaetognatha e larvas meroplanctônicas. Os copépodes mais 

comumente citados são: Parvocalanus crassirostris, Pseudiaptomus acutus, Acartia 

lilljeborgi, Oithona hebes, Oithona oswaldocruzi e Euterpina acutifrons (NEUMANN-

LEITÃO, 1994/95). Contudo, segundo Neumann-Leitão (1994/95), os estudos na 

costa sul do Brasil apontam para uma variação da comunidade zooplanctônica, em 

função de sua posição latitudinal, apresentando maior similaridade com a fauna do 

Uruguai e Argentina. Além dos citados, nesta região destacam-se ainda os 

copépodes Temora turbinata, Paracalanus quasimodo, Pseudodiaptomus richardi, e 

Notodiaptomus incompositus, que é uma das espécies dominantes no estuário 

Lagoa dos Patos (KAMINSKI, 2009). 

Os estudos na região sul do Brasil iniciaram em meados da década de 1970, 

particularmente na costa do Rio Grande do Sul (NEUMANN-LEITÃO, 1994/95), onde 

foi apresentado o primeiro trabalho sobre o zooplâncton da Lagoa dos Patos. No 

Paraná, as informações acerca da comunidade zooplanctônica são bastante 

limitadas, não apenas com relação à fauna estuarina, mas de toda zona costeira. O 

primeiro estudo sobre organismos zooplanctônicos em geral no Complexo Estuarino 

de Paranaguá (CEP) foi realizado por Montú & Cordeiro (1988). Neste trabalho 

foram registradas 23 espécies de copépodes em cinco estações amostrais, através 

de arrastos com rede de 180 µm de abertura de malha, durante o período de 
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Outubro de 1980 a Setembro de 1981. Foram três as espécies mais abundantes e 

frequentes: Acartia lilljeborgi, Oithona oswaldocruzi e Euterpina acutifrons.  

Dez anos depois, Lopes; Vale; Brandini (1998) publicam o segundo trabalho 

sobre o zooplâncton do CEP, apresentando maior abrangência espacial em 

comparação ao primeiro. Este estudo foi realizado para os períodos de Julho de 

1993, Fevereiro 1994 e Março de 1994. Foram amostradas 22 estações com rede de 

300 µm de abertura de malha, com 26 espécies de Copepoda registradas. As 

espécies mais frequentes foram A. lilljeborgi, A. tonsa, Paracalanus quasimodo, 

Parvocalanus crassirostris, Pseudodiaptomus acutus, Temora turbinata, Oithona 

hebes, Oithona oswaldocruzi e Euterpina acutifrons. 

Para a zona costeira do Paraná, aponta-se o trabalho de Sartori & Lopes 

(2000) realizado no balneário Praia de Leste. O estudo foi realizado entre Agosto de 

1997 a Agosto de 1998 e registrou 44 espécies de Copepoda. As espécies mais 

frequentes e abundantes verificadas foram Oncaea waldemari, Temora turbinata, 

Temora stylifera, Clausocalanus furcatus, Oithona plumífera, Parvocalanus 

crassirostris, Subeucalanus pileatus, Centropages velificatus e Corycaeus 

amazonicus.  

 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

Localizado na porção centro-norte do litoral paranaense (48º25’ W, 25º 30’ 

S), o Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) representa um dos principais 

ecossistemas costeiros da região sul-sudeste do Brasil (LOPES; VALE; BRANDINI, 

1998) (Fig. 1). Este sistema possui 612 km2 de área e é composto pelas baías de 

Paranaguá e Antonina (260 km²), no eixo Leste-Oeste, e as baías de Laranjeiras e 

Pinheiros (200 km²), no eixo Norte-Sul (LANA et al., 2001). 

O estuário se conecta ao oceano através de duas desembocaduras 

principais (Norte e Sul), separadas pelo posicionamento da Ilha do Mel, além da 

ligação pelas barras do Superagüi e do Ararapira. A desembocadura Norte 

apresenta dois canais (Norte e Sueste) subdivididos pela Ilha das Palmas. Já a 

desembocadura Sul é composta pelo Canal da Galheta, que constitui o canal 

preferencial de maré e acesso navegável.   
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A profundidade média do CEP é de 5,4 m, mas podem ser verificadas 

variações acentuadas de profundidade entre as áreas rasas (0 – 5 m), expostas 

pelas variações de maré, e os canais (5 – 20 m), sujeitos a dragagem (LAMOUR, 

2007). O CEP apresenta um volume total de água de 14 x 109 m3 e tempo de 

residência de 3,42 dias (MARONE et al., 2007).   

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo - Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP) – 
e algumas toponímias. 

 

Com relação a aspectos físicos, químicos e biológicos, a maior parte dos 

estudos realizados no CEP é direcionada ao eixo Leste-Oeste do estuário (baía de 

Paranaguá). Existem poucos estudos que abordam o eixo Norte-Sul do CEP, sendo 

que as informações acerca de sua hidrografia e comunidade planctônica são 

escassas. Sabe-se que a baía de Laranjeiras é suplantada pela baía de Paranaguá 

em termos de área, profundidade e volume d’ água (KNOPPERS; BRANDINI; 

THAMM, 1987). 
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O clima da região é classificado como Cfa, segundo a classificação de 

Köeppen (subtropical úmido mesotérmico com verão quente). O clima é regido pelo 

deslocamento do giro anticiclônico semi-permanente do Atlântico Sul e pela 

passagem de massas polares com direção de Sudoeste-Nordeste, originadas ao sul 

da América do Sul, durante o inverno (LANA et al., 2001). A direção principal das 

frentes frias originadas ao sul da América do Sul é de sudoeste-nordeste. Verifica-se 

uma concentração de frentes estacionárias na região da baía devido à presença da 

Serra do Mar atuando como barreira a passagem de frentes frias (LANA et al., 

2001). Ventos Nordeste são mais frequentes na região, com incidência esporádica 

de fortes tempestades de Sudeste.  

O regime de marés é semidiurno com inequalidades diurnas e amplitude 

média de aproximadamente 2 m, aumentando na direção do interior do estuário 

(KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987; MARONE; JAMIYANAA, 1997). A planície 

costeira apresenta média anual de 2,500 mm de precipitação, sendo que período 

chuvoso inicia-se no final da primavera e permanece durante todo verão, ao passo 

que o período seco se estende do final do outono até o final do inverno (LANA et al., 

2001).  

As propriedades estruturais da baía possuem características típicas de um 

ambiente com intrusão marinha (LANA et al., 2001). O regime de marés é em 

grande parte responsável pela mistura de propriedades entre o sistema interno e o 

mar aberto (MARONE et al., 2007). O CEP apresenta homogeneidades laterais, 

sendo considerado um estuário parcialmente misturado do tipo b, onde a salinidade 

aumenta em direção à jusante (KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987; MARONE 

et al., 2007). A coluna d’água possui estrutura vertical essencialmente homogênea, 

exceto em momentos como no inicio da maré vazante e em períodos de chuvas 

intensas, quando se distinguem duas camadas de densidades diferentes bem 

marcadas (MARONE et al., 2007).  

Variações espaciais e temporais no padrão de estratificação da coluna 

d’água deste sistema estuarino demostram que a hidrodinâmica do local é 

fortemente influenciada por fatores climáticos, como regime de chuvas e ventos 

(MARONE et al., 2007), além das forçantes de maré e aporte de água doce 

(KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987; BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988; 

MACHADO et al., 1997). A média anual do aporte de água doce é de 

aproximadamente 200 m3s-1, sendo que os rios Cachoeira e Nhundiaquara, que 



19 
 

 

desaguam na baía de Paranaguá, são os principais contribuintes (LANA et al., 

2001).  

Na ausência de efeitos meteorológicos intensos, a circulação do CEP é 

regida principalmente pela dinâmica de marés (MARONE & JAMIYANAA, 1997). Em 

termos de dinâmica de circulação, o CEP apresenta heterogeneidade lateral das 

seções com sistema de circulação residual, uma vez que existem áreas usadas 

preferencialmente por correntes de enchente e outras por correntes de vazante 

(MARONE et al., 2007). Desta forma, verificam-se diferentes condições laterais nos 

canais, sendo que onde predominam correntes de enchente as condições biológicas 

apresentam características mais marinhas. 

As correntes de maré no CEP acompanham a via de acesso navegável do 

canal da Galheta (NOERNBERG, 2001), sendo que as maiores velocidades ocorrem 

nos períodos de vazante. As desembocaduras e canais estreitos no eixo Leste-

Oeste do CEP apresentam as maiores intensidades de correntes de maré 

(CAMARGO & HARARI, 2003). Embora os estudos sobre circulação sejam mais 

escassos no eixo Norte-Sul do CEP, sabe-se que na desembocadura Norte e na 

baía de Laranjeiras as correntes de maré atingem intensidades consideravelmente 

menores.  

O CEP é um dos menos impactados da região sudeste do Brasil (LANA et al., 

2001), sendo que dentre as atividades econômicas realizadas no estuário destaca-

se o funcionamento do Porto de Paranaguá. Em função da atividade portuária, 

dragagens são frequentemente realizadas no acesso navegável ao porto, o canal da 

Galheta. Este tipo de obra afeta consideravelmente o equilíbrio da zona costeira e a 

hidrodinâmica do local (LAMOUR, 2007). Além disso, a atividade portuária está 

diretamente associada ao aporte antropogênico de matéria orgânica no estuário 

(KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987; MARTINS et al, 2011). 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo foi realizado no Complexo Estuarino de Paranaguá como parte 

do “Projeto BioMar - Monitoramento da biodiversidade e parâmetros oceanográficos 
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no Complexo Estuarino de Paranaguá e zona costeira do Paraná, Brasil”, o qual é 

financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. 

A coleta do material foi realizada durante a primeira campanha do Projeto, 

no verão de 2012. Para avaliação da composição e densidade do mesozooplâncton 

do estuário foram realizadas amostragens no mês de março, sendo a 

desembocadura Sul (DS) amostrada no dia 12, a daía de Paranaguá (BPA) no dia 

13, desembocadura Norte (DN) e baía de Laranjeiras (BLA) no dia 15 e canal de 

Superagüi (CSU) no dia 16. Os pontos amostrais foram distribuídos ao longo de todo 

Complexo Estuarino de Paranaguá, totalizando 37 amostras: 6 para DS, 11 para 

baia de Paranaguá, 5 para desembocadura Norte, 7 para baía de Laranjeiras e 8 

para o canal de Superagüi (Fig. 2). No setor BPA, duas estações amostrais foram 

posicionadas logo em frente ao Porto de Paranaguá com o intuito de detectar 

possíveis variações de densidade e composição zooplanctônicas relacionadas à 

atividade portuária.  

  

 

Figura 2: Distribuição dos pontos amostrais e localização dos setores DS – 
Desembocadura Sul, BPA – Baía de Paranaguá, DN – Desembocadura Norte, BLA – Baía 
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de Laranjeiras, e CSU – Canal de Superagüi. 

 

 

3.1 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

Dados de temperatura e salinidade da superfície para cada estação amostral 

foram medidos em campo com auxilio de termômetro de mercúrio e refratômetro. O 

limite da zona eufótica nos pontos amostrados foi obtido pelo lançamento de um 

disco de Secchi. Os valores de precipitação para o ano de 2012 foram fornecidos 

pelo SIMEPAR a partir da estação meteorológica na Ilha do Mel. A precipitação 

média anual para os anos de 2002 – 2009 foi fornecida pelo Grupo de Física 

Marinha do Centro de Estudos do Mar, CEM – UFPR, a partir da estação 

meteorológica em Pontal do Sul. A variação das localidades onde os dados foram 

coletados não interfere na análise, tendo em vista a proximidade das estações 

meteorológicas e a semelhança das condições climáticas. 

 

 

3.2 AMOSTRAGEM DO ZOOPLÂNCTON 

 

 

O zooplâncton foi coletado por meio de arrastos oblíquos (2 nós) com 

duração aproximada de 2 min, desde o fundo até a superfície. As amostras foram 

obtidas com uma rede cilindro-cônica modelo WP-2, com 2,0 m de comprimento, 0,5 

m de diâmetro de boca, malha de 200 μm, e equipada com fluxômetro Hydrobios 

calibrado para estimativa do volume filtrado. Após os arrastos, o material coletado foi 

imediatamente transferido para frascos plásticos de 1 L e fixado em solução salina  

de formaldeído a 4 % tamponado com Tetraborato de Sódio.  

  

 

3.3 ANÁLISE E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 
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As análises de composição e densidade zooplanctônica foram realizadas no 

Laboratório de Zooplâncton do Centro de Estudos do Mar – UFPR. Em laboratório, o 

conteúdo dos frascos foi filtrado em malha de 150 μm e concentrado em um becker 

com água doce de acordo com a densidade de organismos, variando entre 250 mL e 

1500 mL. A análise foi realizada a partir de alíquotas retiradas com subamostrador 

do tipo colher sueca, de volume conhecido (10 mL), para contagem de um mínimo 

de 200 indivíduos (OMORI & IKEDA, 1992). As amostras com maior densidade de 

organismos foram fracionadas de 1 a 3 vezes em quarteador tipo Motoda, e só então 

subamostradas. As alíquotas foram analisadas com auxilio de microscópio 

estereoscópico (Olympus SZ61) e os indivíduos foram contados em placa de 

Bogorov. O resultado das contagens foi expresso em densidade (ind.m-3). Os 

copépodes foram triados e classificados ao nível de gênero e espécie segundo guias 

especializados (BOLTOVSCOY, 1999; BJÖRBERG, 1981; MONTÚ & GLOEDEN, 

1986: BERSANO & BOXSHALL, 1994 e BRADFORD-GRIEVE et al., 1999). A 

contagem e identificação de espécies foram realizadas a partir do estágio de 

maturação (adultos e copepoditos) e sexo dos indivíduos. 

 

 

 

3.4 TRATAMENTO DE DADOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 

O cálculo de densidade zooplanctônica foi realizado pela razão entre o 

número de indivíduos presente em cada amostra e o volume de água filtrado pela 

rede (m3). A quantidade de indivíduos por amostra foi estimada a partir da contagem 

dos organismos subamostrados. O volume filtrado foi calculado a partir da fórmula: 

V(m3) = π*A2*0,3*B, onde A é a metade do diâmetro da boca da rede e B é o 

número de rotações do fluxômetro.  

A frequência de ocorrência de cada táxon foi calculada através fórmula: FO = 

NA*100/NT, sendo NA o número de amostras em que o táxon ocorreu e NT o total de 

amostras analisadas.  

A abundância relativa foi obtida a partir fórmula: AR = N*100/NT, onde N é o 

número total de organismos de cada táxon na amostra e NT o número total de 

organismos na amostra. 
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Para realização das análises estatísticas, a área de estudo foi subdividida 

em cinco setores, sendo eles: desembocadura Sul (DS), baía de Paranaguá (BPA), 

desembocadura Norte (DN), baía de Laranjeiras (BLA) e canal e Superagüi (CSU), 

conforme mostra mapa de localização dos pontos amostrais (Fig. 1). 

Com o intuito de identificar relações entre dados de composição e densidade 

zooplanctônica e as variações espaciais foram realizadas análises estatísticas 

utilizando como plataforma os programas R-project e Primer 6 (Plymouth Routines In 

Multivariate Ecological Research). Os dados foram transformados por log (x+1), 

quando necessário, para atender os pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade. Entretanto, as análises de variância foram conduzidas mesmo 

quando esses pressupostos não foram atingidos, como sugerido por Underwood 

(1997).  

Foi realizada uma ordenação dos pontos amostrais por MDS (non-metric 

multidimensional scaling), baseado na densidade dos principais organismos 

zooplanctônicos em termos numéricos, com o intuito de identificar agrupamentos 

espaciais. Posteriormente, foram aplicadas as análises ANOSIM (permutation-based 

hypothesis testing), para verificar se as diferenças espaciais foram devido ao acaso; 

e SIMPER (Similarity Percentages Routine), para determinação do Índice de 

Contribuição (IC) das espécies na diferenciação dos setores do CEP. As matrizes de 

associação foram construídas pelo Índice de Bray-Curtis. 

Correlações entre as variáveis bióticas (densidades das principais espécies 

zooplanctônicas) e os parâmetros ambientais (temperatura e salinidade superficiais, 

condições de maré e transparência da água - Secchi) foram avaliadas pela aplicação 

de uma CCA (Análise de Correspondência Canônica).  

 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

As condições hidrôdinâmicas foram bastante homogêneas durante todo o 

período de amostragem, não sendo observadas variações importantes no regime de 



24 
 

 

ventos e precipitação. A condição de maré foi predominantemente enchente, 

ocorrendo em 65 % das coletas (Tab. 1).  

A salinidade superficial no CEP oscilou entre 20 e 34, sendo o menor valor 

observado na estação mais interna da BLA, e os maiores nas estações mais 

externas do CSU (Tab. 1). As médias de salinidade nos setores de amostragem 

foram: 31 ± 1,9 na DS; 26 ± 2,0 na BPA; 31 ± 1,2 na DN; 25 ± 3,3 na BLA; e 31 ± 2,4 

CSU. No geral, foi observado um gradiente horizontal de salinidade, com decréscimo 

progressivo dos valores em direção ao interior do estuário. Entretanto, em três 

pontos do setor intermediário da BPA, a salinidade apresentou menor valor que nas 

estações adjacentes mais internas. Entre a DN e a BLA também se observou uma 

descontinuidade deste padrão, com uma estação exibindo valor de salinidade 

inferior as estações adjacentes. 

A temperatura superficial da água apresentou média geral de 28,4 ± 1,4ºC. 

O valor mínimo foi registrado na BPA, com 26ºC, e o máximo no CSU, com 31ºC 

(Tab. 1). A média de temperatura obtida no primeiro dia de amostragem, no setor 

DS, foi de 26,8 ± 1,0ºC. Na BPA, durante o segundo dia, a temperatura apresentou 

média de 27,9 ± 1,2ºC. No dia 14 de março, quando foi amostrada a DN e BLA, a 

temperatura média foi de 28,5 ± 0,9ºC. Já no dia 16 de março a temperatura 

apresentou média de 29,9 ± 2,4ºC no CSU. 

A transparência da água foi inferior a 1,5 m em 76 % dos pontos amostrais 

(Tab. 1), sendo os maiores valores encontrados na DS (1,5 – 2,2 m) e os menores 

nas estações mais internas da BPA (0,5 – 0,6 m). 

Com relação à precipitação, o mês de março apresentou valor médio de 0,26 

mm e máximo de 30 mm no dia 30 (Fig. 3 - A), sendo que durante o período de 

amostragem houve ausência total de chuvas entre os dias 12 e 15 de março. 

Contudo no dia 16, quando foi amostrado o CSU, foi registrada chuva apenas no 

período da manhã, sendo que a precipitação acumulada foi de 17,2 mm. Em relação 

a janeiro e fevereiro de 2012, foram observadas precipitações acumuladas ainda 

menores, com valores de 188 mm e 193 mm, respectivamente (Fig. 3 – B). Em geral, 

os valores de pluviosidade para o período considerado chuvoso de 2012, foram 

bastante inferiores à média climatológica para região. Durante o período entre 2002 

– 2009, a precipitação média mensal para o mês de março foi de aproximadamente 

340 mm, ao passo que em 2012 foi de 196,6 mm (Fig. 3 – C). 
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Tabela 1: Variáveis ambientais registradas no CEP em março de 2012: temperatura - T 
(ºC); salinidade - SAL; profundidade – PROF. (m); transparência da água - SECCHI (m); e 
altura da maré - MARÉ (m). 

ESTAÇÃO DATA HORA T (ºC) SAL PROF. (m) SECCHI (m) MARÉ (m) 

1 DS 12 MAR 09:30 27 33 13 1,5 0,3 ↓ 

2 DS 12 MAR 10:43 26 32 10 2,2 0,3 ↓ 

3 DS 12 MAR 11:25 26 29 7 1,8 0,2 ↑ 

4 DS 12 MAR 11:45 26 32 10 1,9 0 ↑ 

5 DS 12 MAR 12:32 28 29 15 1,9 0,2 ↑ 

6 DS 12 MAR 13:45 28 29 15 1,9 0,4 ↑ 

7 BPA 13 MAR 14:40 28 27 15 1,8 0,3 ↑ 

8 BPA 13 MAR 18:00 28 28 15 1,3 1,2 ↑ 

9 BPA 13 MAR 17:32 29 24 15 0,8 1,1 ↑ 

10 BPA 13 MAR 16:51 29 24 15 1,1 0,9 ↑ 

11 BPA 13 MAR 17:05 29 24 10 0,9 1 ↑ 

12 BPA 13 MAR 12:56 27 28 15 1,0 0,4 ↓ 

13 BPA 13 MAR 12:32 27 28 10 1,1 0,4 ↑ 

14 BPA 13 MAR 11:57 26 27 10 1,2 0,4 ↑ 

15 BPA 13 MAR 11:20 26 24 10 0,5 0,3 ↑ 

16 BPA 13 MAR 13:50 29 23 10 0,6 0,3 ↓ 

17 BPA 13 MAR 14:15 29 25 10 0,6 0 ↑ 

18 DN 14 MAR 14:50 28 33 29 1,4 0,6 ↑ 

19 DN 14 MAR 14:35 28 31 31 1,4 0,6 ↑ 

20 DN 14 MAR 14:15 28 31 22 1,4 0,6 ↑ 

21 DN 14 MAR 14:00 27 30 12 1,2 0,6 ↑ 

22 DN 14 MAR 13:48 28 30 8 0,8 0,7 ↑ 

23 BLA 14 MAR 13:26 29 26 3 1,4 0,7 ↑ 

24 BLA 14 MAR 13:04 28 30 3 1,0 0,4 ↓ 

25 BLA 14 MAR 12:46 29 26 5 1,5 0,5 ↑ 

26 BLA 14 MAR 12:23 29 25 8 2,0 0,5 ↑ 

27 BLA 14 MAR 12:10 30 22 4 0,8 0,5 ↑ 

28 BLA 14 MAR 11:39 30 23 4 0,8 0,5 ↑ 

29 BLA 14 MAR 11:20 30 20 5 1,3 0,5 ↑ 

30 CSU 16 MAR 10:53 29 34 8 1,1 0,8 ↓ 

31 CSU 16 MAR 11:20 29 34 7 1,1 0,7 ↓ 

32 CSU 16 MAR 11:43 30 31 10 0,7 0,6 ↓ 

33 CSU 16 MAR 12:10 30 31 5 1,0 0,6 ↓ 

34 CSU 16 MAR 12:30 31 31 10 1,0 0,5 ↓ 

35 CSU 16 MAR 12:50 30 29 5 1,0 0,5 ↓ 

36 CSU 16 MAR 13:10 31 28 3 0,9 0,4 ↓ 

37 CSU 16 MAR 13:36 31 28 3 0,9 0,4 ↓ 
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Figura 3: (A) Precipitação diária (mm) durante o mês de março e (B) precipitação 
mensal acumulada (mm) para o ano de 2012, Ilha do Mel – PR (Fonte: SIMEPAR). (C) 
Precipitação média mensal para os anos de 2002 – 2009, Pontal do Sul – PR (Fonte: 
Grupo de Física Marinha, CEM – UFPR).  

 

 

4.2 ZOOPLÂNCTON 
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4.2.1 Composição qualitativa  

 

 

Durante este estudo foi registrado um total de vinte táxons zooplanctônicos 

para o CEP. A descrição dos organismos encontra-se em diferentes níveis de 

identificação (Tab. 2), sendo Copepoda e Cladocera identificados ao nível de gênero 

e espécie. Os outros organismos foram reconhecidos somente ao nível de classe ou 

ordem. 

 

Tabela 2: Composição taxonômica do zooplâncton registrado no CEP em março de 2012. 

 

HOLOPLÂNCTON               Ordem Cladocera 

   Filo Arthropoda                 Penilia avirostris (Dana, 1852) 

      Subfilo Crustacea    Filo Chaetognatha 

         Classe Maxillopoda               Ordem Aphagmophora 

            Subclasse Copepoda                  Sagitta spp. 

              Ordem Calanoida    Filo Chordata 

                Acartia lilljeborgi (Giesbrecht, 1892)       Subfilo Urochordata 

                Acartia tonsa (Dana, 1849)          Classe Appendicularia 

                Centropages velificatus (Dana, 1849)    Filo Cnidaria 

                Labidocera fluviatilis (Dahl, 1894)       Superclasse Hydrozoa 

                Paracalanus spp.          Classe Hydromedusae 

                Pseudodiaptomus acutus (Dahl, 1894) MEROPLÂNCTON 

                Temora turbinata (Dana, 1849)    Filo Arthropoda 

              Ordem Cyclopoida       Subfilo Crustacea 

                Oithona oswaldocruzi (Oliveira, 1945)          Classe Cirripedia 

              Ordem Poecilostomatoida             Nauplius 

                Corycaeus giesbrechti (Dahl, 1894)          Classe Malacostraca 

                Oncaea waldemari (Bersano  

                e Boxshall, 1996) 

            Decapoda 

              Estágio larval 

              Ordem Harpacticoida    Filo Annelida 

                Euterpina acutifrons (Dana, 1852)          Classe Polychaeta 

            Subclasse Branchiopoda             Estágio larval 

 

A fauna zooplanctônica do estuário foi composta por grupos taxonômicos 

diversos, sendo representada por Copepoda, Cladocera, Chaetognatha, 



28 
 

 

Appendicularia, Hydromedusae, náuplios de Cirripedia, larvas de crustáceo 

Decapoda e larvas de Polychaeta. O subfilo Crustacea predominou entre os demais, 

apresentando as maiores densidade total e percentagem em relação ao zooplâncton 

total (Tab. 3). Os Filos Chordata e Chaetognatha exibiram densidades e 

percentagens semelhantes, constituindo 1,3 e 1,1 % do total. Os Filos Cnidaria e 

Annelida apresentaram as menores densidades observadas, correspondendo a 

menos de 0,5 % do zooplâncton total. 

 

Tabela 3: Valores percentuais dos grupos taxonômicos 
identificados em relação à densidade total verificada no 
CEP em março de 2012. 

 

 
Densidade total % TOTAL 

Subfilo Crustacea 564385 97,1 

Filo Chordata 7759 1,3 

Filo Chaetognatha 6167 1,1 

Filo Cnidaria 2531 0,4 

Filo Annelida 830 0,1 

TOTAL 581672 100 

 

No subfilo Crustacea, os copépodes exibiram a maior densidade observada, 

representando 98,3 % do total (Tab. 4). Foram identificadas 11 espécies de 

copépode, das quais 7 correspondem a Ordem Calanoida, 2 a Ordem 

Poecilostomatoida, 1 pertence a Ordem Cyclopoida e 1 a Ordem Harpacticoida. A 

riqueza média foi de 8 espécies, com máximo de 10 e mínimo de 5. A BLA 

apresentou a menor riqueza observada, com 6 espécies registradas, ao passo que a 

BPA e as desembocaduras exibiram riqueza média entre 8 e 9 espécies 

 

Tabela 4: Valores percentuais dos táxons de Crustacea 
em relação à densidade total do grupo verificada no CEP 
em março de 2012.    
 

 
Densidade total % TOTAL 

Copepoda  557613 98,3 

Decapoda 6080 1,1 

Cirripedia 2776 0,5 

Cladocera 691 0,1 

TOTAL 567160 100 
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As ordens Calanoida e Cyclopoida apresentaram as maiores densidades 

totais observadas dentre os copépodes, correspondendo respectivamente a 53,3 % 

e 45,7 % do total (Tab. 5).  

 

Tabela 5: Valores percentuais das ordens de Copepoda em 
relação à densidade do grupo verificada no CEP em março de 
2012. 
 

 
Densidade total % TOTAL 

Ordem Calanoida 296967 53,3 

Ordem Cyclopoida 254666 45,7 

Ordem Poecilostomatoida 2525 0,5 

Ordem Harpactocoida 3454 0,6 

TOTAL 557613 100 
 

 

 

4.2.2 Frequência de ocorrência (FO) 

 

 

A frequência de ocorrência total (FOT), calculada para todo o CEP, sendo os 

cinco setores analisados conjuntamente, apresentou como as mais frequentes (> 60 

% de ocorrência) os grupos Copepoda, Chaetognatha, Appendicularia, náuplios de 

Cirripedia e larvas de crustáceo Decapoda (Tab. 6).  

Dentre os copépodes, os organismos mais frequentes foram: Oithona 

oswaldocruzi (100 %), Acartia lilljeborgi (100 %), Pseudodiaptomus acutus (100 %), 

Paracalanus spp. (100 %), Temora turbinata (81 %), Labidocera fluviatilis (81 %) e 

Euterpina acutifrons (65 %). As espécies Acartia tonsa, Centropages velificatus, 

Oncaea waldemari e Corycaeus giesbrechti apresentaram frequência de ocorrência 

entre 14 e 50 %.  

Analisando os setores separadamente, foi observado que C. giesbrechti, O. 

waldemari, P. avirostris e larvas de crustáceo Decapoda apresentaram maiores 

frequências de ocorrência nas DS e DN (Tab. 6). Já o grupo Chaetognatha foi mais 

frequente (100 %) nos setores BLA, DN e CSU.  

A espécie A. tonsa foi frequente (91 %) no setor BPA, enquanto que o 

calanoida C. velificatus ocorreu apenas no eixo Leste-Oeste do CEP, com 17 e 36 % 

de frequência na DS e BPA, respectivamente. Os copépodes E. acutifrons e T. 

turbinata e os misídeos apresentaram maiores frequências nos setores DS, DN e no 
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CSU. Já a espécie L. fluviatilis foi mais frequente nas estações localizadas na BPA e 

BLA. 

Dentre os demais táxons holoplanctônicos, os organismos mais frequentes 

foram Appendicularia (100 %) e Chaetognatha (89 %). Cladocera (Penilia avirostris) 

e hidromedusas foram pouco frequentes, com menos de 30 % de ocorrência.  

Os principais organismos meroplanctônicos encontrados foram as larvas de 

crustáceo Decapoda, com 100 % de ocorrência, e náuplios de Cirripedia, com 84 %. 

Larvas de Polychaeta apresentaram frequência de ocorrência total de 51 %. 

 

Tabela 6: Frequência de ocorrência total - FOT (%) - e frequência de ocorrência por setor 
– FO (%) dos organismos zooplanctônicos registrados no CEP. Em destaque os grupos 
(azul) e espécies (vermelho) que apresentaram as maiores FOT e FO. 

  
FO (%) 

ESPÉCIES E GRUPOS FOT (%) DS BPA DN BLA CSU 

HOLOPLÂNCTON 
      

COPEPODA 100 100 100 100 100 100 

Acartia lilljeborgi 100 100 100 100 100 100 

Acartia tonsa 46 17 91 0 14 63 

Centropages velificatus 14 17 36 0 0 0 

Corycaeus giesbrechti 30 67 9 80 14 13 

Euterpina acutifrons 65 100 36 100 14 100 

Labidocera fluviatilis 81 67 91 60 100 75 

Paracalanus spp. 100 100 100 100 100 100 

Pseudodiaptomus acutus 100 100 100 100 100 100 

Oithona oswaldocruzi 100 100 100 100 100 100 

Temora turbinata 81 100 64 100 57 100 

Oncaea waldemari 50 100 36 100 0 63 

CLADOCERA  
      

Penilia avirostris 19 50 9 40 0 13 

CHAETOGNATHA 89 67 82 100 100 100 

APPENDICULARIA 100 100 100 100 100 100 

HYDROMEDUSAE 30 17 9 60 71 13 

       
MEROPLÂNCTON 

      
CIRRIPEDIA (náuplios) 84 67 73 100 86 100 

DECAPODA (larvas) 100 100 100 100 100 100 

POLYCHAETA (larvas) 51 17 27 100 71 62 
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4.2.3 Abundância relativa (AR) 

 

 

A comunidade zooplanctônica foi dominada por copépodes, os quais 

apresentaram os maiores valores de abundância relativa total (ART) registrados no 

CEP (Tab. 7). Nas desembocaduras e na BPA a abundância relativa do grupo 

esteve em torno de 97 e 99 %, respectivamente. Na BLA e no CSU os copépodes 

corresponderam a cerca de 90 a 92 % da comunidade.  

 

Tabela 7: Abundância relativa total - ART (%) - e abundância relativa por setor - AR (%) - 
dos organismos zooplanctônicos registrados no CEP. Em destaque os grupos (azul) e 
espécies (vermelho) que apresentaram as maiores ART e AR. 

  
AR (%) 

ESPÉCIES E GRUPOS ART (%) DS BPA DN BLA CSU 

HOLOPLÂNCTON 
      

COPEPODA 96,0 97,7 99,6 97,4 91,4 92,1 

Acartia lilljeborgi 27,9 24,0 30,9 42,9 23,5 20,9 

Acartia tonsa 3,1 0,1 7,2 0,0 2,2 0,4 

Centropages velificatus 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 

Corycaeus giesbrechti 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 

Euterpina acutifrons 0,6 0,7 0,1 2,4 0,0 1,0 

Labidocera fluviatilis 0,5 0,5 0,5 0,2 0,7 0,3 

Paracalanus spp. 2,9 2,6 2,7 2,9 3,3 3,4 

Pseudodiaptomus acutus 10,9 17,0 10,2 8,5 8,3 7,8 

Oithona oswaldocruzi 43,8 36,3 47,3 32,7 53,0 47,6 

Temora turbinata 5,8 15,4 0,5 6,9 0,5 10,4 

Oncaea waldemari 0,3 1,0 0,1 0,5 0,0 0,1 

CLADOCERA  
      

Penilia avirostris 0,1 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 

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

APPENDICULARIA 1,3 0,9 1,2 0,6 2,2 2,3 

HYDROMEDUSAE 0,4 0,1 0,0 0,1 2,5 0,0 

       
MEROPLÂNCTON 

      
CIRRIPEDIA (náuplios) 0,5 0,2 0,1 0,6 0,7 1,5 

DECAPODA (larvas) 1,0 0,7 0,3 0,6 1,4 4,1 

POLYCHAETA (larvas) 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 
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As espécies de Copepoda que apresentaram as maiores abundâncias 

relativas totais foram: Oithona Oswaldocruzi (43,8 %), Acartia lilljeborgi (27,9 %) e 

Pseudodiaptomus acutus (10,9 %). O copépode O. oswaldocruzi apresentou 

elevadas abundâncias relativas em todos os setores do CEP, sendo os maiores 

valores, entre 47 e 53 %, encontrados na BPA, BLA e no CSU. A espécie A.lilljeborgi 

exibiu os maiores valores de abundância relativa na BPA e na DN, com 31 e 43 %. 

Já o P. acutus foi mais importante na DS, com 17 % de abundância relativa. Os 

copépodes A. tonsa, Paracalanus spp. e Temora turbinata apresentaram  valores 

intermediários, com abundâncias relativas totais entre 3 e 6 %. As outras espécies 

exibiram abundâncias relativas inferiores a 1 %. 

Dentre os outros táxons holoplanctônicos, Appendicularia e Chaetognatha 

foram mais abundantes, sendo especialmente importantes na BLA e no CSU, onde 

juntos apresentaram abundâncias relativas de aproximadamente 5 e 4 %, 

respectivamente. A classe Hydromedusae apresentou baixas abundâncias relativas 

na maioria dos setores, mas foi particularmente importante na BLA, na qual sua 

abundância relativa chegou a 3 %. 

Com relação ao meroplâncton, larvas de crustáceo Decapoda apresentaram 

as maiores abundâncias no CSU, correspondendo a cerca de 4 % do zooplâncton 

total, e na BLA, onde o grupo exibiu 1,4 % de abundância relativa.  

Os demais grupos taxonômicos não contribuíram significativamente para a 

abundância total em nenhum dos setores do CEP, constituindo em geral menos de 1 

% da comunidade zooplanctônica. 

 

 

4.2.4 Densidade de organismos e distribuição espacial 

 

 

A abundância total do zooplâncton variou entre mínimo de 1.055 ind.m-3, na 

estação mais interna da BPA (estação 17BPA), e máximo de 51.570 ind.m-3, em um 

ponto na entrada do mesmo setor (estação 7BPA). As maiores densidades de 

organismos foram encontradas no eixo Leste-Oeste do CEP (setores DS e BPA), 

com grandes concentrações nas estações intermediárias polihalinas (Fig. 4). Os 

setores DN, BLA e CSU apresentaram densidades bem inferiores, com máximos de 
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14.348, 15.399 e 16.581 ind.m-3 nas estações 22DN, 28BLA e 32CSU, 

respectivamente.  

As estações amostrais mais próximas ao Porto de Paranaguá, 10 e 12BPA, 

apresentaram densidades de 31.621 e 23.544 ind.m-3, respectivamente. Por outro 

lado, as coletas realizadas nos mesmos transectos destas estações, em pontos 

afastados perpendicularmente ao porto (11 e 13BPA), exibiram densidades bem 

inferiores (14.111 e 11.848 ind.m-3), equivalentes a cerca de 50 % das densidades 

próximas ao porto. 

 

 

Figura 4: Densidade (ind.m-3) zooplanctônica total registrada no CEP durante o verão de 
2012. 

 

A subclasse Copepoda apresentou a maior densidade de organismos 

encontrada, com pico de 50.576 ind.m-3 no setor BPA, sendo Acartia lilljeborgi 

responsável por 59 % deste valor. Em geral, as espécies mais importantes do CEP, 
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em termos numéricos foram os copépodes Oithona oswaldocruzi, Acartia lilljeborgi, 

Psedodiaptomus acutus e Temora turbinata (Fig. 5). 

 

 

Figura 5: Espécies encontradas em maior abundância no CEP durante o verão de 
2012: (A) Acartia lilljeborgi; (B) Pseudodiaptomus acutus; (C) Temora turbinata; e (D) 
Oithona oswaldocruzi. 

 

As espécies O. oswaldocruzi e A. lilljeborgi apresentaram as maiores 

densidades médias (6.883 e 4.387 ind.m-3) e máximas (29.791 e 29.987 ind.m-3) 

registradas (Tab. 8), em estações amostrais próximas na entrada da BPA (estações 

7 e 9BPA) com salinidades de 27 e 24, respectivamente (Fig. 6). A espécie P. acutus 

apresentou maiores concentrações no eixo Leste-Oeste do CEP, particularmente 

nas estações intermediárias polihalinas, alcançando densidade máxima de 5.903 

ind.m-3 e média de 1.707 ind.m-3.  
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Para T. turbinata as maiores densidades foram encontradas na DS, onde foi 

registrada a maior salinidade média dentre todos os setores (31), com um pico de 

6.300 ind.m-3 e média de 913 ind.m-3. 

 

Tabela 8: Densidade média (DM), densidade máxima (Dmáx) e densidade 
(Dmín) em ind.m

-3
 dos táxons zooplanctônicos encontrados no CEP. Em 

destaque as espécies que apresentaram maiores DM e Dmáx (vermelho). 

ESPÉCIES E GRUPOS DM Dmáx Dmín 

HOLOPLÂNCTON 
 

  
 

COPEPODA 
   

Acartia lilljeborgi 4387 29987 72 

Acartia tonsa 482 4399 0 

Centropages velificatus 11 192 0 

Corycaeus giesbrechti 18 124 0 

Euterpina acutifrons 93 597 0 

Labidocera fluviatilis 73 248 0 

Paracalanus spp. 452 1428 13 

Pseudodiaptomus acutus 1707 5903 37 

Oithona oswaldocruzi 6883 29791 347 

Temora turbinata 913 6300 0 

Oncaea waldemari 56 424 0 

CLADOCERA 
   

Penilia avirostris 21 231 0 

CHAETOGNATHA 18 599 0 

APPENDICULARIA 233 679 1 

HYDROMEDUSAE 76 1518 0 

    
MEROPLÂNCTON 

   
CIRRIPEDIA (náuplios) 75 459 0 

DECAPODA (larvas) 164 670 2 

POLYCHAETA (larvas) 22 199 0 

 

O copépode Acartia tonsa foi importante numericamente apenas na entrada 

da BPA (Sal. = 24) onde apresentou densidade máxima de 4.399 ind.m-3, enquanto 

que nos outros setores do estuário esteve ausente ou exibiu abundâncias muito 

baixas. Espécies do gênero Paracalanus spp. ocorreram uniformemente em todo 

CEP e apresentaram juntas valores intermediários de densidade, com máximo de 

1.428 ind.m-3 e média de 452 ind.m-3. O harpacticoida Euterpina acutifrons foi 
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especialmente abundante na DN (salinidade média de 31), com densidade máxima 

de 597 ind.m-3 (Fig. 7).  

Dentre os outros copépodes menos abundantes, a espécie Oncaea 

waldemari, foi registrada pela primeira vez no estuário, com um pico de densidade 

de 424 ind.m-3 na DS (Sal. = 33), enquanto as outras espécies exibiram densidades 

inferiores a 250 ind.m-3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribuição espacial da densidade (ind.m-3) das espécies O. oswaldocruzi, A. 
lilljeborgi, P. acutus e T. turbinata no CEP durante o verão de 2012. Observar que as escalas são 
diferentes. 

 

 Os outros táxons zooplanctônicos apresentaram juntos densidade máxima 

de 3.116 ind.m-3, em um ponto interno da BLA (estação 6BLA), em função das altas 

abundâncias de Chaetognatha, Appendicularia e Hydromedusa. Dentre estes 
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organismos, a maior densidade registrada pertence às hidromedusas, com valor 

máximo de 1.518 ind.m-3, nesta mesma estação amostral. Chaetognatha e 

Appendicularia apresentaram densidades máximas de 599 e 679 ind.m-3, nos 

setores BLA e BPA, ao passo que Cladocera exibiu os menores valores, com 

máximo de 231 ind.m-3. Dentre o meroplâncton, as larvas de crustáceo Decapoda 

foram os organismos mais abundantes, com densidade máxima de 670 ind.m-3 no 

CSU. 

  

 

 
  

Figura 7: Distribuição espacial da densidade (ind.m-3) das espécies E. acutifrons e O. 
waldemari, e dos grupos Chaetognatha e Appendicularia no CEP durante o verão de 2012. 
Observar que as escalas são diferentes. 

 

A ordenação dos pontos pelo MDS mostrou uma separação notável entre os 

setores do CEP (stress = 0,12), com exceção das Desembocaduras Norte e Sul, que 
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formaram um único agrupamento (Fig. 8). A análise indicou também uma distinção 

entre os pontos mais externos, localizados na porção esquerda do gráfico, e os mais 

internos do sistema, na porção direita do gráfico (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos de composição taxonômica, o teste de permutação ANOSIM, 

realizado com as DS e DN agrupadas (DNS), indicou diferenças significativas entre 

os setores do CEP (Tab. 9). As maiores diferenças foram encontradas entre o setor 

BLA e os setores DNS e CSU. Diferenças moderadas foram observadas entre o 

setor DNS e os setores BPA e CSU. Já os setores mais internos do CEP, BPA e 

BLA, apresentaram a menor diferença de composição zooplanctônica. 

Os agrupamentos observados na área de estudo foram caracterizados por 

assembleias definidas de organismos. A análise SIMPER demonstrou os principais 

organismos responsáveis pela variação da comunidade zooplanctônica no CEP a 

partir do índice de contribuição (IC) dos táxons em cada setor (Fig. 9).   

 

Figura 8: MDS obtido a partir da densidade dos grupos e espécies numericamente 
importantes registrados nos diferentes setores do CEP.  
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Tabela 9: Valores obtidos a partir da ANOSIM entre setores do CEP com base na 
composição taxonômica: estatística R (R), nível de significância (p) e número de 
permutações (N). Os setores DS e DN estão agrupados em DNS. Em destaque as maiores 
(vermelho) e menores (azul) diferenças observadas.  

 ANOSIM 

Setores R p N 

Global 0,50 0,001 999 

DNS – BPA 0,57 0,001 999 

DNS – BLA 0,88 0,001 999 

DNS – CSU 0,58 0,001 999 

BPA – BLA 0,29 0,017 999 

BPA – CSU 0,33 0,001 999 

BLA – CSU 0,75 0,001 999 

 

 

A espécie O. oswaldocruzi exibiu os maiores IC na composição dos setores, 

com exceção da DN, sendo particularmente importante nos setores mais internos, 

BPA e BLA, onde foi responsável por cerca de 20 % da composição. A A. lilljeborgi 

foi a segunda espécie mais importante em termos de IC, apresentando elevada 

contribuição em todos os setores do CEP. Na DN, as espécies A. lilljeborgi e O. 

oswaldocruzi apresentaram  IC muito semelhantes. 

O copépode P. acutus foi responsável pela terceira maior contribuição na 

maioria dos setores, com exceção da DN e do CSU, onde a T. turbinata 

correspondeu a mais de 10 % da composição. A ocorrência desta espécie neste 

setor e nas DN e DS foi fundamental para composição e caracterização das 

estações mais externas do CEP. Já a BPA foi, em grande parte, caracterizada pela 

ocorrência da espécie A. tonsa, responsável pela quinta maior contribuição na 

composição do setor. 

O gênero Paracalanus spp. também foi importante na composição dos 

setores, estando entre os 6 táxons dominantes, especialmente na BPA. Os grupos 

Appendicularia e Chaetognatha foram importantes na composição dos setores BLA 

e BPA, como foi observado anteriormente. O setor CSU também apresentou elevada 

contribuição de larvas de crustáceo Decapoda, o que diferenciou este setor dos 

demais. 
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Figura 9: Análise SIMPER. Percentuais de contribuição (Contrib. %) e contribuição 
acumulada (Acum. %) das seis espécies mais importantes para cada setor do CEP 
durante o verão de 2012. 
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Os resultados obtidos pela Análise de Correspondência Canônica (CCA) 

indicaram correlações entre algumas variáveis ambientais e a densidade de 

copépodes importantes na caracterização dos setores, embora a porcentagem de 

explicação fornecida pelos eixos tenha sido baixa (Fig. 10).  

 

 

Figura 10: Diagrama de ordenação produzido pela CCA com base nas densidades 
das principais espécies de Copepoda em termos de ocorrência e abundância. 

 

Foram observadas correlações positivas entre o poecilostomatoida O. 

waldemari e os valores de transparência da água (Secchi) e entre os copépodes T. 

turbinata e E. acutifrons e os valores de salinidade. As maiores densidades destas 

três espécies foram observadas na composição dos setores DS, DN e CSU, onde 

ocorreram elevadas salinidades e a zona eufótica apresentou maior espessura. 

 As estações amostrais no CSU estiveram relacionadas diretamente aos 

valores de temperatura e salinidade e indiretamente as condições de maré, tendo 
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em vista que foram coletadas durante a vazante. Entretanto, nenhuma das espécies 

apresentou correlação com os dados de temperatura e maré durante a coleta. 

Já as espécies O. oswaldocruzi, P. acutus e A. lilljeborgi, que ocorreram em 

elevadas abundâncias em todos os setores do CEP, não apresentaram correlação 

com nenhuma das variáveis ambientais analisadas.  

A espécie A. tonsa apresentou correlação notavelmente negativa com os 

valores de salinidade e transparência da água, sendo ordenada pela análise nas 

estações onde exibiu maior densidade, na BPA e também no ponto 29BLA. 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

As condições ambientais durante o período amostrado foram caracterizadas 

por considerável variabilidade espacial. Os dados abióticos obtidos apresentaram 

poucas diferenças com relação aos estudos anteriores na região, com exceção dos 

valores de salinidade, os quais foram consideravelmente superiores. 

Segundo Lana et al. (2001), a salinidade média do estuário no verão pode 

variar entre 12 e 29. Neste estudo, foram verificadas apenas seções poli e 

euhalinas, com valores entre 20 e 34. Assim sendo, o CEP caracterizou-se como um 

sistema bem salinizado, sendo que não foram encontrados valores inferiores a 20 

mesmo nas estações mais internas. No verão de 1994, Lopes; Vale; Brandini (1998) 

encontraram valores de salinidade bastante inferiores e com uma maior amplitude 

de variação, sendo que foram verificadas seções oligohalinas, mesohalinas, 

polihalinas e euhalinas. As estações mais internas, que neste estudo estiveram entre 

20 e 25 de salinidade, apresentaram valores entre 11 e 12. Já as estações mais 

externas, que aqui exibiram salinidade entre 30 e 34, apresentaram valor máximo 

entre 30 e 31 (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998).  

Os elevados valores de salinidade verificados estão relacionados à baixa 

precipitação registrada durante o período de amostragem, refletindo assim a 

reduzida descarga de água doce no estuário e, consequentemente, a maior intrusão 
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marinha. Em geral, os valores de pluviosidade para período chuvoso de 2012 foram 

bastante inferiores à média climatológica para região. Essa constatação se aplica 

não somente para o mês de março, mas para todo ano de 2012. As diferenças de 

salinidade observadas em relação aos trabalhos anteriores podem ser resultado 

dessa variação, tendo em vista que a hidrodinâmica do CEP, e particularmente a 

distribuição de nutrientes e parâmetros abióticos, é fortemente controlada por fatores 

climáticos, principalmente taxas de precipitação (BRANDINI; THAMM; VENTURA, 

1988; KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987; MACHADO et al., 1997).  

 Com relação à distribuição espacial, a salinidade exibiu um padrão de 

decréscimo em direção às estações internas, com poucas exceções: as estações 9, 

10 e 11, no setor BPA, e a estação 23, na BLA, apresentaram valores inferiores aos 

pontos adjacentes mais internos. Esta descontinuidade pode ser resultado do 

gradiente lateral criado pela descarga de água doce e os picos de maré, associados 

à circulação residual do estuário, os quais podem originar “micro-estuários” nos 

setores polihalinos e euhalinos da baía (LANA et al., 2001). 

Com base nos valores obtidos por estudos anteriores, pode-se dizer que a 

temperatura superficial registrada no CEP, com oscilações entre 26 e 31ºC, 

encontrava-se na faixa de variabilidade esperada para o verão (LOPES; VALE; 

BRANDINI, 1998; BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988; MACHADO et al., 1997; 

LANA et al., 2001). Segundo Lana et al. (2001), temperatura da água do estuário 

nesta estação do ano apresenta média entre 23 e 30. As variações de temperatura 

registradas entre as estações amostrais são decorrentes do horário em que foram 

realizadas as coletas, sendo que estas diferenças diárias não são capazes de alterar 

significativamente a comunidade zooplanctônica ao longo do dia.  

Os valores de transparência da água foram, no geral, coerentes com os 

dados de salinidade e com o grau de influência fluvial no estuário, sendo que as 

menores espessuras da zona eufótica foram observadas nas estações mais internas 

e de menor salinidade, o que confirmou a maior influência do aporte continental de 

água doce, corroborando com estudos anteriores (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998; 

BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988; MACHADO et al., 1997). 

 

 

5.2 ZOOPLÂNCTON 

 



44 
 

 

 

5.2.1 Composição específica e abundância relativa  

 

 

As espécies e grupos taxonômicos registrados neste estudo são comumente 

encontrados em áreas neríticas e oceânicas da costa sul brasileira. A dominância da 

subclasse Copepoda, em termos de ocorrência e abundância, correspondendo a 

mais de 90 % do zooplâncton total, é uma condição típica de ecossistemas 

estuarinos em todo o mundo (MILLER, 1983). A comunidade foi caracterizada pela 

presença de espécies estuarinas, costeiras e oceânicas. As espécies A. lilljeborgi, A. 

tonsa, L. fluviatilis, O. oswaldocruzi, Paracalanus spp. e T. turbinata são tipicamente 

encontradas em ambientes estuarinos e costeiros (BJÖRNBERG, 1981; LOPES; 

VALE; BRANDINI, 1998). Já os copépodes C. giesbrechti e O. waldemari 

representaram as espécies oceânicas que ocorreram em maior abundância no CEP.  

Não foram encontradas espécies características de água doce, tendo em vista que 

não foram amostrados os setores oligohalinos do estuário, os quais seriam 

encontrados somente nas proximidades das desembocaduras fluviais, considerando 

as elevadas salinidades e a baixa taxa de precipitação observados.  

A fauna zooplanctônica do CEP apresentou algumas diferenças com relação 

aos trabalhos anteriores. Algumas variações de composição podem ser atribuídas, 

em partes, aos seguintes motivos: 1) os trabalhos anteriores tiveram maior 

abrangência temporal, visando identificar padrões sazonais de variabilidade; 2) 

existem diferenças com relação à área amostrada, sendo que no trabalho de Lopes 

et al. (1998) foram amostradas seções oligohalinas do estuário que não fizeram 

parte deste estudo; 3) foram utilizadas redes de coleta com diferentes aberturas de 

malha. O trabalho de Montú & Cordeiro (1988) utilizou malha de 180 µm, que pode 

selecionar indivíduos e espécies menores. Já Lopes; Vale; Brandini (1998) fizeram 

amostragens com malha de 300 µm, que é mais eficiente na captura de organismos 

maiores.  

Com relação aos principais componentes do zooplâncton, poucas diferenças 

foram observadas em comparação aos estudos anteriores. Calanóides do gênero 

Acartia e Pseudodiaptomus e ciclopóides do gênero Oithona são frequentemente 

apresentados com elevadas ocorrência e abundância nos trabalhos da região sul e 

sudeste, encontrando-se dentre os táxons mais importantes dos estuários tropicais e 
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subtropicais do sudoeste do Atlântico (BJORNBERG, 1981). Em conjunto com a T. 

turbinata, essas espécies representaram os organismos zooplanctônicos mais 

importantes deste estudo.  

Espécies do gênero Oithona têm sido consideradas os copépodes com 

maior ubiquidade e abundância dos oceanos (GALLIENNE & ROBINS, 2001). 

Algumas delas se encontram entre os táxons dominantes em estuários de todo 

Brasil, com destaque para O. hebes e O. oswaldocruzi. A O. oswaldocruzi esteve 

entre as três espécies mais importantes no estudo de Montú; Cordeiro (1988), mas 

foi substituída em dominância pela espécie O. hebes no verão de 1994 (LOPES; 

VALE; BRANDINI, 1998). Entretanto, a semelhança taxonômica destas espécies 

pode ser responsável por esse tipo de variação. Segundo Lopes; Vale; Brandini 

(1998), a taxonomia das espécies estuarinas deste gênero foi esclarecida somente 

em 1986 (ROCHA, 1986), onde O. ovalis e O. oligohalina foram consideradas 

sinônimos de O. hebes e O. oswaldocruzi, respectivamente. Em Montú & Cordeiro 

(1988), a O. oligohalina, a O. oswaldocruzi e a O. hebes são consideradas a mesma 

espécie, diferente da O. ovalis. A espécie encontrada neste estudo foi identificada 

como O. oswaldocruzi, sendo o copépode mais importante em termos de ocorrência 

e abundância em todo estuário. Entretanto, é possível que estejamos lidando com 

mais de uma espécie conjuntamente. 

A espécie A. lilljeborgi é frequentemente dominante entre copépodes de 

águas costeiras e estuarinas frias e de salinidades elevadas (BJORNBERG, 1981). 

Neste estudo, a espécie foi a mais importante no setor DN, onde apresentou 

abundância relativa de 43 % em salinidade média de 31, embora seu pico de 

densidade tenha sido registrado na entrada da BPA, em salinidade de 27. Resultado 

semelhante foi apontado por Lopes; Vale; Brandini (1998), onde a espécie 

apresentou maior abundância relativa no setor que envolvia a desembocadura Norte 

e a baía de Laranjeiras, sendo associada às estações mais salinizadas do estuário, 

embora tenha sido mais abundante nas estações intermediárias meso e polihalinas.  

A espécie A. tonsa, cuja distribuição se assemelha a da A. lilljeborgi, 

apresentou baixa ocorrência e abundância, mas foi importante na caracterização do 

setor BPA, sendo praticamente ausente nos outros setores. As maiores densidades 

da espécie foram encontradas na entrada deste setor, em salinidades dentre as 

menores registradas. No trabalho de Lopes; Vale; Brandini (1998) a espécie está 

entre as mais frequentes, ocorrendo em uma ampla faixa de salinidade, mas 
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especialmente abundantes em regiões intermediárias, com salinidades entre 17 e 

25. Entretanto, segundo este autor, vários estudos nas regiões do extremo sul do 

Brasil, Uruguai e Argentina indicam a preferência da espécie por salinidades 

maiores.  

Em trabalhos realizados nos estuários de Cananéia e Lagoa dos Patos, a A. 

tonsa esteve entre as espécies dominantes, entretanto, sua correlação com a 

salinidade apresenta variações. Na Lagoa dos Patos, a espécie apresentou 

preferência a maiores salinidades e variações halinas (KAMINSKI, 2009). Já no 

estuário de Cananéia, foi mais abundante em períodos de menor salinidade (ARA, 

2001 e 2004). No CEP, a A. tonsa parece apresentar maior afinidade a regiões de 

menor salinidade, o que pode ser observado pela CCA, onde a espécie exibiu 

correlação nitidamente negativa com este parâmetro. A escassez de áreas 

amostradas nesta faixa de salinidade pode ser responsável pela limitação da 

ocorrência desta espécie. Segundo Lopes; Vale; Brandini (1998), essas diferenças 

podem refletir estratégias adaptativas de diferentes populações ou podem ser 

resultado da existência de um complexo de espécies assemelhadas, o que demanda 

estudos mais detalhados. 

A espécie P. acutus é característica de regiões de maior salinidade em baías 

e estuários, sendo uma espécie térmofila que ocorre comumente em águas 

mixohalinas (MONTÚ; CORDEIRO, 1988). Este copépode está entre os táxons mais 

frequentes e abundantes encontrados na região sudeste (ARA, 2001 e 2004), e no 

nordeste do Brasil (NEUMANN-LEITÃO, 1994/1995).  

O P. acutus apresentou densidades elevadas no eixo Leste-Oeste, 

especialmente nas estações intermediárias polihalinas. Sua maior abundância 

relativa foi registrada no setor DS. Resultados similares foram obtidos por Lopes; 

Vale; Brandini (1998), onde a espécie esteve entre as mais frequentes e 

abundantes, com maiores densidades também nas estações intermediárias 

polihalinas do estuário.  

Os copépodes O. oswaldocruzi, A. lilljeborgi e P. acutus podem ser 

considerados estuarino-marinhos devido à ocorrência de populações autóctones nos 

setores meso e polihalinos (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998), o que pôde ser 

verificado neste trabalho.  
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Além das espécies tipicamente estuarinas, é interessante destacar a 

variação na participação de alguns copépodes importantes, como a T. turbinata, e o 

registro inédito do poecilostomatoida O. waldemari.  

A T. turbinata é uma espécie invasora que começou a ser observada no 

CEP apenas na década de 1990. A única espécie do gênero em águas brasileiras 

até a década de 1980 era a Temora stylifera (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998). 

Dentre os táxons registrados por Montú & Cordeiro (1988), este copépode ainda não 

se encontrava, sendo observado apenas em trabalhos como o de Sartori & Lopes 

(2000). No momento, a espécie parece estar em rápida dispersão por toda 

plataforma continental brasileira, podendo ser encontrada nas massas de água 

tropical e subtropical na margem oeste do Oceano Atlântico Sul (BOLTOVSKOY, 

1999; ARA, 2002). Acredita-se que a T. turbinata, típica de águas costeiras e 

estuarinas do hemisfério Norte, tenha sido introduzida no Brasil através da água de 

lastro de navios (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998).  

No trabalho de Lopes; Vale; Brandini (1998), a T. stylifera foi registrada em 

densidades muito baixas, enquanto a espécie invasora esteve entre os dez 

copépodes mais importantes. Neste estudo não foi encontrado nenhum indivíduo da 

T. stylifera, ao passo que a T. turbinata foi quarta espécie mais abundante. O 

copépode apresentou maiores densidades nos setores mais salinizados do estuário, 

particularmente na DS e no CSU. Estudos realizados em ambientes estuarinos 

apontam a preferência da T. turbinata a maiores salinidades, sendo uma espécie 

tipicamente costeira, com concentrações em áreas de desembocaduras (LOPES; 

VALE; BRANDINI, 1998; ARA, 2002; SANT’ ANNA & BJÖRNBERG, 2006; 

KAMINSKI, 2009).  

Esses resultados mostram a gradativa introdução da espécie invasora no 

estuário, em detrimento da espécie nativa. O mesmo fenômeno está sendo 

observado em outros estuários do Brasil, onde a T. turbinata pode ser encontrada 

entre os copépodes dominantes, substituindo a T. stylifera (ARA, 2001; ARA, 2002, 

STERZA & FERNANDES, 2006; ARAÚJO et al., 2008; KAMINSKI; 2009).   

A ocorrência do poecilostomatoida O. waldemari, descrito por Bersano & 

Boxsahll (1994), é o primeiro registro da espécie para o CEP e um dos poucos para 

ambientes estuarinos. Copépodes do gênero Oncaea são frequentemente 

encontrados em amostragens do sudoeste do Atlântico, mas as informações sobre 

sua composição taxonômica e distribuição espacial em águas brasileiras são ainda 
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escassas (BERSANO & BOXSHALL, 1994). São copépodes tipicamente costeiros e 

marinhos, mas alguns já foram registrados em regiões estuarinas do sul do Brasil. 

Destacam-se as espécies O. venusta, O. media, e O. conífera registradas por 

trabalhos anteriores no CEP, com menores abundâncias e geralmente restritas a 

regiões de desembocadura. Neste estudo, a única espécie registrada foi a O. 

waldemari, apresentando frequência de ocorrência acima do esperado para um 

ambiente estuarino (50 %), com maiores concentrações nas desembocaduras e no 

CSU. A presença da espécie em regiões intermediárias do estuário pode estar 

associada ao reduzido aporte de água doce, tendo em vista a menor taxa de 

precipitação. Esta relação com a intrusão marinha pode ser observada pela 

ordenação do CCA, onde a espécie apresentou correlação positiva com os valores 

de transparência da água (Secchi).  

A O. waldemari é uma das espécies mais importantes numericamente em 

águas da plataforma brasileira (BERSANO & BOXSHALL, 1994; LOPES et al., 1999; 

SARTORI & LOPES, 2000; MIYASHITA; MELO JUNIOR; LOPES, 2009). Entretanto, 

pouco se sabe sobre sua ecologia alimentar e reprodutiva, como dieta e taxa de 

crescimento. Além das diferenças nos parâmetros abióticos, a ausência desta 

espécie em trabalhos anteriores pode estar relacionada ao fato de que foi 

detalhadamente descrita somente em 1994 e que espécies deste gênero são difíceis 

de serem identificadas, tendo em vista que são organismos muito pequenos, com 

grande diversidade e conhecimento limitado sobre sua taxonomia (BÖTTGER-

SCHNACK; LENZ; WEIKERT, 2004) Essa variação também pode ser atribuída à 

abertura de malha utilizada neste estudo, menor do que a utilizada no estudo 

anterior.   

Os setores mais salinizados também foram caracterizados pela ocorrência, 

em maior número, do harpacticoida E. acutifrons. De acordo com Neumann-Leitão 

(1994/1995), a E. acutifrons está entre os copépodes mais citados em estudos sobre 

o zooplâncton estuarino de todo Brasil. No trabalho realizado por Montú & Cordeiro 

(1988) o harpacticoida estava entre as três espécies mais importantes, com as 

maiores densidades registradas na primavera e no verão. Já no verão de 1994, a E. 

acutifrons foi registrada mas apresentou densidades menores do que as demais 

espécies, assim como no presente estudo.  

Segundo Lopes; Vale; Brandini (1998), a ocorrência das espécies T. 

turbinata e E. acutifrons em estuários dependem aparentemente do recrutamento a 
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partir de áreas costeiras adjacentes para manutenção dos estoques, o que parece 

ocorrer também com a O. waldemari. Assim sendo, estas espécies podem ser 

classificadas como marinho-eurihalinas. 

Além dos copépodes, os grupos Appendicularia e Chaetognatha, dentre o 

holoplâncton, e as larvas de crustáceo Decapoda, dentre o meroplâncton, também 

foram importantes. Em geral, esses táxons são encontrados como subdominantes 

na maioria dos estuários brasileiros (NEUMANN-LEITÃO, 1994/1995). No verão de 

1994, esses grupos também estiveram entre os mais importantes do zooplâncton 

total, além dos tintiníneos, não observados neste estudo, e Cladocera, que não 

foram numericamente significativos. A classe Appendicularia apresentou maiores 

abundância relativas nos setores CSU, BLA e BPA, ao passo que Chaetognatha foi 

mais importante nos setores BLA e CSU, sendo o mesmo observado por Lopes; 

Vale; Brandini (1998) para ambos.  

No presente estudo, as larvas de crustáceo Decapoda foram encontradas 

em maiores abundâncias no setor CSU, diferente do que foi encontrado no verão de 

1994, onde foram mais importantes nas baías de Paranaguá e Laranjeiras (LOPES; 

VALE; BRANDINI, 1998). Esse resultado aponta a importância do setor como área 

berçário e abrigo para este tipo de organismo, que pode abranger espécies 

exploradas comercialmente, como caranguejos e camarões. 

A classe Hydromedusae apresentou baixa ocorrência e abundância no CEP, 

mas é importante destacar sua contribuição na caracterização do setor BLA, onde 

apresentou abundância relativa de 2,5 %, equiparando-se aos grupos 

Appendicularia e Chaetognatha. Esta contribuição não havia sido registrada em 

estudos anteriores na região.  

 

 

5.2.2 Abundância total do zooplâncton 

 

 

Os valores de densidade zooplanctônica registrados neste estudo 

apresentaram algumas diferenças com relação aos trabalhos anteriores. A 

abundância total estimada, variando entre 1.055 e 51.570 ind.m-3, foi superior ao 

encontrado por Lopes; Vale; Brandini (1998), cujo máximo observado foi de 39.151 

ind.m-3. Esta diferença pode ser justificada pela maior influência marinha no estuário, 
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constatada em função dos elevados valores de salinidade e como reflexo das 

menores taxas de precipitação.  

As maiores densidades totais estiveram diretamente relacionadas aos picos 

de abundância dos copépodes mais importantes, particularmente A. lilljeborgi e O. 

oswaldocruzi, sendo que maiores valores foram registrados no Eixo Leste-Oeste. Em 

contrapartida, no verão de 1994, as abundâncias máximas, tanto de copépodes 

quanto do zooplâncton total, foram registradas na baía de Laranjeiras e no canal de 

Superagüi (LOPES; VALE; BRANDINI, 1998). No presente estudo, o Eixo Norte-Sul 

e o CSU apresentaram densidades consideravelmente inferiores aos valores 

observados no Eixo Leste-Oeste, setores onde se destacaram a contribuição de 

outros grupos zooplanctônicos, especialmente Appendicularia, Chaetognatha e 

larvas de crustáceo Decapoda.  

Comparando os valores de abundância e de salinidade, observou-se que as 

densidades acima de 20.000 ind.m-3 foram encontradas nas estações polihalinas, 

particularmente em salinidades entre 23 e 29. No trabalho de Lopes; Vale; Brandini 

(1998), as maiores abundâncias ocorreram nas estações meso e polihalinas, com 

pico em uma estação euhalina. É importante destacar que no presente estudo as 

estações intermediárias foram classificadas como polihalinas, não sendo 

encontrados locais mesohalinos. No verão de 1994, os setores intermediários da 

Baía de Paranaguá apresentaram salinidade entre 11 e 27, ao passo que neste 

estudo estiveram entre 20 e 29.  

A distribuição espacial da densidade zooplanctônica, com os máximos 

encontrados na entrada Baía de Paranaguá, coincidiu em grande parte com os 

padrões de distribuição espacial de nutrientes orgânicos dissolvidos e clorofila-a 

observados por estudos prévios, os quais registraram para períodos de verão 

condições eutróficas nas seções internas e intermediárias do CEP (KNOPPERS; 

BRANDINI; THAMM, 1987; BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988; MACHADO et 

al., 1997; LANA et al., 2001). 

As características hidrográficas e morfológicas da baía de Paranaguá estão 

entre as maiores causas do aporte de nutrientes no sistema (BRANDINI; THAMM; 

VENTURA, 1988). Segundo Martins et al. (2011), a região pode ser considerada um 

sistema rico em termos de matéria orgânica, sendo que a produção primária pode 

ser favorecida pelo excesso de nutrientes associado a descarga de efluentes 

domésticos e matéria orgânica terrestre. Regiões próximas à cidade de Paranaguá 
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recebem influência de esgotos, mas as condições hidrodinâmicas do sistema 

promovem uma dispersão regular deste material (MARTINS et al., 2011). Desta 

forma, o setor intermediário desta baía pode ser considerado uma fonte de 

nutrientes e matéria orgânica e um sumidouro de nitrogênio, em função de sua 

remoção pela atividade biológica (BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988; 

MACHADO et al., 1997).  

Estudos também apontam a importância do canal da Galheta como principal 

área de troca de material particulado entre a baía e as áreas costeiras adjacentes 

(BRANDINI; THAMM; VENTURA, 1988). Em função disso, altas concentrações de 

clorofila também podem ser ocasionalmente encontradas no setor externo do 

estuário. Nessas áreas, principalmente nas intermediárias, a resposta para o 

equilíbrio entre nutrientes e turbidez é a maior concentração de clorofila-a 

(BRANDINI, 1985), sendo que as elevadas densidades zooplanctônicas nesta região 

podem ser associadas a este equilíbrio. 

Nas áreas internas, os valores de clorofila-a estão associados às elevadas 

concentrações de nutrientes e baixas salinidades. Entretanto, a quantidade de 

material em suspensão nessas regiões interfere no nível turbidez da água, como 

observado pelos baixos valores de transparência da água, limitando o crescimento 

do fitoplâncton (KNOPPERS; BRANDINI; THAMM, 1987). Além da grande 

quantidade de material particulado de procedência continental, a turbidez da água 

nesta área também pode ser resultado da presença de uma zona de máxima 

turbidez, que pode ocorrer entre a região do Porto de Paranaguá e as Ilhas Gererês 

(NOERNBERG, 2001). Os baixos valores de densidade zooplanctônica verificados 

nos setores mais internos amostrados podem ser uma resposta a este fenômeno.  

Ainda com base nesta relação entre nutrientes e produtividade, pode-se 

supor que as menores densidades zooplanctônicas registradas no eixo Norte-Sul e 

no CSU estão relacionadas ao menor aporte de nutrientes. A ausência de 

ocupações humanas em maiores proporções no entorno da baía de Laranjeiras e do 

canal de Superagüi tem como efeito o limitado aporte de material antropogênico. As 

comunidades estabelecidas nesta região são fontes pequenas de descarga de 

esgoto, não sendo suficientes para alterar as condições naturais do ambiente 

(MARTINS et al., 2011).  A maior fonte deste tipo de material na região pode ser 

proveniente da cidade de Guaraqueçaba, ao norte da baía de Laranjeiras, mas este 

aporte é bastante reduzido em comparação ao da cidade de Paranaguá, por 
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exemplo. Segundo estudos, a matéria orgânica encontrada na baía de Laranjeiras é 

derivada de fontes marinhas e terrestres, não sendo registradas contribuições 

antropogênicas (MARTINS et al., 2012). 

Outro fator que pode estar associado às elevadas densidades registradas no 

eixo Leste-Oeste são as maiores profundidades observadas nesta área. Essas 

diferenças de profundidade também podem ser responsáveis pela variação de 

densidade encontrada entre os pontos amostrais na região do Porto de Paranaguá. 

Os pontos em frente ao porto (10 e 12 BPA), onde foram encontradas as maiores 

densidades, possuem profundidade de aproximadamente 15 m. Já os pontos 

afastados perpendicularmente ao porto (11 e 13 BPA), com densidades bastante 

inferiores, se encontram em profundidade de 10 m.  

Mudanças abruptas de profundidade na baía de Paranaguá têm estado 

relacionadas às obras de dragagem realizadas em função da atividade portuária na 

região, tanto para segurança da navegação quanto para aumento das profundidades 

dos canais de acesso (LAMOUR, 2007). Sabe-se que este tipo de operação pode 

interferir diretamente na hidrodinâmica de estuários, pois o aumento da profundidade 

do canal e da área de seção da desembocadura favorecerem a intrusão de água 

costeira, tendo em vista que esses canais avançam até a plataforma rasa. 

Consequentemente, salinidades relativamente elevadas podem ser registradas 

estuário adentro. Como resposta, espécies tipicamente neríticas e/ou oceânicas 

podem ocupar setores intermediários e internos do sistema, como o que foi 

observado com o poecilostomatoida O. waldemari.  

Obras de dragagem na baía de Paranaguá foram realizadas entre 1997 e 

1998, sendo que o setor externo do canal da Galheta foi aprofundado para 15 m 

(LAMOUR, 2007). Neste período também foi reativado o canal de acesso ao Porto 

de Antonina, com aumento da profundidade para 8 m. A partir de 2001, novas obras 

foram realizadas no canal de acesso e na bacia de evolução do Porto de Paranaguá 

e também no canal de acesso a região de Antonina, que foi aprofundado para 10 m 

(LAMOUR, 2007). Esses dados mostram que, desde o trabalho de Lopes; Vale; 

Brandini (1998), novas obras de dragagem foram realizadas no eixo Leste-Oeste.  

Em contrapartida, a baía de Laranjeiras e o canal de Superagüi, onde são 

verificadas profundidades inferiores, podem apresentar uma dinâmica de circulação 

menos intensa, com correntes de maré atingindo menores velocidades. Esta 

variação de profundidade e hidrodinâmica entre os setores do CEP também podem 
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ter contribuído nas diferenças de densidade e composição zooplanctônica entre os 

eixos Leste-Oeste e Norte-Sul. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 O mesozooplâncton do CEP durante o verão de 2012 foi composto por 

grupos taxonômicos variados, sendo os copépodes os mais abundantes e 

diversos, correspondendo a mais de 90 % do zooplâncton total. A maior parte 

dos táxons registrados neste estudo é típica de ambientes estuarinos, sendo 

comumente encontrados ao longo de toda costa brasileira.  

 Os organismos zooplanctônicos dominantes, em termos de ocorrência e 

abundância, foram os copépodes Oithona oswaldocruzi, Acartia lilljeborgi, 

Pseudodiaptomus acutus e Temora turbinata.  

 As elevadas densidades da espécie exótica T. turbinata refletem a gradativa 

introdução e dominância deste copépode no ambiente.  

 A espécie nerítica/oceânica O. waldemari foi registrado pela primeira vez no 

CEP, ocorrendo em maiores densidades nas desembocaduras. 

 A composição do zooplâncton apresentou diferenças significativas entre as 

diferentes áreas, principalmente entre os setores BLA, DNS e CSU. Os 

setores mais externos, com salinidades entre 30 e 34, foram caracterizados 

pela presença de espécies costeiras/oceânicas, ao passo que nos setores 

internos e intermediários, com salinidade entre 20 e 29, ocorreram espécies 

tipicamente estuarinas. 

 O eixo Leste-Oeste do estuário apresentou elevadas densidades 

zooplanctônicas, sendo que as maiores concentrações foram observadas nas 

estações intermediárias polihalinas, nas proximidades do Porto de 

Paranaguá. 

 As menores densidades foram observadas no eixo Norte-Sul do estuário. 

Esse fato pode estar associado ao menor aporte de nutrientes e a circulação 

menos intensa desta região. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O conhecimento prévio acerca da comunidade zooplanctônica do CEP 

restringe-se principalmente ao período entre as décadas de 1980 e 1990. Esses 

trabalhos foram pioneiros e são fundamentais para o reconhecimento e 

caracterização deste estuário, bem como para identificação de variações sazonais 

de densidade e composição zooplanctônica, tendo em vista sua abrangência 

temporal. Entretanto, a atualização deste tipo de informação é essencial para 

identificação de variações ao longo prazo da densidade e composição 

zooplanctônica, como resposta a possíveis mudanças climáticas e hidrodinâmicas, 

ainda mais considerando um sistema estuarino sujeito a variações temporais por 

fenômenos naturais e interferência antrópica, como o CEP. A ocorrência de espécies 

indicadoras pode elucidar estas questões acerca de mudanças ambientais e 

alterações antrópicas recentes.  

Este estudo teve como objetivo principal a caracterização da fauna 

zooplanctônica do CEP durante o verão de 2012. Os resultados obtidos 

possibilitaram a atualização e complementação das informações acerca da 

comunidade, corroborando e ampliando o conhecimento da distribuição espacial dos 

organismos ao longo do estuário e sua relação com os dados abióticos.  A partir dos 

estudos anteriores, foi possível observar algumas alterações em termos de 

densidade e composição que puderam ser associadas a variações meteorológicas e 

morfodinâmicas verificadas no estuário. Espera-se que os resultados aqui obtidos 

também possam servir como base de comparação para estudos futuros realizados 

na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

ALMEIDA E SILVA, T.; NEUMANN-LEITÃO, S.; SCHAWMBORN, R.; GUSMÃO, L. 
M. O.; NASCIMENTO-VIEIRA, D. A. Diel and seasonal changes in the 
macrozooplankton community of a tropical estuary in Northeastern Brazil. Revista 
Brasileira de Zoologia, v. 20, n. 3, p. 439–446, 2003. 
 
 
ARA, K. Length-weight relationships and chemical content of the planktonic 
copepods in the Cananéia Lagoon Estuarine System, São Paulo, Brazil. Plankton 
Biology & Ecology, v. 48, n. 2, p. 121-127, 2001. 
 
 
ARA, K. Temporal variability and production of Temora turbinata (Copepoda: 
Calanoida) in the Cananéia Lagoon Estuarine System, São Paulo, Brazil. Scientia 
Marina, v. 66, p. 399-406, 2002. 
 
 
ARA, K. Temporal variability and production of the planktonic copepod community in 
the Cananéia Lagoon Estuarine System, São Paulo, Brazil. Zoological Studies, v. 
43, n. 2, p. 179-186, 2004. 
 
  
ARAÚJO, H. M. P.; NASCIMENTO-VIEIRA, D. A.; NEUMANN-LEITÃO, S.; 
SCHWAMBORN, R.; LUCAS, A. P. O.; ALVES, J. P. H. Zooplankton community 
dynamics in relation to the seasonal cycle and nutrient inputs in an urban tropical 
estuary in Brazil. Braz. J. Biol., v. 68, n. 4, p. 751-762, 2008. 
 
 
BERSANO, J. G. F.; BOXSHALL, G. A. Planktonic copepods of the genus Oncaea 
Philippi (Poecilostomatoida: Oncaeidae) from the waters off southern Brazil. 
Nauplius, v. 2, p. 29-41, 1994. 
 
 
BJORNBERG, T. K. S. Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (Ed.). Atlas del 
Zooplancton del Atlantico Suboccidental y Métodos de Trabajo con el 
Zooplancton Marino. Mar Del Plata: INIDEP, p. 587-679, 1981. 
 
 
BOLTOVSKOY, D. (Ed). South Atlantic Zooplankton. Leiden: Backhuys 
Publishers, v.2, 1706 p., 1999. 
 
 
BÖTTGER-SCHNACK R.; LENZ J.; WEIKERT H. Are taxonomic details of relevance 
to ecologists? An example from oncaeid microcopepods of the Red Sea. Marine 
Biology, v. 144, p. 1127–1140, 2004. 
 
 



57 
 

 

BRADFORD-GRIEVE, J.M., MARKHASENA E.L., ROCHA C.E.F. & B. ABIAHY. 
Copepoda. In: BOLTOVSKOY, D. (ed.). South Atlantic Zooplankton. Leiden: 
Backhuys Publishers, v. 2, p. 869-1098, 1999. 
 
 
BRANDINI, F. P. Ecological studies in the Bay of Paranaguá. I. Horizontal distribution 
and seasonal dynamics of the phytoplankton. Bolm Inst. oceanogr., São Paulo, v. 
33, n. 2, p. 139-147, 1985. 
 
 
BRANDINI, F. P.; THAMM, C. A.; VENTURA, I. Ecological studies in the Bay of 
Paranaguá III. Seasonal and spatial variations of nutrients and chlorophyll-a. 
Nerítica, Pontal do Sul, v. 8, p. 55-72, 1988. 
 
  
BROWN A. C., MCLACHLAN A. Ecology of Sandy Shores. Amsterdam: Elsevier, p. 
165-187, 1990. 
 
 
BUNKER, A. J.; HIRST, A. G. Fecundity of marine planktonic copepods: global rates 
and patters in relation to chlorophyll a, temperature and body weight. Marine 
Ecology Progress Series, v. 279, p.161–181, 2004. 
 
 
CALBET, A.; GARRIDO, S.; SAIZ, E.; ALCARAZ, M.; DUARTE, C. M. 2001. Annual 
zooplankton succession in coastal NW Mediterranean waters, the importance of the 
smaller size fractions. Journal of Plankton Research, v.23, p. 319–331.  
 
 
CAMARGO, R.; HARARI J. Modeling the Paranagua Estuarine Complex, Brazil: tidal 
circulation and cotidal charts. Revista Brasileira de Oceanografia, v. 51, p. 23-31, 
2003. 
 
 
CHINNERY, F. E.; WILLIAMS, J. A. The influence of temperature and salinity on 
Acartia (Copepoda: Calanoida) nauplii survival. Marine Biology, v. 145, p. 733–738, 
2004. 
 

 
GALLIENNE, C. P.; ROBINS, D. B. Is Oithona the most important copepod in the 
world’s oceans? Journal of Plankton Research, v. 33, n. 12, p. 1421-1432, 2001. 
 
 
HIRST, A. G; BUNKER, A. J. Growth of marine planktonic copepods: Global rates 
and patterns in relation to chlorophyll a, temperature, and body weight. Limnol. 
Oceanogr., v. 48, n. 5, p. 1988–2010, 2003. 
 
 



58 
 

 

HOFFMEYER, M. S. Decadal change in zooplankton seasonal succession in the 
Bahía Blanca estuary, Argentina, following introduction of two zooplankton species. 
Journal of Plankton Research, v. 26, n. 2, p. 181-189, 2004. 
 
 
HUYS R.; BOXSHALL G. A. Copepod Evolution. London: The Ray Society, n. 159, 
468 p., 1991. 
 
 
JOHNSON, W. S.; ALLEN, D. M. Zooplankton of the Atlantic and Gulf Coasts: a 
guide to their identification and ecology. Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press. 379 p., 2005. 
 
 
KAMINSKI, S. M. Mesozooplâncton do estuário da Lagoa dos Patos e zona 
costeira adjacente com ênfase para os copépodes Acartia tonsa, 
Pseudodiaptomus richardi e Notodiaptomus incompositus (2000-2005). Tese 
(Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica, Universidade 
Federal do Rio Grande, 143 p., 2009. 
 
 
KIØRBOE, T. Population regulation and role of mesozooplankton in shaping marine 
pelagic food webs. Hydrobiologia, v. 36, p. 13–27, 1998. 
 
 
KNOPPERS, B.A.; BRANDINI, F.P.; THAMM, C.A. Ecological studies in the Bay of 
Paranaguá. II Some physical and chemical characteristics. Curitiba: Nerítica, 
Curitiba, v. 2, n. 1, p. 1-36, 1987. 
 
 
LAMOUR, M. R. Morfodinâmica sedimentar da desembocadura do Complexo 
Estuarino de Paranaguá-PR. Tese (Doutorado), Curso de Pós-Graduação em 
Geologia, Universidade Federal do Paraná, 177 p., 2007. 
 
 
LANA, P. C.; MARONE, E.; LOPES, R .M.; MACHADO, E. C. The subtropical 
estuarine complex of Paranaguá Bay, Brazil. In:  SEELIGER, U.; LACERDA, L.D.; 
KJERFVE, B. (Eds.), Coastal Marine Ecosystems of Latin America. Basel: 
Springer Verlag, p. 131-145, 2001. 
 
 
LENZ, J. Introduction. In: HARRIS, R.; WIEBE, P.; LENZ, J.; SKJODAL, H.R.; 
HUNTLEY, M. (Eds.). ICES Zooplankton Methodology Manual. London: Academic 
Press., p. 1-32, 2000 
 
 
LEVINTON, J. S. Marine Biology: function, biodiversity, ecology. New York: Oxford 
Univ. Press., 2nd Ed., 515 p.,2001. 
 
 



59 
 

 

LOPES, R. M.; ALMEIDA-PRADO-POR, M. S. & POR, F. D. Zooplankton seasonality 
in the Rio Verde estuary (Juréia, São Paulo, Brazil). Rev. Hydrobiol. trop., v. 19, n. 
3-4, p. 207-214, 1986. 
 
 
LOPES, R. M. Zooplankton distribution in the Guaraú River Estuary (Southeastern 
Brazil). Estuarine, Coastal and Shelf Science, v. 39, n. 3, p. 287-302, 1994. 
 
 
LOPES, R. M.; VALE, R. & BRANDINI, F. P. Composição, abundância e distribuição 
espacial do zooplâncton no complexo estuarino de Paranaguá durante o inverno de 
1993 e o verão de 1994. Revista Brasileira de Oceanografia, v. 46, n. 2, p. 195-
211, 1998. 
 
 
MACHADO, E. C.; DANIEL, C. B.; BRANDINI, N.; QUEIROZ, R. L. V. Temporal and 
spatial dynamics of nutrientes and particulate suspended matter in Paranaguá Bay, 
PR, Brazil. Nerítica, Curitiba, v. 11, p. 17-33, 1997. 
 
 
MANN, K. H. Ecology of Coastal Waters: With Implications for Management. 2nd 
ed., Malden: Blackwell Science, 406 pp., 2000. 
 
 
MARONE, E.; NOERNBERG, M.; LAUTERT, L. F.; SANTOS, I.; FILL, H. D. BUBA, 
H.; MARENDA, A. Medições de Correntes e Curva Vazão-Maré na baía de 
Paranaguá, PR. Boletim Paranaense de Geociências, n. 60-61, p. 55-64, 2007. 
 
 
MARONE, E.; JAMIYANAA, D. Tidal characteristics and a numerical model for the M2 
tide at the estuarine complex of the Bay of Paranaguá, Paraná, Brazil. Nerítica, 
Curitiba, v. 11, p. 95-107, 1997. 
 
 
MARTINS, C. C.; SEYFFERT, B. H.; BRAUN, J. A. F.; FILLMANN, G. Input of 
Organic Matter in a Large South American Tropical Estuary (Paranaguá Estuarine 
System, Brazil) Indicated by Sedimentary Sterols and Multivariate Statistical 
Approach. Journal of Brazilian chemistry Society, v. 22, n. 8, 1585-1594, 2011.  
 
 
MARTINS, C. C.; BÍCEGO, M. C.; FIGUEIRA, R. C. L.; ANGELLI, J. L. F.; COMBI, 
T.; GALLICE, W. C.; MANSUR, A. V.; NARDES, E.; ROCHA, M. L.; WISNIESKI, E.; 
CESCHIM, L. M. M.; RIBEIRO, A. P. Multi-molecular markers and metals as tracers 
of organic matter inputs and contamination status from an Environmental Protection 
Area in the SW Atlantic (Laranjeiras Bay, Brazil). Science of the Total 
Environment, v. 417-428, p. 158-168, 2012.  
 
 
MILLER, C. B. The zooplankton of estuaries. In: Ketchum, B. H. ed. Estuaries and 
enclosed seas. New York: Elsevier Sci. Publ., p. 103-149, 1983. 



60 
 

 

 
 
MONTÚ, M., GLOEDEN, I. M. Atlas dos Cladocera e Copepoda (Crustacea) do 
Estuário da Lagoa dos Patos (Rio Grande, Brasil). Nerítica, Pontal do Sul, v. 1, n. 2, 
p. 1-134, 1986. 
 
 
MONTÚ, M.; CORDEIRO, T. A. Zooplâncton del complejo estuarial de la Bahía de 
Paranaguá.I: Composición, dinámica de las especies, ritmos reproductivos y acción 
de los factores ambientales sobre la comunidad. Nerítica, Pontal do Sul, v. 3, n. 1, p. 
61-83, 1988. 
 
 
NEUMANN-LEITÃO, S. Resenha literária sobre zooplâncton estuarino no Brasil. 
Trabhs. Oceanogr., Universidade Federal Pernambuco, v. 23, p. 25-53, 1994/1995. 
 
 
NOERNBERG, M. A. Processos Morfodinâmicos no Complexo Estuarino de 
Paranaguá – Paraná – Brasil: Um Estudo a Partir de Dados in situ e LANDSAT – 
TM. Curitiba. Tese (Doutorado), Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal 
do Paraná, 2001. 
 
 
MIYASHITA, L. K.; MELO JUNIOR, M.; LOPES, R. M. Estuarine and oceanic 
influences on copepod abundance and production of a subtropical coastal area. 
Journal of Plankton Research, v. 31, p. 815-826, 2009. 
 
 
OMORI, M.; IKEDA, T. Methods in marine zooplankton ecology. 2nd Ed. Malabar: 
Krieger Press, 332p., 1992. 
 
 
ROCHA, C. E. F. Copepods of the genus Oithona Baird, 1843 from mangrove areas 
of Central and South America. Hydrobiologia, v. 135, p. 95-107, 1986. 
 
 
SANT’ANNA, E. M.; BJÖRNBERG, T. K. S. Seasonal dynamics of mesozooplankton 
in Brazilian coastal waters. Hydrobiologia, v. 563, p. 253-268., 2006. 
 
 
SARTORI, L. P.; LOPES, R. M. Seasonal variability of pelagic copepod assemblages 
on the inner continental shelf off Paraná, Brazil. Nauplius, v. 8, p. 79–88, 2000. 
 
 
SCHWANMBORN, R.; NEUMANN-LEITÃO, S.; ALMEIDA E SILVA, T.; SILVA, A. P.; 
EKAU, W.; SAINT-PAUL, U. Distribution and dispersal of decapod crustacean larvae 
and other zooplankton in the Itamaracá Estuarine System, Brazil. Tropical 
Oceanography, Recife, v. 29, n.1, p. 1-18, 2001. 
 
 



61 
 

 

STERZA J. M.; FERNANDES, L. L. Zooplankton community of the Vitória Bay 
Estuarine System (southeastern Brazil). Characterization during a three-year study. 
Brazilian Journal of Oceanography, v. 54, n. 2/3, p. 95-105, 2006. 
 
 
UYE, S.; SHIMAZU, T.; YAMAMURO, M.; ISHITOBI, Y.; KAMIYA., H.. Geographical 
and seasonal variations in mesozooplankton abundance and biomass in relation to 
environmental parameters in Lake Shinji-Ohashi River-Lake Nakaumi brackish-water 
system, Japan. Journal of Marine Systems, v. 26, p. 193-207, 2000. 
 

 
UNDERWOOD, A. J. Experiments in ecology: their logical design and interpretation 
using analysis of variance. Cambridge: Cambridge University Press., 504p., 1997.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


