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RESUMO 

A trofodinâmica do plâncton foi estudada em um estuário eutrofizado (Baía de 

Guanabara, RJ) através da metodologia Lagrangeana combinada com uma amostragem 

de final escala temporal e de um modelo trofodinâmico. A amostragem teve duração de 

um dia e a cada três horas foram obtidos perfis verticais de temperatura e salinidade, 

amostras de água para análise de nutrientes e amostras biológicas (pico-, nano-, 

microplâncton e copépodes). Esta metodologia assume que a parcela d’água superficial 

é acompanhada ao longo do tempo e que, portanto, as variações na biomassa dos grupos 

planctônicos são devido ao crescimento e a predação. A hipótese de que o 

microzooplâncton é o principal consumidor tanto de bactérias quanto do fitoplâncton, e 

que células pequenas compõe a base da teia trófica planctônica foi testada no Capítulo 

1. Para isso, as interações tróficas foram determinadas a partir de relações de tamanho 

conhecidas e a predação potencial dos dinoflagelados, ciliados, náuplios de copépodes, 

copepoditos e adultos foi estimada. O Capítulo 2 corresponde ao modelo trófico 

planctônico elaborado para auxiliar na compreensão das variações de biomassa dos 

grupos planctônicos observadas durante a amostragem Lagrangeana. O modelo é 

composto por quatro variáveis de estado: nitrogênio, fitoplâncton, zooplâncton e 

bactéria. Os resultados mostraram que o microzooplâncton predou principalmente o 

nanofitoplâncton (0.01 ± 0.002 µg C h
-1) e que os copépodes apresentaram maior 

predação nas presas autotróficas (0.019 ± 0.004 µg C h
-1) do que nas heterotróficas (0.005 

± 0.0009 µg C h
-1). A predação potencial do microzooplâncton (0.012 ± 0.003 µg C h

-1) 

não foi significativamente diferente dos copépodes (0.024 ± 0.005 µg C h
-1), 

principalmente devido à baixa densidade de ciliados. A elevada biomassa do 

nanofitoplâncton (8–15 µm de tamanho), que ocorreu na Baía de Guanabara 

principalmente devido a influência das águas frias e ricas em nutriente da massa d’água 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS), compôs a base da teia trófica planctônica e não 

foi controlada pela predação. De fato, apenas 58% da produção primária (PP) foi 

removida por dia e, portanto, a maior parte da PP pode estar sendo exportada para a teia 

trófica bentônica. A trofodinâmica da Baía de Guanabara parece ser influenciada pela 

eventual entrada da ACAS no estuário o que a torna diferente dos demais estuários 

eutrofizados ao redor do mundo. Mas os resultados aqui apresentados podem ser 

exclusivos da presença da ACAS no sistema como revelado pelo modelo trófico 

planctônico.  
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ABSTRACT 

Plankton trophodynamics were studied in a eutrophic estuary (Guanabara Bay, 

Brazil) through the Lagrangian methodology combined with sampling in a fine temporal 

scale and through a trophodynamic model. Vertical profiles of temperature and salinity, 

water for nutrient analysis and biological samples (pico-, nano-, microplankton and 

copepods) were obtained every three hours during the one-day Lagrangian study. This 

methodology strongly suggests that variations of the planktonic group’s biomass (except 

metazooplankton) over time are associated with predation and production, assuming an 

adequate tracking of the water parcel (i.e. no advection and water mixture). The 

hypothesis that microzooplankton was the major player consuming phytoplankton and 

bacteria, and that small cells composed the basis of the plankton food web was tested in 

the Chapter 1. Thus, the potential predation of dinoflagellates, ciliates, copepods nauplii, 

copepodites and adults was estimated based on the predator-prey size relationships. The 

Chapter 2 describes the plankton model developed to give insights about the variations of 

plankton group’s biomass during the Lagrangian sampling. The model is composed by 

four state variables: nitrogen, phytoplankton, zooplankton and bacteria. The results 

showed that microzooplankton preyed mainly on nanophytoplankton (0.01 ± 0.002 µg C 

h
-1

) and copepods had higher predation on the autotrophic (0.019 ± 0.004 µg C h
-1

) than  

heterotrophic prey (0.005 ± 0.0009 µg C h
-1

). Microzooplankton potential predation 

(0.012 ± 0.003 µg C h
-1

) was not significantly different from copepods (0.024 ± 0.005 µg 

C h
-1

), most likely due to the low microzooplankton density (particularly ciliates). The 

high biomass of nanophytoplankton cells (8–15 µm size), which occurred in Guanabara 

Bay mainly due to the influence of the cold and nutrient rich waters of South Atlantic 

Coastal Water (SACW), were the base of the planktonic food web and were not 

controlled by grazing. In fact, only 58% of primary production was removed per day and, 

therefore, high amount of primary production may be exported to the benthic food web. 

The trophodynamics of Guanabara Bay seems to be influenced by the eventual upwelling 

entrance into the estuary causing remarkable differences from other eutrophic estuaries 

around the world. But, the results showed here may be specific for the presence of the 

SACW in the system as revealed by the plankton model. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A trofodinâmica determina como o ecossistema responde a pressões internas e 

externas através da adaptação dos elos tróficos a fim de promover a regulação dos 

fluxos de energia e matéria (BEGON et al., 1986). O conceito da trofodinâmica e os 

métodos baseados na ecologia energética para investigá-la foram fundamentados por 

LINDEMAN (1942). Em seu trabalho clássico, ele propõe analisar e quantificar as teias 

tróficas com base na eficiência de transferência entre os níveis tróficos, da utilização da 

radiação solar pelos organismos fotossintéticos a sua subsequente utilização pelos 

herbívoros e carnívoros. A trofodinâmica permite acessar a produtividade dos 

ecossistemas e identificar as particularidades de cada um. 

Maior número de estudos trofodinâmicos foram conduzidos em ambientes 

terrestres e dulcícolas do que em ambientes marinhos, que alavancou de fato somente há 

duas décadas (ver LIBRALATO et al. 2014). Considerando o cenário atual de 

degradação ambiental do ambiente marinho, a trofodinâmica vem sendo amplamente 

utilizada para: i) prever a produção comercial de peixes, conectando as mudanças na 

produção primária aos estoques pesqueiros (e.g., ROSE et al., 2010); ii) acessar a 

bioacumulação de poluentes (e.g., mercúrio, selênio, cobre) ao longo da teia trófica 

(KEHRIG et al., 2009a); iii) acessar o estado do ecossistema através de indicadores 

tróficos (e.g., PIMM e al., 1991); e iv) estudar o efeito de outros processos 

antropogênicos, como a eutrofização na produtividade do ecossistema (e.g., 

ARHONDITSIS et al., 2008). Para responder essas questões são necessários não só 

trabalhos descritivos, i.e., que identifiquem os elos tróficos, mas também que 

quantifiquem as taxas nos quais os processos biológicos ocorrem.   

Apesar da importância da Baía de Guanabara nas esferas social, econômica e 

política no estado do Rio de Janeiro, e visto o processo de degradação ambiental que a 

região vem sofrendo há décadas, poucas são as informações ambientais disponíveis na 

literatura (n = 201; busca realizada no portal Web of Science até o dia 11 de Setembro 

de 2013). Se considerarmos somente os estudos que focaram nos organismos 

planctônicos, obtemos apenas 27 trabalhos. Além de haver poucos estudos sobre o 

plâncton, a maioria fornece informações sobre variações temporais e espaciais na 

abundância, apenas nos últimos 15 anos, poucos artigos forneceram informações 

importantes para o estudo da trofodinâmica, como o tamanho e/ou biomassa dos 
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organismos (i.e., GONZALEZ et al., 2000; MARAZZO; VALENTIN, 2003; SANTOS 

et al., 2007; GUENTHER et al., 2008; MENDES et al. 2012). Trabalhos que 

quantificaram taxas biológicas são ainda mais raros, foram encontrados apenas os 

trabalhos de GONZALEZ et al. (2000) e GUENTHER et al. (2008) que quantificaram a 

produção bacteriana e SCHWAMBORN et al. (2004) que quantificou a predação do 

mesozooplâncton. Os demais estudos trofodinâmicos do plâncton encontrados na 

literatura foram descritivos, cujos objetivos foram investigar a bioacumulação de 

poluentes ao longo da teia trófica (KEHRIG et al., 2009a; KEHRIG et al., 2009b) e a 

dieta de quetognatas através da análise estomacal (MARAZZO et al., 1997). Nenhum 

modelo foi desenvolvido até então para investigar a trofodinâmica do plâncton na Baía 

de Guanabara. De fato, a utilização de modelos para investigar essa questão é carente 

em todo o Brasil, já que o único modelo trófico planctônico marinho encontrado na 

literatura foi o modelo físico-biológico de CARBONEL & VALENTIN (1999), cujo 

objetivo foi simular o ‘bloom’ de fitoplâncton no sistema de ressurgência de Cabo Frio 

(RJ).  

Com base na importância e carência destes estudos no Brasil, a presente 

dissertação tem como objetivo dar início à estudos integrados para a compreensão da 

trofodinâmica do plâncton na Baía de Guanabara, respondendo questões como: Qual o 

caminho predominante da transferência de carbono para os níveis tróficos superiores? O 

microzooplâncton é um importante conector entre a produção primária e bacteriana e os 

demais níveis tróficos? Ou a teia é mais curta e, portanto, mais eficiente, sendo o 

carbono transferido dos produtores primários aos copépodes e daí por diante? Quão 

importante é considerar o tamanho dos organismos para responder essas questões? A 

produção primária é controlada pelo ‘grazing’? Como está estruturada a trofodinâmica 

na Baía de Guanabara? Para responder essas questões a presente dissertação foi dividida 

em dois capítulos que serão descritos a seguir.  

O primeiro capítulo apresenta e discute os dados de uma amostragem 

Lagrangeana realizada em fina escala temporal ao longo de um dia. Essa metodologia 

assume que a parcela d’água superficial é acompanhada ao longo do tempo (i.e., não há 

advecção e/ou mistura) e que, portanto, variações na biomassa dos grupos planctônicos 

são devido ao crescimento e a predação. A hipótese de que o microzooplâncton é o 

principal consumidor tanto de bactérias quanto do fitoplâncton, e que células pequenas 

compõe a base da teia trófica planctônica foi testada. Para isso, a predação potencial dos 
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dinoflagelados, ciliados, náuplios de copépodes, copepoditos e adultos foram estimadas 

através de relações de tamanho entre o predador e suas presas. O manuscrito referente 

ao capítulo 1 se encontra em processo de submissão e pode ser consultado nos 

apêndices. 

 Para melhor compreender as variações de biomassa dos grupos planctônicos 

observadas durante a amostragem Lagrangeana um modelo trófico dinâmico foi 

elaborado e seus resultados são apresentados e discutidos no segundo capítulo. Os 

processos de advecção e mistura não foram incluídos no modelo, já que pretende-se 

simular as variações de biomassa planctônica em uma mesma parcela d’água superficial 

ao longo do tempo. O modelo é composto por 4 variáveis de estado: Nitrogênio, 

Fitoplâncton, Zooplâncton e Bactéria (modelo NFZB). Os valores dos parâmetros foram 

fixados de acordo com o observado na literatura e calibrados através dos dados obtidos 

ao longo da amostragem Lagrangeana. A sensibilidade do modelo NFZB foi testada 

com relação à escolha dos parâmetros. Os resultados apresentados e discutidos neste 

capítulo correspondem à fase inicial de elaboração de um modelo trofodinâmico de fina 

resolução temporal para a Baía de Guanabara. 

2. CAPÍTULO 1 – ESTIMATIVAS DO IMPACTO DE PREDAÇÃO DO MICRO 

E MESOZOOPLÂNCTON NA TEIA TRÓFICA PLANCTÔNICA ATRAVÉS DE 

UMA AMOSTRAGEM LANGRANGEANA. 

2.1 INTRODUÇÃO 

Diversos processos em sistemas aquáticos são regidos pelo tamanho dos 

organismos, como é o caso das interações tróficas em teias alimentares (RUDOLF; 

RASMUSSEN, 2013). A estrutura e a complexidade inerente das teias tróficas é 

determinada por relações dependentes do tamanho entre o predador e a presa. Em teias 

tróficas planctônicas marinhas, predadores podem exibir um amplo espectro de tamanho 

de presa, capazes inclusive de consumir presas o dobro do seu tamanho (HANSEN et 

al., 1994, FUCHS; FRANKS, 2010). A transferência de matéria orgânica ao longo da 

teia trófica pelágica se dá através de uma série de interações tróficas, podendo haver o 

predomínio da teia clássica (diatomáceas–copépodes–peixes) ou o predomínio da alça 

microbiana (AZAM et al., 1983). A contribuição de cada uma depende do ambiente 

considerado, no entanto, a teia clássica não é mais considerada o caminho predominante 

desde o reconhecimento da importância do microzooplâncton como predadores em uma 
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grande variedade de ecossistemas, incluindo estuários (SCHMOKER et al., 2013). 

Descrever o caminho por onde a matéria orgânica produzida fotossinteticamente é 

conduzida aos níveis tróficos superiores é importante para o entendimento e a gestão de 

ecossistemas. 

A trofodinâmica do plâncton pode ser investigada através de diferentes 

abordagens metodológicas. Observações ‘in situ’ podem ser obtidas através de estudos 

em estações fixas (estudos Eulerianos) cuja finalidade é investigar as dinâmicas do 

plâncton associadas a um local específico. No entanto, se o principal interesse é seguir a 

comunidade planctônica ao longo do tempo, investigações conduzidas em plataformas 

móveis referenciadas por derivadores (estudos Lagrangeanos) são mais apropriadas. 

Essa abordagem metodológica permite acompanhar a mesma parcela d’ água na 

superfície ao longo do tempo permitindo, portanto, acompanhar a comunidade 

planctônica evitando artefatos de confinamento. A Lagrangeana é uma estratégia que 

vem sendo utilizada em estudos biológicos desde ambientes como os giros oligotróficos 

até sistemas costeiros (i.e. MORALES et al., 1993; FILEMAN; BURKILL, 2001; 

ZIMMERMAN-TIMM et al., 2007; LANDRY et al., 2009). A combinação do estudo 

Lagrangeano com uma amostragem de fina escala temporal sugere fortemente que as 

variações observadas na biomassa dos grupos planctônicos (exceto metazooplâncton) ao 

longo do tempo estejam associadas à predação e produção, assumindo um adequado 

rastreamento da parcela d’ água na superfície (i.e. não havendo advecção nem mistura).  

Estuários são sistemas altamente dinâmicos e apesar de compreenderem uma 

área relativamente pequena considerando todos os ecossistemas marinhos, contribuem 

para ~8% da produção primária marinha total (LONGHURST et al., 1995) e são 

importantes áreas de berçário para muitos peixes e crustáceos. A maioria dos estuários 

está vivenciando uma série de distúrbios ecológicos devido ao enriquecimento por 

nutrientes oriundo de fontes antropogênicas, o que influencia a produção primária 

favorecendo o desenvolvimento de células de menor tamanho. Consequentemente, a 

eutrofização tende a aumentar o número de níveis tróficos na teia trófica planctônica 

estuarina, induzindo maiores perdas por respiração, reduzindo a eficiência de 

transferência de carbono para níveis tróficos superiores e influenciando a produtividade 

do ecossistema, i.e. a pesca. Para compreender o destino da matéria produzida em um 

estuário eutrófico, neste estudo foi considerada a abordagem metodológica 

Lagrangeana. Apesar de estudos Lagrangeanos terem sido conduzidos para investigar a 



  

5 
 

trofodinâmica do plâncton anteriormente (MORALES et al., 1993; FILEMAN; 

BURKILL, 2001; LANDRY et al., 2009), para o nosso conhecimento nenhum estudo 

Lagrangeano com essa finalidade foi conduzido até os dias de hoje em sistemas 

estuarinos. 

Nesse estudo testamos as hipóteses de que na Baía de Guanabara (Rio de 

Janeiro, Brasil), um estuário altamente eutrofizado, o microzooplâncton é o principal 

consumidor tanto de bactérias quanto do fitoplâncton, e que células pequenas compõe a 

base da teia trófica planctônica, como encontrado para outros estuários eutrofizados 

(e.g. MCMANUS; EDERINGTON-CANTRELL, 1992; TAN et al., 2004; CHEN et al., 

2009). Para isso, nosso objetivo foi determinar a predação potencial através de uma 

amostragem Lagrangeana com duração de um dia considerando o espectro de tamanho 

de presa acessível para cada predador, a biomassa de presa disponível e taxas de 

predação estabelecidas na literatura (específicas para cada predador e tipo de presa). A 

amostragem foi conduzida em uma fina escala temporal (i.e. horas) para obter uma 

melhor resolução da trofodinâmica do plâncton. Nossos dados permitiram identificar os 

caminhos predominantes na teia trófica planctônica da Baía de Guanabara.  

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAGEM 

 A Baía de Guanabara (Fig. 1) está localizada na plataforma continental sudeste 

brasileira do estado do Rio de Janeiro (22°50’S and 43°10’W) apresentando 134 km de 

comprimento, 384 km
2 

de área e uma descarga média anual de 100 m
3
 s

-1 
contando com 

9 tributários. A área de estudo é considerada um estuário parcialmente fechado, 

apresenta uma única conexão com o oceano (1,6 km de largura) e maré semi-diurna. O 

tempo de renovação de 50% da água do estuário foi estimado para 11,4 dias (KJERFVE 

et al., 1997). A Baía é influenciada pela Água Central do Atlântico Sul (ACAS), uma 

massa d’água fria e rica em nutriente que normalmente ascende durante o verão austral 

ao mesmo tempo em que a Corrente do Brasil se afasta da costa. A Baía é influenciada 

principalmente por correntes de maré, chuvas e descarga de esgoto que torna o sistema 

um estuário altamente eutrofizado. 
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Fig. 1 Área de estudo indicando as estações de amostragem ao longo da Lagrangeana. A 

amostragem começou na estação 1 (16:00 h) indicada pelo (*) e terminou na estação 8 

(13:00 h). 

A amostragem Lagrangeana com duração de um dia (22 de Setembro de 2010) 

foi conduzida na Baía de Guanabara durante a estação seca. Um derivador foi liberado 

na parte central da Baía (22° 49’ 49.5’’ S, 43° 09’ 20.2’’ W; Fig. 1) e usado para 

acompanhar a parcela d’água superficial. O derivador foi liberado nessa posição a fim 

de evitar a saída do mesmo da área de estudo. Amostras e perfis verticais de temperatura 

e salinidade foram obtidos a cada 3 horas durante o dia, sempre próximo ao derivador 

Lagrangeano, e um GPS foi utilizado para identificar as coordenadas das estações (Fig. 

1). Um CTD Seacat SBE-19 (Seabird Inc.) foi utilizado para obter os perfis verticais de 

temperatura e salinidade. Essas medidas foram utilizadas para garantir que as 

propriedades da parcela d’água superficial permaneceram similares durante as 24 horas 

de amostragem.  
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 Amostras de água para as análises químicas (amônio, nitrato, nitrito, fosfato, 

silicato e clorofila-a) e biológicas (pico-, nano- e microplâncton) foram coletadas com 

uma garrafa de Niskin (5 L) em 2–3 profundidades (superfície, meia água e próximo ao 

fundo) de acordo com a profundidade da estação. Somente os dados de superfície serão 

apresentados e discutidos no presente trabalho já que o objetivo do estudo foi 

acompanhar a comunidade planctônica em águas superficiais através da abordagem 

Lagrangeana; amostragens em outras profundidades foram realizadas apenas para 

auxiliar na interpretação dos dados. Alíquotas de água do mar foram separadas em 

frascos de polipropileno previamente rinsados com água da amostra, e congelados até a 

análise dos nutrientes inorgânicos dissolvidos. Amostras de água foram filtradas através 

de filtros GF/F e mantidas refrigeradas até determinação da clorofila-a. As amostras de 

picoplâncton foram fixadas com paraformaldeído (concentração final 2%), enquanto 

que as amostras de nano- e microplâncton foram fixadas com Lugol (concentração final 

2%). Os copépodes foram coletados em triplicatas através de arrastos horizontais 

utilizando redes de malhas 64 e 200 µm e de diâmetro 0,3 e 0,6 m, respectivamente. 

Sempre que a estação de coleta apresentou profundidade maior que 7 m, um arrasto 

extra foi conduzido próximo ao fundo utilizando a rede de malha 200 µm. Fluxômetros 

foram acoplados em ambas as redes. As amostras de zooplâncton foram fixadas com 

Bórax tamponado com formaldeído (concentração final 4%). 

2.2.2 CARATERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS E QUÍMICAS 

 A coluna d’água foi caracterizada para cada estação de coleta através de 

diagramas T–S (Temperatura-Salinidade) utilizando os dados obtidos pelo CTD. Os 

limites entre as massas d’água foram determinados de acordo com os critérios sugeridos 

por BRAGA & NIENCHESKI (2006) para a Água Costeira (AC) e SILVA et al. (1984) 

para a Água Central do Atlântico Sul (ACAS). Os dados foram processados através do 

programa R (versão 3.0.3 para Windows). As amostras de nutrientes dissolvidos foram 

descongeladas em temperatura ambiente para análise por colorimetria de acordo com a 

metodologia descrita em AMINOT & CHAUSSEPIED (1983). Os filtros GF/F foram 

centrifugados com acetona para a extração da fluorescência, medida posteriormente 

com o espectrofluorímetro. As concentrações de cl-a foram determinadas de acordo com 

NEVEUX & LANTOINE (1993).   
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2.2.3 ABUNDÂNCIA E BIOMASSA PLANCTÔNICA 

As amostras de picoplâncton foram filtradas em filtros pretos de policarbonato 

(tamanho do poro–0,2 µm), tingidas com DAPI e armazenadas no escuro a 4°C. Para 

cada lâmina, um mínimo de 400 células foi contado através da estratégia de campos 

aleatórios em um microscópio de epifluorescência utilizando luz UV (PORTER; FEIG 

1980). O número de células heterotróficas foi estimado baseado na diferença entre o 

número total de células e o número de células autotróficas. Um total de 30 células foi 

medido através de um microscópio equipado com uma câmera digital e um software de 

análise de imagem (AxioVision Rel. 4.7.2). O nano- e o microplâncton foram 

identificados até o nível de espécie quando possível e contados através de um 

microscópio óptico invertido depois de sedimentado 5–10 mL de amostra de acordo 

com UTERMÖHL (1958). Para as amostras de nanoplâncton, 30 campos aleatórios 

foram observados enquanto que para o microplâncton toda a câmara foi analisada. 

Ambos o nano- e o microplâncton tiveram suas células classificadas como auto- ou 

heterotrófica de acordo com a identificação de espécies. Considerando os diferentes 

grupos taxonômicos, cada espécie que contribuiu com no mínimo 10% de abundância 

do grupo, teve suas dimensões lineares medidas para 30 células. Três alíquotas (10 mL) 

da amostra de copépodes foram contadas e identificadas até o menor nível taxonômico 

possível através de um microscópio binocular; exceto os náuplios e os estágios iniciais 

de copepoditos que não foram identificados até o nível de espécie. Para cada hora de 

amostragem (Total = 8) o comprimento do prossoma e a largura foram medidos para 30 

indivíduos de náuplios, copepoditos e adultos. 

 A biomassa do pico-, nano- e microplâncton foi calculada a partir do biovolume 

que foi estimado considerando formas geométricas simples e convertido para carbono 

através de regressões da literatura (picoplâncton–LOFERER-KRÖSSBACHER et al., 

1998; criptofíceas, diatomáceas, dinoflagelados e ciliados–equações específicas em 

MENDEN-DEUER; LESSARD, 2000; cianobactéria–VERITY et al., 1992). A 

biomassa dos copépodes foi determinada através de regressões entre o comprimento do 

prossoma e peso seco existentes na literatura (DURBIN; DURBIN, 1978) e então, 

convertendo o peso seco para carbono utilizando um fator de 45% (KIØRBOE et al., 

1985). 
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2.2.4 INGESTÃO ESPECÍFICA POR TAMANHO 

 A predação potencial foi estimada para os dinoflagelados heterotróficos, ciliados 

heterotróficos, náuplios de copépodes, copepoditos e adultos. Como os mixotróficos não 

foram identificados, foi assumido que: i) dinoflagelados atecados menores que 50 µm 

são autotróficos e células maiores que 50 µm são heterotróficas; ii) somente 

dinoflagelados tecados estritamente heterotróficos foram considerados na categoria de 

heterotróficos; e iii) ciliados, com exceção da Myrionecta rubra, foram considerados 

heterotróficos. 

 As interações tróficas foram descritas considerando o espectro de tamanho de 

presa acessível para cada predador baseado na literatura (HANSEN et al., 1994; 

FUCHS; FRANKS, 2010). Essas relações são expressas em diâmetros esféricos 

equivalentes                    , onde V é o volume em µm
3 

e o ESD é expresso 

em µm. As taxas de ingestão potenciais foram calculadas utilizando taxas de filtração 

específicas da literatura para cada interação predador-presa (Tabela 1). As taxas de 

filtração foram escolhidas através de comparações das diferentes estimativas, sempre 

respeitando relações já conhecidas (e.g. ciliados apresentam taxas de filtração duas 

vezes maior que os dinoflagelados; HANSEN et al., 1997) e priorizando estudos 

conduzidos com comunidades naturais. No caso dos copépodes, um esforço de busca foi 

canalizado para a espécie dominante nesse estudo (Acartia tonsa) e para experimentos 

que calcularam a taxa tanto para fêmeas quanto para machos. Quando alguma taxa em 

particular não foi encontrada na literatura (i.e. copépodes–euglenas) um valor 

proporcional baseado nas taxas de filtração dos outros grupos foi assumido (e.g. 

dinoflagelados e ciliados). As taxas de ingestão foram determinadas multiplicando a 

taxa de filtração do predador pela biomassa de presa acessível para o predador (de 

acordo com o espectro de tamanho de presa encontrado na literatura). As taxas de 

ingestão foram corrigidas para a temperatura local (22,5°C) aplicando um valor de Q10 = 

2,8 (HANSEN et al., 1997) e a ingestão potencial de cada grupo de predadores (µg C h
-

1
) foi então calculada multiplicando a taxa de ingestão pela densidade do predador. 
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Tabela 1 Taxas de filtração máxima (Cmax, ml dia
-1

) e temperaturas (T) (laboratório ou 

experimentos ‘in situ’) utilizadas para estimar a predação potencial durante a 

amostragem Lagrangeana. As taxas foram corrigidas para 22,5 °C (cCmax, ml dia
-1

) 

usando Q10 = 2,8. 

Predador Presa Cmax T 

(°C) 

cCmax Referência 

Copépode Picoplâncton 0,10 12 0,29 Vargas & González, 2004 

 Nanoplâncton Autotrófico 8,90 11 29,0 Caron, 1984 

 Nanoplâncton 

Heterotrófico 

9,80 11 32,0 Caron, 1984 

 Diatomáceas 20,0 12 60,0 Vargas & González, 2004 

 Dinoflagelados 100 12 300 Vargas & González, 2004 

 Ciliados 180 12 540 Stoecker & Egloff, 1987  

Náuplio de 

Copépode 

Picoplâncton 0,72 20 0,93 Turner & Tester, 1992 

 Nanoplâncton 0,32 22 0,34 Berggreen et al., 1988 

 Diatomáceas 0,05 18 0,08 Berggreen et al., 1988 

 Dinoflagelados 0,02 18 0,03 Berggreen et al., 1988 

 Ciliados 49,0 20 63,3 Stoecker & Egloff, 1987  

Dinoflagelado Picoplâncton 0,001 16 0,001 Jeong et al., 2008 

 Nanoplâncton 0,008 20 0,01 Tillmann & Reckermann, 

2002 

 Diatomáceas 0,024 20 0,03 Jeong et al., 2004 

 Dinoflagelados 0,13 20 0,17 Kim and Jeong, 2004 

 Euglenófitas 0,001 20 0,002 Jeong et al., 2011 

Ciliado Picoplâncton 0,003 23 0,003 Jeong et al., 2008 

 Nanoplâncton 0,04 11 0,12 Vargas & Martínez, 2009 

 Dinoflagelados 0,80 15 1,70 Kamiyama et al., 2005 

 Euglenófitas 0,01 20 0,01 Jeong et al., 2011 

 Ciliados 1,24 27 1,54 Robertson, 1983 

Nanozooplâncton Picoplâncton 0,001 16 0,001 Jeong et al., 2008 

 Nanoplâncton 0,009 17 0,02 Sato et al., 2007 

 

2.2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para comparar par a par 

a densidade e a biomassa de náuplios, copepoditos e adultos já que os dados não 

apresentaram normalidade (Teste de Kolmogorov-Smirnov; p < 0,0001) nem 

homogeneidade de variâncias (Teste de Bartlett, p < 0,0001). O erro padrão (± EP) foi 

utilizado como uma medida de dispersão dos dados ao longo do texto. A ingestão 

potencial total foi comparada entre os predadores (dinoflagelados, ciliados, náuplios e 
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copépodes) utilizando o Teste-t pareado. As análises estatísticas e a preparação das 

figuras foram conduzidas no programa R (versão 3.0.3 para Windows). 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 LAGRANGEANA, HIDROGRAFIA E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 O derivador permaneceu na área de estudo durante todo o período de 

amostragem, apresentando um deslocamento total de 18,3 km. O deslocamento do 

derivador foi maximizado pela maré de sizígia (~1,2 m de amplitude). Durante os 

períodos de maré vazante (estações 1–2 e 4–7; veja Fig. 1) a boia apresentou maior 

deslocamento do que nos períodos de maré enchente (estações 2–4 e 7–8; veja Fig. 1). 

Ventos moderados a fracos prevaleceram durante o dia e somente no final da 

amostragem (estação 8, 13:00 h) foram observados ventos mais fortes. A temperatura e 

a salinidade da água superficial apresentaram pequenas variações ao longo da 

Lagrangeana, como é esperado variar ao longo de um dia (~0,6°C). Os diagramas T–S 

indicaram uma coluna d’ água fortemente estratificada e que as propriedades físicas 

permaneceram relativamente constantes ao longo da amostragem (Fig. 2). Foi possível 

identificar a presença da AC junto à superfície e a influência da massa d’água mais 

densa ACAS junto ao fundo (Fig. 2). A influência da ACAS só não foi detectada na 

estação 3 (22:00 h). A média e o erro padrão da concentração de nutrientes (µM) 

durante o dia e junto à superfície foram: amônio 20,7 ± 2,8; nitrito 5,1 ± 0,4; nitrato 3,9 

± 0,3; fosfato 2 ± 0,5; e silicato 2,9 ± 0,3. Os valores de cl-a variaram de 18 a 30 µg l
-1

 

nas estações 5 (04:00 h) e na estação 7 (10:00 h), respectivamente. Os valores 

permaneceram relativamente constantes durante as estações 1–4 de coleta (16:00–01:00 

h; ~22,5 µg l
-1

). 
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Fig. 2 Diagramas T-S para cada estação de amostragem.Os pontos cinza-claro indicam a 

ACAS. St 1 – 16:00, St 2 – 19:00, St 3 – 22:00, St 4 – 01:00, St 5 – 04:00, St 6 – 07:00, 

St 7 – 10:00, St 8 – 13:00 h. 

2.3.2 COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES, ABUNDÂNCIA E BIOMASSA 

 O picoplâncton foi composto por bactérias e cianobactérias filamentosas 

(picoplâncton não foi identificado ao nível de espécie). O nano- e o microplâncton 

compreenderam um total de 35 táxons pertencendo às classes Dinophyceae (15), 

Bacillariophyceae (13), Chlorophyceae (2), Euglenophyceae (2), Cianophyceae (1), 

Prasinophyceae (1) e Dictiophyceae (1). As espécies mais abundantes foram 

Tetraselmis spp. (nanoplâncton autotrófico) e os dinoflagelados Prorocentrum 
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triestinum e Scrippsiella trochoidea (microfitoplâncton). O nanoprotozooplâncton (2–

20µm) foi dominado por ciliados aloricados e dinoflagelados tecados, enquanto que o 

microprotozooplâncton (20–200µm) foi dominado por dinoflagelados do gênero 

Gymnodiniales e por ciliados aloricados. 

A abundância e a biomassa do picoplâncton permaneceram relativamente 

constantes ao longo da amostragem Lagrangeana (4,9 × 10
9 

± 2,8 × 10
8 

cel l
-1

 / 590 ± 34 

µg C l
-1

). A fração heterotrófica do picoplâncton contribuiu para mais de 90% da 

biomassa total picoplanctônica (Fig. 3a). O oposto foi observado para o nanoplâncton 

(4,9 × 10
9 

± 2,8 × 10
8 

cel l
-1

 / 690 ± 116 µg C l
-1

), onde a fração autotrófica dominou 

(Fig. 3b). A densidade e a biomassa média do microfitoplâncton ao longo do dia foi de 

3,5 × 10
5 

± 9 × 10
4 

cel l
-1

 e de 67 ± 19 µg C l
-1

, apresentando valores de biomassa 3 

vezes maior que o microprotozooplâncton (7 × 10
3 

± 10
3 

cel l
-1

 / 21 ± 3 µg C l
-1

; Figs. 3c 

e d). O nano- e o microplâncton apresentaram variações temporais similares, com 

valores mínimos durante a noite e na estação 8 (13:00 h; veja Fig. 3). O 

nanofitoplâncton contribuiu uma ordem de magnitude a mais do que o 

microfitoplâncton na biomassa fitoplanctônica total (Figs. 3b e d). O padrão oposto foi 

observado para a biomassa protozooplanctônica, onde a contribuição do 

microzooplâncton foi 2 vezes maior que a contribuição do nanoprotozooplâncton (Figs. 

3b e c). 

No presente estudo foram considerados apenas os dados coletados com a rede de 

malha 64 µm, já que esta se mostrou mais eficiente na estimativa de densidade e 

biomassa de todas as classes de tamanho dos copépodes. As espécies A. tonsa e 

Paracalanus spp. contribuíram para 62 a 97% da densidade total de copépodes. A 

densidade média de copépodes foi 56 ± 9 ind l
-1

. Comparando a densidade dos náuplios, 

copepoditos e adultos por estação de coleta, nós encontramos que a densidade de 

náuplios foi significativamente maior que a densidade de copepoditos e adultos (U = 33; 

p = 0,04). O oposto foi observado para a biomassa (23 ± 7 µg C l
-1

; Fig 3e), onde os 

copepoditos dominaram (U = 6; p = 0,01), especialmente aqueles no espectro de 

tamanho de 400–600 µm de comprimento de prossoma. A densidade e a biomassa de 

copépodes variou significativamente ao longo da amostragem Lagrangeana (U = 4; p = 

0,0001). Note que a biomassa de copépodes ao longo do tempo apresentou um padrão 

contrário à biomassa do nano- e do microplâncton (cf painéis da Fig. 3). 
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Fig. 3 Biomassa planctônica (µgC l
-1) na superfície durante o período de amostragem 

para: a) picoplâncton; b) nanoplâncton; c) microprotozooplâncton; d) microfitoplâncton; 

e e) copépodes. Note que as escalas são diferentes.  
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2.3.3 INTERAÇÕES PREDADOR-PRESA BASEADAS NO TAMANHO 

 Baseado nas relações de tamanho estabelecidas na literatura para cada predador 

e suas presas, o espectro de tamanho de presa que está acessível para cada predador foi 

calculado para os dados apresentados nesse estudo (Fig. 4). No contínuo de predadores 

do nanoprotozooplâncton aos copépodes (até 1200 µm) nós encontramos que: i) o 

picoplâncton foi a única presa acessível ao nanoprotozooplâncton; ii) as presas dos 

ciliados compreendem desde células pequenas até dinoflagelados de tamanho médio; iii) 

os dinoflagelados foram capazes de acessar diatomáceas, ciliados, euglenas, assim como 

outros dinoflagelados, mas o picoplâncton ficou fora do seu espectro de presa; iv) 

náuplios de copépodes < 200 µm puderam acessar somente o picoplâncton e o 

nanoplâncton autotrófico, mas náuplios maiores foram capazes de acessar também o 

nanoprotozooplâncton e pequenos dinoflagelados; e v) copepoditos e copépodes adultos 

apresentaram um espectro de presa mais amplo, acessando uma dieta mais diversa. O 

picoplâncton esteve apenas no espectro de tamanho de presa dos copépodes < 600 µm, 

copépodes maiores não seriam capazes de ingerir presa tão pequena (Fig. 4).  
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Fig. 4 Tamanho e tipo de presa acessível para cada predador baseado nas razões e 

tamanho entre predador e presa obtidas na literatura. NANOZ–nanozooplâncton, CIL < 

36–ciliados < 36 µm ESD, CIL > 36–ciliados > 36 µm ESD, TDINO–dinoflagelados 

tecados, ADINO–dinoflagelados atecados, NPL < 100–náuplios < 100 µm ESD, NPL > 

100–náuplios > 100 µm ESD, copépodes–COP 1 (< 220 µm ESD), COP2 (220 – 300 

µm ESD), COP 3 (300 – 370 µm ESD), COP4 (370 – 450 µm ESD). 

2.3.4 INGESTÃO ESPECÍFICA POR TAMANHO 

 A média da predação potencial total (dinoflagelados + ciliados + náuplios + 

copépodes) foi de 0,03 ± 0,005 µg C h
-1 

durante o dia. Apesar de não ter sido encontrada 

diferença significativa quando foi testada a predação potencial dos copépodes e do 

microzooplâncton (dinoflagelados + ciliados + náuplios), a predação potencial dos 

copépodes foi maior em 6 das 8 estações de coleta (estações 2–6 e 8; 19:00–07:00 e 

13:00 h), correspondendo a 67–78% da predação total. A predação potencial do 

microzooplâncton nas estações 1 (16:00 h) e 7 (10:00 h) correspondeu a 59 e 82% da 

predação total, respectivamente. Quando testado separadamente, os copépodes 

apresentaram maior predação potencial do que os ciliados (t = 2,49; p = 0,04), 

dinoflagelados (t = 4,31; p = 0,003) e náuplios (t = 4,68; p = 0,002). Não foi encontrada 
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diferença significativa entre a predação potencial dos dinoflagelados e ciliados, mas 

ambos os predadores apresentaram maiores taxas de ingestão potencial do que os 

náuplios (t = 2,60; p = 0,003 e t = 2,77; p = 0,002, respectivamente). 

 A predação potencial total foi maior para as presas autotróficas do que para as 

presas heterotróficas (t = 2,62; p = 0,03; Fig. 5). O picoplâncton foi mais ingerido pelos 

náuplios e ciliados, enquanto que o nanoplâncton autotrófico foi mais ingerido pelos 

copépodes de tamanho entre 400–600 µm e ciliados menores que 50 µm. O 

nanoplâncton heterotrófico foi mais ingerido por copepoditos pequenos e por 

dinoflagelados atecados. Presas maiores, como diatomáceas, dinoflagelados, euglenas e 

ciliados foram mais ingeridos por copépodes (Fig. 5), especialmente pela faixa de 

tamanho 400–600 µm. A presa na qual o impacto de predação foi maior foi o 

nanoplâncton autotrófico (Fig. 5). 

 

Fig. 5 Ingestão potencial média (µg C h
-1

) para cada presa considerando os predadores: 

náuplios de copépodes, dinoflagelados, ciliados e copépodes (copepoditos e adultos). 

Tipo de presa: A-PICO – picoplâncton autotrófico, H-PICO – picoplâncton 

heterotrófico, A-NANO – nanoplâncton autotrófico, H-NANO – nanoplâncton 

heterotrófico, DIAT – diatomáceas, EUG – euglenófitas, DINO – dinoflagelados, CIL – 

ciliados. Barra de erro corresponde ao erro padrão da média da ingestão potencial total. 
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2.4 DISCUSSÃO 

Durante a amostragem Lagrangeana, foi possível acompanhar a parcela d’água 

superficial já que não houve variações nos perfis de temperatura e salinidade e a 

concentração de nutrientes variou pouco. Os diagramas T–S indicaram a mesma 

estrutura para a coluna d’água ao longo do dia, com exceção da estação 3 (22:00 h) 

onde não foi detectada a influência da ACAS (Fig. 2). Esse fato pode estar relacionado 

ao balanço dos dois fenômenos responsáveis pela entrada da ACAS na baía: a maré e as 

correntes de fundo. Durante os períodos de estofo de maré (estações 2–3; 19:00–22:00 

h), a ACAS foi influenciada, provavelmente, somente pelas correntes de fundo, que 

pode ter levado a massa d’água para fora da estação 3 (22:00 h). A não-detecção da 

ACAS na estação 3 não influenciou a Lagrangeana já que corresponde às águas de 

fundo e a amostragem foi restrita à superfície. Portanto, a amostragem Lagrangeana ao 

longo de um dia nos permitiu acompanhar a mesma parcela d’água e descrever, em uma 

pequena escala temporal, as variações na biomassa dos grupos planctônicos, que neste 

caso, foram associadas ao crescimento e a predação. Poucos estudos investigaram a 

trofodinâmica do plâncton através da amostragem Lagrangeana (MORALES et al., 

1993; FILEMAN; BURKILL, 2001; LANDRY et al., 2009) e até o nosso conhecimento 

nenhum estudo havia sido conduzido em sistemas estuarinos antes.  

A influência da ACAS na Baía de Guanabara representa uma importante 

alteração físico-química no sistema, já que traz águas frias e ricas em nutriente, 

ocorrendo principalmente no verão austral (KJERFVE et al., 1997). No entanto, estudos 

recentes também descreveram essa massa d’água na Baía em outros períodos do ano 

(TAKANOHASHI et al., 2014), assim como foi observado neste estudo. De acordo 

com a concentração de nitrato (3,9 ± 0,3 µM) foi possível detectar a influência da 

ACAS durante a amostragem Lagrangeana, já que um estudo anterior reportou valores 

mais baixos (0,07 a 2,35 µM) considerando um gradiente espacial de estado trófico das 

águas da Baía em condições sem influência da ACAS (SANTOS et al., 2007). Os 

valores observados para amônio no presente estudo (20,7 ± 2,8 µM) estão dentro da 

faixa descrita na literatura por SANTOS et al. (2007; 6,3–105 µM) e para outros 

estuários eutrofizados (e.g. GIFFORD, 1988; MCMANUS; EDERINGTON-

CANTRELL, 1992). Valores elevados de amônio eram esperados uma vez que a Baía 

de Guanabara é um ambiente enriquecido por nutrientes devido à elevada entrada de 

matéria orgânica no sistema. 
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A densidade do picoplâncton variou entre 10
8
–10

9
 cel l

-1
 e a fração heterotrófica 

predominou, assim como estimado para estudos anteriores na Baía de Guanabara 

(GUENTHER et al., 2008) e outros estuários (MURREL; HOLLIBAUGH 1998).  A 

maior contribuição do nanofitoplâncton na biomassa fitoplanctônica total e a sua 

superioridade em termos de densidade e biomassa quando comparada a fração 

heterotrófica nanoplanctônica também estão de acordo com o observado na literatura 

(FRONEMAN, 2002; SANTOS et al., 2007). O nanoplâncton entre 8 e 15 µm de 

tamanho dominou, contrário a dominância de células < 5 µm na Baía de Long Island e 

no Estuário Kariega (LONSDALE et al., 1996; FRONEMAN, 2002). Esse fato está 

relacionado à influência da ACAS no sistema, que promoveu a entrada de novos 

nutrientes na Baía, favorecendo o crescimento das células nanoplanctônicas. Como a 

maré de vazante prevaleceu durante a amostragem (veja Fig. 1), a influência da ACAS 

não foi tão marcante a ponto de favorecer o crescimento do microfitoplâncton 

(especialmente diatomáceas), promovendo portanto uma condição intermediária de 

influência da ACAS no sistema. A densidade do microplâncton está de acordo com o 

observado na literatura (10
3
–10

4
 cel l

-1
), com dinoflagelados de 35 µm contribuindo de 

maneira elevada na densidade e biomassa do grupo (CHEN et al., 2009; GOMES et al., 

2007). Os ciliados foram dominados por células entre 40–60 µm de tamanho 

apresentando abundância em torno de 10
3
 cel l

-1
 apesar de que células menores e 

densidades mais elevadas terem sido encontradas em outros estuários eutrofizados 

(IRIARTE et al., 2003; CHEN et al., 2009). 

 A densidade de copépodes foi de 7–90 ind l
-1

 e as espécies mais abundantes 

foram Acartia tonsa e Paracalanus spp., como já reportado para a Baía de Guanabara 

(2–500 ind l
-1

; GOMES et al., 2004; SCHWAMBORN et al., 2004). O tamanho dos 

copépodes e os valores encontrados para a biomassa foram similares aos valores 

encontrados para outros estuários eutrofizados (~500 µm e 8–48 µg C l
-1

; LÓPEZ et al., 

2007; LONSDALE et al., 1996). Maiores valores de biomassa de copépodes foram 

observados durante a noite (estações 3, 4 e 5; 22:00, 01:00 e 04:00 h, respectivamente). 

Em estações mais rasas (3 e 4) isso foi provavelmente ocasionado pela concentração de 

copépodes devido a altura da coluna d’água, mas em estações com maiores 

profundidades (estação 5) a migração vertical pode ter influenciado a biomassa de 

copépodes (Fig. 3e). Essas observações foram feitas a partir de comparações entre os 
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arrastos horizontais de fundo e superfície usando apenas os resultados da rede de malha 

200 µm (resultados não reportados neste estudo). 

 A fim de estabelecer as interações predador-presa, no presente estudo os 

náuplios de copépodes foram considerados potenciais predadores e, a mixotrofia, 

especialmente relacionada ao microplâncton, foi ignorada. Em primeiro lugar, a 

literatura descreve que os náuplios se alimentam de bactéria (e.g. BERGGREEN et al., 

1988; ROFF et al., 1995; VARGAS; GONZÁLEZ, 2004) e também do nano- e do 

microplâncton (e.g. STOECKER; EGLOFF, 1987; BERGGREEN et al., 1988). 

Considerando as evidências encontradas na literatura (TURNER, 2004), a contribuição 

dos náuplios como predadores foi estimada neste estudo. Em segundo lugar, a 

contribuição dos mixotróficos para a fração auto- e heterotrófica é desconhecida (salvo 

para algumas espécies; HANSEN et al., 2013), apesar da mixotrofia estar amplamente 

difundida entre diversos táxons (FLYNN et al., 2012). Ao compararmos as estimativas 

de biomassa fitoplanctônica determinada através do biovolume celular com os dados de 

clorofila-a (Razão cl-a:carbono = 1:40, RIEMANN et al., 1989), valores similares 

foram encontrados, sugerindo que a fração autotrófica não foi sub- ou superestimada. 

Por outro lado, a fração heterotrófica, e consequentemente a predação (particularmente 

a relacionada aos dinoflagelados entre 20–50 µm de tamanho) pode ter sido 

subestimada. No entanto, mesmo que os dinoflagelados não tenham sido subestimados 

(i.e. assumindo que todos os dinoflagelados mixotróficos atuam como predadores), não 

haveria mudança nos nossos resultados principais, ou seja, não seria observada 

diferença significativa entre a predação potencial do microzooplâncton e dos copépodes. 

 Apesar de ser esperado que células pequenas (bactérias e fitoplâncton pequeno) 

componham a base da teia trófica planctônica em estuários eutrofizados, aqui nós 

rejeitamos essa hipótese. Devido à elevada biomassa do nanoplâncton autotrófico 

observada durante a amostragem, maior até do que a biomassa picoplanctônica, a 

principal presa ingerida pelos copépodes e pelo microzooplâncton foi o nanoplâncton 

(Fig. 5). A dominância do nanoplâncton entre 8 e 15 µm de tamanho e de copépodes 

pequenos (400–600 µm), tornou o nanoplâncton, dentre outras presas, acessível e 

altamente disponível para os copépodes. Uma vez que a taxa de ingestão empírica não 

foi estimada neste estudo, mas sim a predação potencial, pode-se argumentar que os 

copépodes estão predando somente suas presas preferenciais, i.e. o microplâncton. No 

entanto, considerando a densidade do microplâncton medida neste estudo e aplicando-a 
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na equação de resposta funcional descrita para A. tonsa em TISELIUS (1989), os 

copépodes iriam ingerir somente 1% do seu peso em carbono por dia e não alcançariam 

seu requerimento alimentar diário. Deste modo, os copépodes estariam limitados por 

alimento quando consumindo somente o microplâncton, e apesar do nanoplâncton não 

ser seu alimento preferencial, foi um item suplementar importante para a dieta dos 

copépodes na Baía de Guanabara. 

 A hipótese de que a predação do microzooplâncton sobre o fitoplâncton seria 

maior do que a predação dos copépodes na Baía de Guanabara também foi rejeitada, já 

que não foi observada diferença significativa entre a predação potencial do 

microzooplâncton e dos copépodes. Este fato está relacionado à baixa densidade do 

microzooplâncton encontrada durante a Lagrangeana, particularmente com relação aos 

ciliados, que pode ter sido influenciada por diferentes fatores. A predação dos 

copépodes pode estar controlando a biomassa de ciliados, mas não foi possível capturar 

esse processo durante a amostragem. Outros predadores também podem estar 

impactando a biomassa de ciliados (e.g. SAITO et al., 2001; VARGAS; GONZÁLEZ 

2004; FIGUEIREDO et al., 2005), mas isto está além do nosso estudo. De acordo com a 

literatura recente, a densidade de ciliados tende a aumentar com o estado trófico do 

ambiente, assim como o tamanho das células tende a diminuir (e.g. VERITY; 

BORKMAN, 2010), mas esse padrão não foi observado na presente análise. O nível de 

eutrofização da Baía de Guanabara pode estar ultrapassando a condição ótima para o 

crescimento dos ciliados, mantendo esses organismos em baixa densidade. Infelizmente, 

não há dado suficiente na literatura para verificar se essas características são únicas da 

nossa amostragem ou intrínsecas à Baía. Mais estudos são necessários para explicar a 

baixa densidade de ciliados observada. 

 Para verificar se a PP (produção primária) está sendo controlada pelo ‘grazing’, 

foi estimado o percentual da PP consumida por dia pelo microzooplâncton e pelos 

copépodes através da razão da mortalidade instantânea (m) pelo crescimento do 

fitoplâncton (µ). Os valores de m e µ foram obtidos através de regressões lineares 

negativas e positivas determinadas pelo dado de biomassa ao longo do tempo (cf painéis 

Fig. 3). Os copépodes e o microzooplâncton foram considerados os únicos responsáveis 

pela mortalidade instantânea do fitoplâncton (m = 0,03 dia
-1

; R
2
 = 0,66; p = 0,05), e suas 

respectivas proporções de ingestão potencial foram usadas para estimar a mortalidade 

relacionada somente aos copépodes e somente ao microzooplâncton (veja Tabela 2). O 
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crescimento instantâneo do fitoplâncton foi de 0,06 dia
-1

 (R
2
 = 0,94; p = 0,02), portanto 

o microzooplâncton estaria removendo 10–44% e os copépodes 11–46% da PP. 

 Este estudo foi o primeiro a investigar o ‘grazing’ potencial do 

microzooplâncton na Baía de Guanabara. Quando comparado a outros estuários 

eutrofizados, a Baía de Guanabara apresentou os valores mais baixos de percentual da 

PP consumida por dia pelo microzooplâncton (Tabela 2). Porém, os estudos reportados 

na Tabela 2 investigaram o ‘grazing’ do microzooplâncton sazonalmente 

compreendendo no mínimo um evento de floração (com exceção da Baía de Laizhou), 

quando é esperado que haja maiores taxas de crescimento e, consequentemente, maiores 

taxas de predação. Em situações de não ocorrência de florações, os mesmo estudos 

reportaram valores do impacto da predação do microzooplâncton na PP (12–45%) 

similares aos aqui observados. A comparação dos dados estimados ‘in situ’ no presente 

estudo com os dados dos estudos citados na Tabela 2 (métodos de diluição) deve ser 

feita com cuidado, já que métodos de diluição são sistemas fechados onde os predadores 

do microzooplâncton são removidos. É também difícil de reconhecer o efeito da cascata 

trófica em métodos de diluição, onde os predadores do nanoplâncton são comumente 

ignorados (CALBET; SAIZ, 2013). Contudo, a principal diferença do impacto da 

predação do microzooplâncton na PP entre a Baía de Guanabara e os outros estuários 

analisados parece estar relacionada à composição do microzooplâncton. Os ciliados 

foram dominantes em todas as Baías (exceto na Baía de Laizhou, onde os náuplios de 

copépodes dominaram), mas na Baía de Guanabara os dinoflagelados foram 2 vezes 

mais abundantes que os ciliados. Uma vez que os ciliados apresentam ciclo de vida na 

ordem de horas a dias (assim como suas presas) e taxas de predação maiores do que os 

dinoflagelados, é esperado que o impacto da predação do protozooplâncton na PP seja 

maior em sistemas dominados por ciliados. 
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Tabela 2 Percentual da produção primária consumida por dia (m:µ) pelo 

microzooplâncton e pelos copépodes em diferentes sistemas estuarinos. Onde µ é a taxa 

de crescimento do fitoplâncton (dia
-1

) e m é a taxa de mortalidade do fitoplâncton (dia
-

1
). Experimentos de conteúdo estomacal não reportam valores de µ ou m. 

   A. Microzooplâncton     

Área de Estudo µ m m:µ Referência 

Chesapeake Bay - USA 0,25 0,22 86 McManus & Ederington-Cantrell, 

1992 

Pearl River estuary - China 0,91 0,49 54 Chen et al., 2009 

San Francisco Bay - USA 0,43 0,51 100 Murrel & Hollibaugh, 1998 

Bay of Biscay - France 1,62 0,96 59 Iriarte et al., 2003 

Halifax Harbour - Canada 0,03 0,03 100 Gifford, 1988 

Rhode River - USA 1,06 1,10 100 Gallegos, 1989 

Laizhou Bay - China 0,14 0,16 100 Zhang & Wang, 2000 

Kariega Estuary - South Africa 0,13 0,05 38 Froneman & McQuaid, 1997 

Guanabara Bay - Brazil 0,06 0,01 24 Este estudo 

   B. Copépodes     

Área de Estudo µ m m:µ Referência 

Pearl River estuary - China - - 26 Tan et al., 2004 

Mississipi River - USA 1,08 0,18 16 Liu & Dagg, 2003 

Bay of Biscay - France - - 5 López et al., 2007 

Banda Sea - Indonesia - - 14 Arinardi et al., 1990 

Hudson Estuary - USA 1,79 0,57 32 Lonsdale et al., 1996 

Disko Bay - Greenland - - 80 Nielsen & Hansen, 1995 

Kariega Estuary - South Africa 0,40 0,20 50 Froneman, 2002 

Guanabara Bay - Brazil - - 15 Schwamborn et al., 2004 * 

Guanabara Bay - Brazil 0,06 0,02 34 Este estudo 

* experimentos de grazing que não reportaram valores de µ e m.  

  

De acordo com as estimativas do percentual da PP removido por dia, os 

copépodes estariam removendo valores similares aqueles estimado por 

SCHWAMBORN et al. (2004) em águas da Baía de Guanabara (8–30%), no entanto o 

impacto da predação dos copépodes na PP foi altamente variável entre os estuários 

considerados na Tabela 2. Essa ampla variação está associada ao diferente estado trófico 

e gradiente latitudinal dos estuários analisados. Maiores valores do impacto da predação 

dos copépodes foram observados em sistemas sobre a influência do derretimento do 

gelo, que favorece o crescimento de células fitoplanctônicas maiores (NIELSEN; 

HANSEN, 1995), e menores valores foram encontrados em sistemas eutrofizados, como 

é o caso da Baía de Guanabara. Geralmente a PP não é controlada pelos copépodes em 

sistemas eutrofizados, mas pode ser controlada pelo microzooplâncton ou pelo ‘grazing’ 
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de outros organismos do mesozooplâncton. No presente estudo, foi observado que o 

microzooplâncton não atua controlando a PP e apesar de não termos estimado o impacto 

da predação de outros organismos do mesozooplâncton, nós levantamos a hipótese de 

que a PP não é controlada pelo ‘grazing’, e está alcançando a teia trófica bentônica 

através da sedimentação das células fitoplanctônicas. 

 A análise da teia trófica da Baía de Guanabara ao longo da Lagrangeana 

permitiu a identificação de três elos importantes: i) copépodes–nanoplâncton 

autotrófico; ii) copépodes–microplâncton autotrófico; iii) microzooplâncton–

nanoplâncton autotrófico. A estratégia de determinar as interações entre predador e 

presa baseadas em relações de tamanho descritas na literatura foi essencial para 

identificar os elos descritos acima. Contrário a estuários eutrofizados temperados que 

identificaram o picoplâncton como a base da teia trófica planctônica (LONSDALE et 

al., 1996; FRONEMAN, 2001; IRIARTE et al., 2003), o nanoplâncton autotrófico foi o 

principal produtor primário sustentando níveis tróficos superiores na Baía de Guanabara 

devido a sua clara dominância no presente estudo. Corroborando as nossas descobertas, 

GIFFORD (1988) e FRONEMAN & MCQUAID (1997) também observaram elevada 

contribuição do nanoplâncton autotrófico na dieta do microzooplâncton no Porto de 

Halifax (Canadá) e no Estuário de Kariega (África do Sul), respectivamente. Os 

copépodes predaram maiores quantidades de presas autotróficas do que presas 

heterotróficas (t = 3,73; p = 0,007), implicando que menos níveis tróficos são 

necessários para que a energia da produção primária (em termos de carbono) alcance 

níveis tróficos superiores na Baía de Guanabara.   

2.5 CONCLUSÃO 

 A amostragem Lagrangeana e a fina escala temporal adotadas nesse estudo 

foram importantes para descrever a trofodinâmica do plâncton ‘in situ’. O 

microzooplâncton não foi o principal predador da produção primária na Baía de 

Guanabara, contrário ao esperado para estuários eutrofizados, e o ‘grazing’ não foi um 

agente controlador da comunidade fitoplanctônica (máximo de 58% da PP foi 

consumida por dia). Nossos resultados mostraram que o nanofitoplâncton é o principal 

produtor primário sustentando níveis tróficos superiores na Baía de Guanabara, ao 

menos sobre a influência da ACAS. Além disso, foi demonstrado que os copépodes 

estão limitados por alimento considerando só suas presas preferenciais (microplâncton) 

e que o nanofitoplâncton é um importante item alimentar suplementar. As relações entre 



  

25 
 

predador e presa baseadas no tamanho tiveram importantes implicações no 

entendimento da complexidade e da dinâmica da teia trófica planctônica da Baía de 

Guanabara. 

3. CAPÍTULO 2 – INSIGHTS DE UM MODELO TRÓFODINÂMICO DO 

PLANCTÔN PARA A BAÍA DE GUANABARA 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Modelos matemáticos compreendem uma ferramenta útil para sintetizar o 

conhecimento, testar hipóteses e realizar predições. Em sistemas marinhos, o elevado 

número de interações e a não-linearidade dos processos oceanográficos podem ser 

analisados de uma forma simplificada através da modelagem. De fato, essa ferramenta 

nos oferece a única via para sintetizar o conhecimento e para tentar compreender o 

futuro. A dinâmica do plâncton em ambientes estuarinos é influenciada por diversos 

fatores bióticos (i.e., predação, competição, parasitismo) e abióticos (i.e., maré, 

temperatura, ventos, disponibilidade de luz, descarga de rios), e varia tanto espacial 

quanto temporalmente, no entanto a identificação de cada processo depende da escala 

na qual se pretende investigar. A identificação desses processos e a sua consequente 

implementação em modelos planctônicos promove a interação entre as ciências 

empírica e computacional.  

Os primeiros modelos planctônicos eram compostos apenas por três 

componentes, chamados de NPZ ‘Nutrient-Phytoplankton-Zooplankton’ (RILEY, 

1946). Com os avanços computacionais e o aumento do banco de dados 

fenomenológico e numérico na literatura (necessários para a parametrização), no final 

do século XX os modeladores foram desafiados a aumentar a complexidade dos 

modelos. Sendo assim, modelos com até 15 compartimentos foram desenvolvidos 

considerando múltiplos nutrientes, o tamanho dos organismos e/ou grupos funcionais 

planctônicos (FASHAM et al., 1990; LE QUÉRÉ et al., 2005; BANAS, 2011). Não só 

o número de compartimentos evoluiu, mas também as formulações matemáticas 

utilizadas para representar os processos biológicos como o ‘grazing’ do zooplâncton e o 

‘closure term’ (mortalidade não resolvida do zooplâncton) (MITRA; FLYNN, 2006; 

MITRA, 2009). No entanto, modelos mais simples como os NPZ não deixaram de ser 

utilizados já que a complexidade do modelo depende sempre da pergunta que se 

pretende responder (FRANKS, 2002).  
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A utilização de modelos tróficos planctônicos no Brasil é focada no estudo da 

qualidade da água em reservatórios devido aos impactos antropogênicos, como a 

eutrofização, no desencadeamento de florações algais nocivas (e.g., ARAÚJO et al., 

2008; FRAGOSO et al., 2009; DEUS et al., 2013). Apesar da importância 

socioeconômica dos sistemas costeiros marinhos, também inseridos no cenário de 

degradação ambiental, nenhum modelo trófico planctônico aplicado a esses ambientes 

foi encontrado na literatura. A Baía de Guanabara (RJ) é um estuário altamente 

impactado pela descarga de efluentes domésticos e pela atividade industrial localizada 

em seu entorno, mas pouco se sabe sobre a trofodinâmica do plâncton na região.  

 Para compreender a trofodinâmica do plâncton em uma fina resolução temporal 

na Baía de Guanabara, um modelo baseado em quatro variáveis de estado (Nitrogênio, 

Fitoplâncton, Zooplâncton e Bactéria, modelo NFZB) foi desenvolvido. O objetivo do 

modelo foi simular as variações do plâncton durante o estudo Lagrangeano descrito no 

Capítulo 1, onde foi possível acompanhar a mesma parcela d’água superficial ao longo 

do tempo acompanhando, portanto, a comunidade planctônica. A sensibilidade do 

modelo NFZB foi testada com relação à escolha dos parâmetros. Os parâmetros foram 

calibrados a partir da faixa de variação conhecida através da literatura e utilizando o 

conjunto de dados obtido durante a amostragem Lagrangeana. Os resultados 

apresentados e discutidos neste capítulo correspondem à fase inicial de elaboração de 

um modelo trofodinâmico de fina resolução temporal para a Baía de Guanabara.  

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 MODELO NFZB 

O modelo biológico é formado por um conjunto de equações diferenciais de 

primeira ordem dependentes do tempo. As variáveis de estado correspondentes a essas 

equações são: Nitrogênio ( ), Fitoplâncton ( ), Zooplâncton ( ) e Bactéria ( ). Note 

que os compartimentos:   representa diferentes formas disponíveis de nitrogênio 

dissolvido (amônio, nitrito e nitrato),   inclui tanto as cianobactérias quanto o nano- e o 

microfitoplâncton,   representa as bactérias heterotróficas e   é composto por 

copépodes e protozooplâncton (ciliados e dinoflagelados heterotróficos). Por 

praticidade, esse sistema de equações será chamado ao longo do texto de NFZB. As 

variáveis de estado são governadas pelas seguintes equações: 
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                                                                                                      (1) 

  

  
                 

                                                                                    (2) 

  

  
                                                                            (3) 

  

  
                          

                             (4) 

 Fitoplâncton: 

 O fitoplâncton é descrito pela Eq. (1). O crescimento do fitoplâncton (       ) 

depende da concentração de nutrientes     e da intensidade de luz ( ). A relação com os 

nutrientes é descrita através da equação [          ], onde    é a máxima taxa de 

crescimento do fitoplâncton e    a constante de meia saturação para assimilação de 

nutriente (e.g. DUBE; JAYARAMAN, 2008; BANAS et al., 2009). A relação com a 

intensidade de luz é descrita através da equação [             
             

  ] 

(SMITH, 1936; JASSBY; PLATT, 1976), onde   é o declive inicial da curva de 

fotossíntese-irradiância e           é a intensidade de luz que depende do tempo ( ) e 

da intensidade máxima de luz (    ), sendo definida pela equação [         
      

  
 ]. 

Essa equação assume que o fotoperíodo na área de estudo para o mês de Setembro seja 

de 12h.  Por fim, o crescimento do fitoplâncton é definido a partir da condição abaixo, 

assim como assumido em outros modelos (e.g., VALENTIN; COUTINHO, 1990; 

CARBONEL; VALENTIN, 1999; DUBE; JAYARAMAN, 2008): 

Se          
      

  
   ,               

Qualquer outro valor:              
   

    

           

                
                                            (5) 

A perda devido à predação do zooplâncton (    ) depende da biomassa 

fitoplanctônica disponível e está descrito abaixo (Eq. (6)). As perdas referentes aos 

processos que não foram incluídos no modelo, i.e. excreção, predação de outros 

predadores que não o zooplâncton e respiração, foram representadas pelo termo [   ], 

onde    é uma taxa que representa as perdas não resolvidas pelo modelo. 
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Bactéria: 

O compartimento das bactérias é descrito pela Eq. (2). O crescimento da bactéria 

(     ) depende apenas da concentração de nutrientes e é dada através da equação 

[          ], onde    é a máxima taxa de crescimento e    a constante de meia 

saturação para a assimilação de nutriente. As perdas do compartimento das bactérias são 

representadas de forma similar às perdas do compartimento do fitoplâncton, ou seja, 

pela predação do zooplâncton (Eq. (6)) e por um termo de perdas não resolvidas 

(   
 ). Note, porém, que a parametrização para cada um dos compartimentos é 

diferente. As perdas não resolvidas da bactéria são representadas por um termo 

quadrático, que determina o comportamento mais constante ao longo do tempo 

(STEELE; HENDERSON, 1992; ARHONDITSIS et al., 2008). Este padrão é esperado 

para a biomassa das bactérias e foi verificado com os dados utilizados neste estudo e em 

outros casos (e.g., ARHONDITSIS et al. 2008). 

Zooplâncton: 

 A Eq. (3) representa o compartimento do zooplâncton. A predação do 

zooplâncton ( ) depende da concentração de sua presa, e foi calculada a partir da 

relação abaixo: 

                                                                            (6) 

A fim de representar a predação de três diferentes grupos do zooplâncton (copépodes, 

dinoflagelados e ciliados) considerando duas presas (fitoplâncton e bactéria), foram 

utilizadas taxas de filtração específicas para cada presa e cada predador 

(               , sendo   o tipo de presa; veja Tabela 1). A proporção de   referente a 

cada um dos três predadores foi estimada com base nos dados observados ao longo da 

amostragem Lagrangeana. Para obter o crescimento líquido do zooplâncton, a predação 

  foi multiplicada pelo parâmetro   (eficiência de assimilação). 

 Os termos [           ] e [          ] descrevem o processo da migração 

vertical, sendo que o primeiro representa a biomassa de copépodes que migra para a 

superfície e o segundo a biomassa de copépodes que migra para o fundo, onde  

          e           são as probabilidades de subida e descida do zooplâncton em 

uma dada unidade de tempo, respectivamente, e    é a biomassa de copépodes junto ao 
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fundo. O valor de    foi mantido constante ao longo do tempo. O parâmetro      

representa a probabilidade máxima de subida e o parâmetro      representa a 

probabilidade máxima de descida. As probabilidades de subida e descida variam ao 

longo do tempo de acordo com as Eqs. (7) e (8): 

                     
      

  
                                                                                (7) 

                      
      

  
                                                                             (8) 

 O termo [   ] representa as perdas não resolvidas do zooplâncton, i.e., 

predação por níveis tróficos superiores, predação intraguilda (predação dentro do 

compartimento do zooplâncton), excreção e respiração.  

 Nitrogênio: 

 Por sua vez, o compartimento do nitrogênio é representado pela Eq. (4). A 

fração da predação do zooplâncton que não foi assimilada (   ) e as perdas não 

resolvidas dos compartimentos do fitoplâncton, bactéria e zooplâncton retornam ao 

compartimento do nitrogênio. As perdas do compartimento   são representadas pela 

assimilação de nitrogênio pelo fitoplâncton e pela bactéria.  

3.2.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE, CALIBRAÇÃO E VERIFICAÇÃO 

O modelo NFZB foi inicializado com os valores observados no início da 

amostragem Lagrangeana (16 h): 

para      :       ;       ;     ;  B = 80, 

onde a unidade é mg N m
-3

. Como o carbono não foi modelado explicitamente na 

configuração NFZB, todas as variáveis de estado foram representadas em unidades de 

nitrogênio. A biomassa em carbono dos compartimentos  ,   e   foi convertida para 

nitrogênio através de relações estequiométricas estabelecidas na literatura 

(MONTAGNES et al., 1994; WALVE; LARSSON, 1999; ZIMMERMAN et al., 2014; 

respectivamente). O modelo evoluiu durante 21 h e o espaço de tempo utilizado foi de 

0,1 h. 

Os parâmetros são apresentados na Tabela 1. A escolha foi feita priorizando 

experimentos realizados na Baía de Guanabara ou em ambientes costeiros tropicais, mas 
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quando necessário os parâmetros foram corrigidos para a temperatura local (22,5 °C) 

aplicando valor de Q10 = 2,8 (HANSEN et al., 1997). Os parâmetros utilizados para 

representar a assimilação de nutrientes pelo fitoplâncton (   e   ) foram obtidos de um 

experimento realizado com a espécie Tetraselmis cf. chuii abundante na Baía de 

Guanabara (dados do LabCult, Moser, comunicação pessoal).  

A sensibilidade do modelo foi testada quanto a escolha dos parâmetros para 

identificar aqueles que exercem maior influência na saída do modelo e, portanto, que 

apresentam maior necessidade de calibração. A análise de sensibilidade consistiu na 

variação dos parâmetros ao dobro e a metade do seu valor inicial. O efeito dessa 

variação foi analisado separadamente para cada variável de estado do modelo NFZB 

através da quantificação do percentual de variação das mesmas. A dependência da 

variável de estado com relação ao parâmetro foi identificada quando a variação 

provocada pelo mesmo foi maior que 30% (e.g. BANAS et al., 2009). Para acessar o 

desempenho do modelo, foram conduzidas regressões lineares entre o simulado e o 

observado para cada variável de estado. O modelo, suas respectivas análises e as figuras 

foram conduzidos no programa R. 
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Tabela 1 Parâmetros utilizados no modelo NFZB: faixa de variação do parâmetro, valor 

escolhido e fonte. (*) representa os parâmetros que foram corrigidos para a temperatura 

local (22,5°C).  

 

3.3 RESULTADOS 

 A análise de sensibilidade (Tabela 2) reporta o percentual de variação das 

variáveis de estado ( ,  ,   ou  ) provocado pela variação dos parâmetros ao dobro e a 

metade do seu valor inicial. O fitoplâncton apresentou maior sensibilidade a predação 

dos copépodes (    ; ˗18,6 a 11,8%) e aos parâmetros relacionados à migração vertical 

do zooplâncton (     e   ; ~12%) do que aos parâmetros relacionados ao seu 

crescimento (~5%). Sua sensibilidade foi menor que 30% para todos os parâmetros. O 

compartimento das bactérias apresentou dependência ao parâmetro de crescimento   , 

que provocou alterações de até 57%. O parâmetro    provocou alterações de ~17% e 

Parâmetros Descrição Faixa de variação Valor utilizado Unidade Referência

Fitoplâncton

µF máxima taxa de crescimento 0,016 - 0,02 0,016 h
-1

Dados LabCult

KF constante de meia saturação 41,8 - 56,4 49 mg m
-3

Dados LabCult

 para assimilação de nutriente

Imax intensidade inicial de luz 550 - 800 600 W m
-2

Gomes et al ., 2004

a declive inicial da curva PI 0,0005 - 0,0055 0,003 (W m
-2

)
-1

h
-1

Banas et al ., 2009

mP mortalidade não resolvida 0,0007 -  0,008 0,006 h
-1

Ji et al  2006;

Kishi et al 2007

Zooplâncton

copF * taxa de filtração dos 0,25 - 49 20 ml h
-1

Vargas & González, 2004; 

copépodes para o fitoplâncton Vargas et al., 2007

cilF * taxa de filtração dos 0,00004 - 0,07 0,07 ml h
-1

Kamiyama et al ., 2005; 

ciliados para o fitoplâncton Jeong et al., 2011

dinoF * taxa de filtração dos 0,000025 - 0,02 0,02 ml h
-1

Vargas & Martínez, 2009; 

dinoflagelados para o fitoplâncton Yoo et al., 2009

copB * taxa de filtração dos 0,0004 - 0,01 0,01 ml h
-1

Vargas & González, 2004; 

copépodes para bactéria Vargas et al., 2007

cilB * taxa de filtração dos 0,00008 - 0,0004 0,0001 ml h
-1

Jeong et al ., 2008; 

ciliados para bactéria Sherr et al., 1991

dinoB * taxa de filtração dos 0,000008 - 0,00006 0,00006 ml h
-1

Jeong et al ., 2008

dinoflagelados para bactéria

e eficiência de assimilação 0,3 - 0,7 0,3 Ji et al  2006; Banas et al ., 2009; 

Fuchs & Franks 2010

smax probabilidade máxima de 0 - 1 0,9

subir 

dmax probabilidade máxima de 0 - 1 0,7

descer 

Zf biomassa de copépodes no fundo 0,75 - 1,6 0,8 mg m
-3

observações do presente estudo

mZ mortalidade não resolvida 0,008 - 0,02 0,02 h
-1

Ji et al  2006; Mitra 2009; 

Fuchs & Franks 2010

Bactéria

µB máxima taxa de crescimento 0,4 - 0,05 0,05 h
-1

Blackford et al., 2004; Mitra, 2009

KB constante de meia saturação 6,9 - 20 20 mg m
-3

Blackford et al., 2004; Mitra, 2009

para assimilação de nutriente

mB mortalidade não resolvida 0,002 0,00025 h
-1

Fasham et al ., 1990; 

Blackford et al., 2004
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seu compartimento não apresentou sensibilidade à predação. O zooplâncton foi 

altamente dependente dos parâmetros relacionados à migração vertical (    ,      e 

  ), que provocaram alterações de até 80%. Com relação aos outros parâmetros a 

sensibilidade do zooplâncton foi menor que 7%. O compartimento do nitrogênio 

apresentou maior sensibilidade aos parâmetros relacionados ao crescimento da bactéria 

(  ; -10 a 4%), a migração vertical (  ; -3,4 a 5,2%) e a predação do fitoplâncton pelos 

copépodes (    ; -3,1 a 4,8%). 

Tabela 2 Análise de sensibilidade do modelo NFZB a parametrização. Os valores 

descritos representam as variações em percentual das variáveis de estado ao dobrar (× 2) 

e ao reduzir pela metade (: 2) o valor de cada parâmetro. Em negrito estão identificadas 

as variações maiores que 30%. (*) indica variação < 0,1%. 

  N   P   Z   B 

Parâmetros × 2 : 2   × 2 : 2   × 2 : 2   × 2 : 2 

Fitoplâncton 

           µF -2,4 1,2 

 

9,2 -4,6 

 

* * 

 

* * 

KF 0,3 -0,1 

 

-0,2 0,1 

 

* * 

 

* * 

Imax 1,2 -2,4 

 

-4,6 9,2 

 

* * 

 

* * 

a 1,2 -2,4 

 

-4,6 9,2 

 

* * 

 

* * 

mF 1,5 -0,8 

 

-5,8 3,1 

 

-0,1 * 

 

* * 

Zooplâncton 

           copF 4,8 -3,1 

 

-18,6 11,8 

 

1,1 -0,7 

 

* * 

cilF 1,6 -0,8 

 

-5,1 2,7 

 

0,6 -0,3 

 

* * 

dinoF 1,3 -0,7 

 

-4,1 2,2 

 

0,4 -0,2 

 

* * 

copB * * 

 

* * 

 

* * 

 

* * 

cilB 0,2 -0,1 

 

* * 

 

0,2 -0,1 

 

-0,7 0,3 

dinoB 0,1 * 

 

* * 

 

0,1 * 

 

-0,2 0,1 

e 0,1 * 

 

-0,7 0,3 

 

2,3 -1,1 

 

* * 

smax 0,7 -3,4 

 

-2,4 12,2 

 

8,9 -40,1 

 

-0,1 0,4 

Zf 5,2 -3,4 

 

-18,1 12,2 

 
80,0 -40,1 

 

-0,9 0,4 

dmax -1,3 2,2 

 

4,6 -7,7 

 

-18,5 43,0 

 

0,2 -0,3 

mZ -0,2 0,1 

 

1,9 -1,0 

 

-6,7 3,7 

 

0,1 * 

Bactéria 

           µB -10,5 3,7 

 

-0,1 * 

 

* * 

 
57,1 -20,1 

KB 0,1 * 

 

* * 

 

* * 

 

-0,2 0,1 

mB 3,3 -2,5 

 

* * 

 

* * 

 

-17,7 13,3 

 

A Figura 1 mostra as variações ao longo do tempo das variáveis de estado 

nitrogênio (μM), fitoplâncton, zooplâncton e bactéria (μg C l
-1

) determinadas durante a 
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amostragem Lagrangeana e as predições estimadas através do modelo NFZB. A 

representação do compartimento nitrogênio (Fig. 1a) através do modelo mostrou o valor 

máximo simulado em concordância com o observado, às 4h, porém os valores mínimos 

às 22 e 13h não foram verificados. O modelo foi capaz de reproduzir satisfatoriamente a 

redução da biomassa fitoplanctônica durante a noite e o seu aumento a partir das 4h, 

mas não capturou o mínimo observado às 13h (Fig. 1b). Os valores simulados para o 

zooplâncton seguem o padrão dos dados observados, reproduzindo o pico de biomassa 

durante a noite (Fig. 1c). No entanto, a redução da biomassa zooplanctônica simulada 

entre 7 e 13h foi maior do que a observada. A biomassa bacteriana permaneceu 

relativamente constante ao longo do estudo Lagrangeano, no entanto a simulação 

indicou um crescimento linear ao longo do tempo (Fig. 1d). Regressões significativas 

foram encontradas somente para a biomassa fito- (r = 0,42; p = 0,05) e zooplanctônica (r 

= 0,74; p = 0,004).  

Comparações quantitativas indicam que os valores obtidos pelo modelo estão 

dentro do observado no campo (Fig. 1). O nitrogênio foi a variável que apresentou 

menor acordo entre os dados observados e simulados. A simulação indicou que o 

nitrogênio varia em uma faixa estreita (38–41 μM), no entanto foram observadas 

variações maiores no campo (16,5–40 μM). A biomassa fitoplanctônica observada 

variou entre 280–1190 μg C l
-1

 e as simulações forneceram valores entre 780–1190 μg 

C l
-1

, indicando que o mínimo de biomassa simulado não foi tão pronunciado quanto o 

observado. Para o zooplâncton os valores observados variaram entre 26–79 μg C l
-1 

e o 

simulado entre 3,4–75 μg C l
-1

, e contrário ao fitoplâncton, a biomassa mínima simulada 

foi menor do que a observada. Apesar da relação entre a biomassa bacteriana simulada e 

observada não ter sido significativa, os valores simulados (400–600 μg C l
-1

) estão 

dentro da faixa observada (400–670 μg C l
-1

), sugerindo que o modelo foi bem sucedido 

em reproduzir pequenas variações ao longo do tempo para a biomassa bacteriana. 
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Fig. 1 Comparação dos dados simulados (linhas) com os dados observados durante a 

amostragem Lagrangeana (pontos). Onde: a) Nitrogênio (µM); b) Fitoplâncton (µg C l
-

1
); c) Zooplâncton (µg C l

-1
); e d) Bactéria (µg C l

-1
). 

3.4 DISCUSSÃO  

Como o objetivo do modelo foi simular as variações do plâncton durante o 

estudo Lagrangeano, onde foi possível acompanhar a mesma parcela d’água superficial 

ao longo do tempo acompanhando, portanto, a comunidade planctônica, a advecção e a 

difusão não foram consideradas no modelo. A análise de sensibilidade mostrou que a 

migração vertical dos copépodes foi o processo que exerceu maior influência sobre a 

dinâmica dos compartimentos, já que a sua influência não é restrita ao zooplâncton, mas 

também influencia indiretamente o fitoplâncton e o nitrogênio através da predação. No 

entanto, vale ressaltar que outros processos não incluídos no modelo podem ter 

influenciado a biomassa zooplanctônica durante a amostragem Lagrangeana, como o 

estreitamento da coluna d’água nas estações mais rasas (3 e 4, 22 e 01h, 

respectivamente), provocando a concentração da biomassa de copépodes na superfície. 
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A migração foi simulada em função da variação da luz durante o dia por ser 

normalmente considerado o principal fator regulador do processo migratório. De fato, o 

estudo de GOMES et al. (2004) mostra que a espécie Acartia tonsa,  um dos táxons 

mais abundantes da Baía, migra principalmente em função da intensidade de luz na Baía 

de Guanabara. Os modelos de RICHARDS et al. (1996) e PUTZEYS & 

HERNÁNDEZ-LEÓN (2005) consideraram somente a influência da luz para 

representar a migração vertical e encontraram resultados robustos, mas modelos mais 

complexos que levam em consideração fatores como a abundância de alimento, 

temperatura e pressão de predação também podem ser encontrados na literatura (HAN; 

STRASKRABA, 1998; EIANE; PARISI, 2001). Os horários do nascer e do pôr do sol 

foram estabelecidos em    = 4h e 16h, respectivamente. Considerando as águas turvas da 

Baía de Guanabara e o período do ano realizado a amostragem Lagrangeana 

(Setembro), a intensidade de luz pode ser considerada suficientemente baixa às 16h para 

induzir a migração vertical. 

Devido à influência da migração vertical no modelo NFZB era esperado que o 

zooplâncton apresentasse o melhor ajuste entre os dados observados e simulados, já que 

as probabilidades de subida e descida dos copépodes (     e     , respectivamente) 

foram calibradas para promover esse resultado. Mesmo assim, o modelo prevê uma 

redução na biomassa do zooplâncton entre 7 e 13h maior do que a observada. Esse 

efeito pode estar relacionado ao elevado valor fixado para a probabilidade de descida 

dos copépodes (     = 0,7), que pode ter superestimado a migração vertical, indicando 

que esse parâmetro deve ser melhor calibrado. 

As simulações da biomassa fitoplanctônica apresentaram o mesmo padrão dos 

dados observados, i.e., menores valores de biomassa durante a noite e maiores valores 

durante o dia. Esse resultado era esperado já que a variação da biomassa fitoplanctônica 

durante a Lagrangeana foi influenciada pela produção (positiva durante o dia) e 

predação (mais intensa durante a noite devido a maior biomassa zooplanctônica). No 

entanto, foi observada uma redução na biomassa fitoplanctônica de 1000 μg C l
-1 

às 10h 

para 280 μg C l
-1 

às 13h durante o estudo Lagrangeano, que não foi explicada pelo 

modelo. É provável que este ponto de baixa biomassa tenha ocorrido pela influência de 

forçantes físicas, como o vento ou mistura de parcelas d’água superficiais, que foram 

negligenciados na construção do modelo.  
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Os dados observados no campo indicam que a biomassa bacteriana se manteve 

relativamente constante ao longo do tempo, o que indica um balanço entre o 

crescimento e a mortalidade. No entanto, os dados simulados indicaram um crescimento 

linear. Para verificar se esse comportamento se manteve além das 21 horas de 

amostragem Lagrangeana, as simulações foram prolongadas por 6 dias. A simulação 

mais longa permitiu observar que a biomassa bacteriana de fato estabiliza ao longo dos 

6 dias, variando com baixa amplitude e próxima a 800 μg C l
-1

. O crescimento linear 

observado durante o primeiro dia de simulação foi observado porque a bactéria 

estabiliza em valores mais elevados de biomassa do que o observado (~600 μg C l
-1

). 

Através da análise de sensibilidade foi possível identificar que esse balanço entre o 

crescimento e a mortalidade é dado principalmente pelas perdas não resolvidas pelo 

modelo (  ) e não pela predação do zooplâncton (copépodes e protozoa), corroborando 

com os resultados encontrados no Cap. 1, onde a predação potencial do zooplâncton 

sobre as bactérias foi baixa apesar de sua elevada biomassa. 

 O modelo previu que o compartimento do nitrogênio varia em uma faixa estreita 

e próxima à concentração máxima observada durante a amostragem Lagrangeana, e não 

representou as concentrações mínimas observadas às 22 e 10h. Provavelmente, esta 

diferença entre os dados observados e simulados se dá porque o modelo representa em 

linhas gerais a dinâmica na Baía de Guanabara, mas os dados observados são 

específicos para a Baía sobre a influência da ACAS (Água Central do Atlântico Sul), 

que pode ter promovido a diluição da parcela d’água superficial provocando os mínimos 

observados às 22 e 10h (Fig. 1a). Mesmo assim, é possível que as concentrações de 

nitrogênio tenham sido superestimadas pelo modelo, devido à ausência do processo de 

remineralização, o que implica na chegada imediata de todo o material orgânico 

derivado das perdas dos demais compartimentos ao compartimento do nitrogênio. Uma 

maneira para solucionar esse problema seria incluir os detritos como mais uma variável 

de estado, ou tentar incorporar esse efeito no sistema de equações NFZB de maneira 

implícita (causando um ‘atraso’).   

A validação do modelo NFZB não foi possível por falta de dados independentes, 

ou seja, um conjunto de dados que não tenha sido utilizado durante o processo de 

construção do modelo e que de preferência represente uma condição diversa dos dados 

utilizados na calibração. No entanto, o modelo se mostrou uma eficiente ferramenta para 

auxiliar na compreensão da trofodinâmica do plâncton ao longo da amostragem 
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Lagrangeana na Baía de Guanabara. A configuração NFZB é simples, sabemos que 

agrupar n espécies que apresentam respostas fisiológicas diferentes em um único 

compartimento está longe de ser o ideal (LE QUÉRÉ et al., 2005), mas apesar disso 

alguns cuidados foram tomados para representar de forma mais robusta os processos 

descritos no modelo, como é o caso da predação. Apesar dos copépodes e do 

protozooplâncton serem representados pela mesma variável ( ), a predação foi estimada 

considerando as proporções de copépodes, dinoflagelados e ciliados observadas no 

campo, o que permitiu evitar sub- ou superestimar a predação de   tanto com relação ao 

fitoplâncton como a bactéria. Os processos que ainda precisam ser incorporados ao 

modelo e aqueles que precisam ser reformulados foram identificados para, a partir daí, 

caminhar para uma plataforma mais complexa de representação do sistema trófico 

planctônico. 

3.5 CONCLUSÃO 

 O modelo NFZB descrito acima auxiliou na compreensão da trofodinâmica 

planctônica ao longo da amostragem Lagrangeana na Baía de Guanabara. O modelo 

reforçou que o estudo Lagrangeano foi eficiente na investigação da trofodinâmica, já 

que os compartimentos planctônicos (exceto copépodes) foram regidos pela produção e 

predação. A migração vertical foi o processo que exerceu maior influência na biomassa 

fitoplanctônica de maneira indireta através da predação. O comportamento praticamente 

constante da biomassa bacteriana (obtido para simulações mais longas) ao longo do 

tempo indica um balanço entre o crescimento e a mortalidade, sendo que a mortalidade 

devido à predação do zooplâncton é pequena, e a maior parte das perdas deste 

compartimento está relacionada às perdas não resolvidas pelo modelo (i.e. excreção, 

outros predadores). Apesar do padrão geral ter sido bem descrito a partir dos 

pressupostos da Lagrangeana, i.e., sem considerar difusão e advecção, ele não foi 

suficiente para explicar os mínimos de nitrogênio observados às 22 e 10h e a redução da 

biomassa fitoplanctônica às 13h, o que indica que pode ter havido algum momento de 

mistura e ou encontro com águas estagnadas durante a amostragem na Baía de 

Guanabara.  Considerando este estudo um ponto de partida, os resultados obtidos foram 

satisfatórios, principalmente por apontar diretrizes que permitem elaborar um modelo 

mais mecanístico (i.e. conhecimento dos processos biológicos na baía de Guanabara 

sendo incorporado nas equações). 
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4. DISCUSSÃO GERAL 

O objetivo do presente trabalho foi investigar a trofodinâmica do plâncton na 

Baía de Guanabara através de uma amostragem Lagrangeana de fina escala temporal 

com duração de um dia e de um modelo trófico dinâmico do plâncton. A hipótese inicial 

era de que devido à eutrofização da baía células pequenas iriam compor a base da teia 

trófica planctônica e que o microzooplâncton atuaria como o principal consumidor do 

fitoplâncton e da bactéria, mas essa hipótese foi rejeitada. O caminho trófico 

predominante no qual o material orgânico é transferido aos níveis tróficos superiores se 

deu através tanto do microzooplâncton consumindo o nanofitoplâncton, como através 

dos copépodes consumindo nano- e microfitoplâncton. Além disso, foi possível 

verificar que o ‘grazing’ do microzooplâncton e copépodes não foi capaz de controlar a 

produção primária e que a trofodinâmica do plâncton na Baía de Guanabara não seguiu 

os padrões observados para outros estuários eutrofizados (e.g., LONSDALE et al., 1996; 

IRIARTE et al., 2003), provavelmente devido a eventual influência da ACAS no sistema. 

 O presente estudo foi o primeiro a aplicar a metodologia Lagrangeana para 

investigar a trofodinâmica do plâncton em ambientes estuarinos. Uma fina resolução de 

tamanho dos diferentes componentes da teia trófica permitiu otimizar as estimativas da 

predação potencial e identificar elos tróficos importantes. O modelo elaborado neste 

trabalho contribui para o avanço da modelagem trofodinâmica do plâncton marinho no 

Brasil, já que apenas o modelo de CARBONEL & VALENTIN (1999) havia sido 

desenvolvido até então. Além disso, informações novas e relevantes foram fornecidas 

para a compreensão da trofodinâmica do plâncton na Baía de Guanabara. São poucos os 

trabalhos encontrados na literatura que reportaram a biomassa dos grupos planctônicos 

e/ou que quantificaram a predação na Baía. Aparentemente, este é o primeiro estudo a 

estimar a biomassa de copépodes, a quantificar a predação potencial do 

microzooplâncton e a elaborar um modelo trofodinâmico do plâncton para a Baía de 

Guanabara. No entanto, o estudo apresenta limitações que serão discutidas a seguir.  

 Nossos resultados indicaram que a amostragem Lagrangeana, mesmo restrita a 

parcela d’água superficial, foi influenciada pela presença da ACAS junto ao fundo, 

possivelmente promovendo uma maior concentração de nitrato e favorecendo o 

crescimento de células maiores do que o esperado para a Baía de Guanabara. O modelo 

NFZB reforça esse resultado, já que a comparação entre as simulações e os dados 

observados destacaram diferenças que podem estar relacionadas ao fato de que o 
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modelo representa condições gerais da Baía, i.e., sem a influência da ACAS. Isto 

implica que os nossos resultados podem estar limitados à presença da ACAS no 

sistema, e que a trofodinâmica na Baía de Guanabara pode variar substancialmente em 

outras condições e, de fato, apresentar o mesmo padrão que outros estuários 

eutrofizados ao redor do mundo. 

 Quanto à amostragem Lagrangeana, pode-se argumentar que a mesma poderia 

ter se estendido por mais dias para verificar se os padrões observados se manteriam ou 

não, mas considerando a importante premissa deste estudo de que a parcela d’água 

superficial deve ser acompanhada ao longo do tempo, provavelmente não seria possível, 

já que na última estação de coleta ventos fortes passaram a predominar e poderiam 

provocar mistura das parcelas d’água superficiais, inviabilizando a amostragem 

Lagrangeana. Outro ponto é a resolução espacial da amostragem, que compreendeu da 

porção central a boca da Baía. Como a dinâmica da Baía varia substancialmente entre as 

porções mais internas e/ou abrigadas e as porções mais externas, os resultados não 

devem ser extrapolados para todas as áreas da Baía. 

 As limitações discutidas acima estão relacionadas às condições de amostragem, 

mas também lidamos com limitações metodológicas, como ignorar a mixotrofia. O 

entendimento da base da teia trófica pelágica está sendo reestruturado a partir da 

conscientização de que grande parte da produção relacionada aos organismos do 

fitoplâncton e do zooplâncton é de fato realizada por protistas mixotróficos (e.g. 

PTACNIK et al., 2004), que combinam ambos os processos tróficos primário e 

secundário em uma única célula (FLYNN et al., 2012). Devido a sua complexa 

fisiologia pouco se sabe sobre esses organismos (salvo exceções como em HANSEN et 

al. 2013), mas ignorar a sua existência não é um caminho. No Cap. 1 foram discutidas 

algumas medidas tomadas que se mostraram eficientes para evitar a má interpretação da 

trofodinâmica na Baía de Guanabara em função desses organismos, mas vale ressaltar 

que é preciso entender o funcionamento da mixotrofia na Baía. Além disso, nossos 

resultados de predação são potenciais, ou seja, não foram realizados experimentos para 

quantificar as taxas reais de predação. Estudos que quantifiquem essas taxas são 

urgentes não só para a compreensão da trofodinâmica do plâncton, mas para o manejo e 

a conservação do ecossistema que a Baía de Guanabara representa. 
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A Baía de Guanabara é um estuário altamente impactado principalmente devido 

à descarga de esgoto doméstico, mas também a uma série de atividades industriais que 

se localizam em seu entorno. A pesca é uma atividade que apresenta elevada 

importância socioeconômica na região, no entanto o cenário de degradação ambiental 

no qual a Baía se encontra há anos prejudica a sustentabilidade das comunidades 

pesqueiras assim como ameaça a segurança alimentar da população do estado do Rio de 

Janeiro. As porções mais internas da Baía são as áreas mais poluídas porque o tempo de 

renovação das águas dessa região é maior, portanto espera-se encontrar maior impacto 

na saúde dos organismos nessas áreas. O impacto na comunidade planctônica nessas 

áreas mais internas também é observado, e.g., menor densidade de copépodes 

(MARAZZO; NOGUEIRA, 1996) e, provavelmente, maior número de elos na teia 

trófica planctônica devido ao tamanho reduzido das células que compõe a base da teia 

(i.e., bactéria). Em função do alto grau de eutrofização da Baía são urgentes estudos que 

foquem nos seus componentes biológicos para compreender as mudanças que estão por 

vir com a degradação cada vez mais severa do ambiente.  

O modelo trófico planctônico desenvolvido neste estudo auxiliou na 

compreensão das variações na biomassa dos grupos planctônicos observadas durante o 

estudo Lagrangeano, mas é provável que a migração vertical dos copépodes tenha sido 

superestimada, explicando assim porque a biomassa simulada reduziu mais do que a 

observada durante o período de 7 às 13h (Fig. 1c). Além disso, a falta da descrição da 

remineralização do material orgânico no modelo provavelmente superestimou a 

concentração de nitrogênio podendo, inclusive, ter influenciado na ausência dos 

mínimos observados durante às 22 e 10h (Fig. 1a). 

Os processos que precisam ainda ser incorporados ao modelo NFZB e aqueles 

que precisam ser reformulados foram identificados para, a partir daí, caminhar para uma 

plataforma mais complexa de representação do sistema trófico planctônico. Portanto 

pretende-se implementar a versão atual do modelo NFZB com relação a descrição da 

migração vertical, e incorporar a predação intraguilda (e.g. GISMERVICK; 

ANDERSEN, 1997) e a remineralização da matéria orgânica. Além disso, da forma 

como o modelo NFZB foi configurado, i.e., em função da proporção de copépodes, 

ciliados e dinoflagelados observadas durante a amostragem Lagrangeana, torna-se 

difícil validá-lo por representar uma condição muito específica observada na Baía de 
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Guanabara e, portanto, há intenção de subdividir o compartimento do zooplâncton em 

dois: microzooplâncton e copépodes. 

 Para melhor compreender a trofodinâmica do plâncton na Baía de Guanabara é 

recomendado que o estudo seja repetido em condições diferentes das aqui descritas, i.e., 

na ausência de influência da ACAS e em porções mais internas da Baía. Além disso, é 

importante quantificar as taxas de predação em laboratório, que serviriam também para 

melhor parametrizar o modelo. Há também uma necessidade de investigar a mixotrofia 

na Baía, não só quantitativamente, mas através da determinação da proporção entre a 

atividade fotossintética e predatória dos mixotróficos. Considerando a importância 

socioeconômica e o cenário de degradação ambiental da Baía de Guanabara, é 

extremamente recomendável a elaboração de modelos que permitam atuar no manejo e 

conservação deste ecossistema (principalmente com relação aos estoques pesqueiros).  

5. CONCLUSÃO GERAL 

Através da análise da trofodinâmica do plâncton na Baía de Guanabara ao longo 

do período amostrado, foi possível responder as questões: 

Qual o caminho predominante da transferência de carbono para os níveis tróficos 

superiores? 

Os elos por onde se dá, preferencialmente, a transferência de material orgânico aos 

níveis tróficos superiores foram: i) nanofitoplâncton–microzooplâncton; ii) 

nanofitoplâncton–copépodes; e iii) microfitoplâncton–copépodes. 

Conclusões extras:  

- O nanofitoplâncton dominou em biomassa e compôs a base da teia trófica planctônica 

e apesar da elevada biomassa de bactérias, a predação neste grupo foi baixa. 

- Copépodes estariam limitados por alimento considerando somente as presas 

microplanctônicas, e por isso o nanofitoplâncton foi um item suplementar importante na 

sua dieta.  

O microzooplâncton é um importante conector entre a produção primária e 

bacteriana e os demais níveis tróficos? 
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Não foi encontrada diferença significativa entre a predação potencial do fitoplâncton e 

das bactérias pelo microzooplâncton e pelos copépodes; este fato está relacionado à 

baixa biomassa de microzooplâncton (principalmente ciliados) observada ao longo da 

amostragem. 

Ou a teia é mais curta e, portanto, mais eficiente, sendo o carbono transferido dos 

produtores primários aos copépodes e daí por diante? 

Como os copépodes predaram mais as presas autotróficas do que as heterotróficas, 

menos níveis tróficos estão envolvidos na transferência de matéria da produção primária 

aos níveis tróficos superiores na Baía de Guanabara. 

Quão importante foi considerar o tamanho dos organismos para responder essas 

questões? 

Foi possível estimar de forma mais precisa a predação, verificando que o impacto de 

predação foi maior para os copépodes entre 400–600 µm de tamanho e para os ciliados 

maiores que 50 µm de tamanho. A resolução de tamanho também auxiliou na 

identificação da influência da ACAS na trofodinâmica devido à predominância de 

células maiores (entre 8–15 µm de tamanho) no nanofitoplâncton. 

A produção primária é controlada pelo ‘grazing’? 

A predação não atuou controlando a produção primária (PP) e foi sugerido que a PP 

esteja sendo exportada para a teia trófica bentônica. 

Como está estruturada a trofodinâmica na Baía de Guanabara? 

O comportamento relativamente constante da biomassa bacteriana ao longo do estudo 

indica um equilíbrio entre seu crescimento e sua mortalidade, que está relacionada mais 

às perdas não resolvidas pelo modelo do que pela predação do zooplâncton. Já as 

variações na biomassa fitoplanctônica responderam às variações na biomassa 

zooplanctônica, apresentando valores mínimos de biomassa durante a noite devido a 

maior pressão de predação do zooplâncton. E, portanto, o fitoplâncton foi um item 

importante na dieta do zooplâncton (copépodes e protozoa), ao contrário das bactérias.  

Conclusão extra: a presença da ACAS na Baía de Guanabara durante a amostragem 

provavelmente influenciou a trofodinâmica do plâncton, e por isso os resultados aqui 
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encontrados podem estar limitados a uma condição específica; este ponto foi reforçado 

pelas diferenças encontradas entre as simulações e os dados observados que podem estar 

relacionados ao fato de que o modelo representa uma condição mais geral da Baía e o 

observado uma condição específica de influência da ACAS.  
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Abstract  

Plankton trophodynamics were studied in a eutrophic estuary (Guanabara Bay, Brazil) through 

the Lagrangian methodology combined with sampling in a fine temporal. Vertical profiles of 

temperature and salinity, water for nutrient analysis and biological samples (pico-, nano-, 

microplankton and copepods) were obtained every three hours during the one-day Lagrangian 

study. This methodology strongly suggests that variations of the planktonic group’s biomass 

(except metazooplankton) over time are associated with predation and production, assuming an 

adequate tracking of the water parcel (i.e. no advection and water mixture). Here, we tested the 

hypothesis that microzooplankton was the major player consuming phytoplankton and bacteria, 

and that small cells composed the basis of the plankton food web. Our goal was to estimate the 
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potential predation of dinoflagellates, ciliates, copepods nauplii, copepodites and adults based on 

the predator-prey size relationships. The results showed that microzooplankton preyed mainly on 

nanophytoplankton (0.01 ± 0.002 µg C h
-1

) and copepods had higher predation on the autotrophic 

(0.019 ± 0.004 µg C h
-1

) than  heterotrophic prey (0.005 ± 0.0009 µg C h
-1

). Moreover, according 

to the microphytoplankton availability, copepod could not reach their food requirement and 

would be food limited if fed only on this prey. Thus, nanophytoplankton may be an important 

supplementary food source for adult copepod. Microzooplankton potential predation (0.012 ± 

0.003 µg C h
-1

) was not significantly different from copepods (0.024 ± 0.005 µg C h
-1

), most 

likely due to the low microzooplankton density (particularly ciliates). The high biomass of 

nanophytoplankton cells (8–15 µm size), which occurred in Guanabara Bay mainly due to the 

influence of the cold and nutrient rich waters of South Atlantic Coastal Water (SACW), were the 

base of the planktonic food web and were not controlled by grazing. In fact, only 58% of primary 

production was removed per day and, therefore, high amount of primary production may be  lost 

(exported) to the benthic food web. The trophodynamics of Guanabara Bay seems to be 

influenced by the eventual upwelling entrance into the estuary causing remarkable differences 

from other eutrophic estuaries around the world. 

Key words: Planktonic food web, Lagrangian sampling, Predation, Eutrophic estuary 

Introduction 

It is well known that size rules several processes in aquatic systems, as is the case of trophic 

interactions within food webs (Rudolf & Rasmussen 2013). The structure and complexity of food 

webs are determined by size-dependent interactions between prey and predators. In marine 

plankton food webs, predators can exhibit a wide prey size spectrum and are even capable of 

consuming prey twice their size (Hansen et al. 1994). The organic matter transfer along the 

pelagic food web is driven by a series of trophic interactions which are described mainly by two 

pathways, the classical food chain (diatoms-copepods-fish) and the microbial loop. The classical 

grazer food chain is no longer considered the main pathway because the recognition of the 

importance of microzooplankton grazing in a diverse number of ecosystems (see review by 

Schmoker et al. 2013). A description of the pathway in which  photosynthetically produced 

organic matter is channeled to higher trophic levels is important for understanding and managing 

ecosystems. 

Plankton trophodynamics can be investigated through different methodological approaches. In 

situ observations can be obtained through studies in moorings (Eulerian studies) to investigate 

plankton dynamics associated with a specific site. However, if the main interest is to follow the 

plankton community over time, investigations conducted in moving frames of reference of 

drogued drifters (Lagrangian studies) are more appropriate. Such a methodological approach can 
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track the same water parcel over time, which is advantageous because planktonic populations are 

sampled and confinement artifacts are avoided. This sampling strategy was used in biological 

studies from oligotrophic gyres to coastal systems (i.e. Morales et al. 1993, Fileman & Burkill 

2001, Landry et al. 2009). The Lagrangian approach, combined with sampling in a fine temporal 

scale, strongly suggests that variations of the planktonic group’s biomass (except 

metazooplankton) over time are associated with predation and production, assuming an adequate 

tracking of the water parcel (i.e. no advection and water mixture). 

Estuaries are highly dynamic systems and despite comprising a relatively small area of the marine 

ecosystems, they contribute ~8% of the total marine primary production (Longhurst et al. 1995) 

and are important nursery areas for many fishes and crustaceans. The majority of estuaries are 

experiencing a series of ecological disturbances due to nutrient enrichment from anthropogenic 

sources, which influences primary production and favors small-sized cells. Consequently, 

eutrophication tends to increase the number of trophic levels in the estuarine food web, inducing a 

higher loss through respiration, reducing the transfer efficiency of carbon to upper trophic levels 

and influencing the ecosystem productivity (i.e. fisheries). We applied the Lagrangian 

methodology to understand the fate of organic matter produced in a eutrophic estuary. Although 

Lagrangian studies have been conducted to investigate plankton trophodynamics (Morales et al. 

1993, Fileman & Burkill 2001, Landry et al. 2009), to our knowledge, a Lagrangian study has not 

been conducted in estuaries for this purpose. 

In this study, we hypothesized that in Guanabara Bay (Rio de Janeiro, Brazil), a highly eutrophic 

estuary, the bacteria-microzooplankton link was the main matter flux capable of sustaining upper 

trophic levels, and the microzooplankton grazing impact was a dominant loss pathway for 

phytoplankton community, as shown in other eutrophic estuaries (e.g. Gifford 1988, McManus & 

Ederington-Cantrell 1992, Chen et al. 2009). Our goal was to determine the potential predation, 

taking into account size spectra relationships between prey and predator of planktonic groups, 

through a one-day Lagrangian sampling. Sampling was conducted on a fine temporal scale (i.e. 

hours) for a better resolution of plankton trophodynamics. Our data allowed us to identify the 

main important links in the plankton food web of Guanabara Bay. 

Materials and methods 

Study area  

Guanabara Bay is located on the southeastern Brazilian continental shelf of Rio de Janeiro State 

(22°50’S and 43°10’W), with a length of 134 km, area of 384 km
2
 and a mean annual discharge 

of 100 m
3
 s

-1
 from 9 tributaries. The study area is considered an estuary partially closed, 

presenting only one connection (1.6 km width) with the ocean and a semi-diurnal tide. The 
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renewal time of 50% of the Bay water volume was estimated at 11.4 days (Kjerfve et al., 1997). 

The Bay is influenced by the South Atlantic Central Water (SACW), a cold and nutrient rich 

water mass which ascends in general during the austral summer, as the Brazil current veers from 

the coast. The Bay is driven mainly by tidal currents, rainfall and sewage, which makes the 

system a highly eutrophic estuary. 

Sampling 

The one-day (22
th
 September 2010) Lagrangian sampling was conducted in Guanabara Bay 

during the dry season. A drifting buoy deployed on the central part of the bay (22° 49’ 49.5’’ S, 

43° 09’ 20.2’’ W; Fig. 1) was used to follow the surface water parcel. The buoy was released at 

a location chosen according to the tide to avoid the departure of the buoy from the study area. 

Samples and vertical profiles were obtained every 3 hours over the day, always next to the 

Lagrangian buoy, and a GPS was used to identify the station coordinates (Fig. 1). A Seacat 

SBE–19 CTD (Seabird Inc.) was used to obtain the vertical profiles of temperature and salinity. 

These measurements were used to ensure that the water parcel properties were similar during 

the 24 h sampling. 

Water samples for chemical (ammonium, nitrite, nitrate, phosphate, silicate and chlorophyll-a) 

and biological (pico-, nano- and microplankton) analyses were collected using Niskin bottles (5 

L) in 2-3 depths (surface, middle water and near the bottom), according to the station depth. 

Only the surface data will be presented and discussed in this study, as our goal was to follow the 

plankton community on surface waters through the Lagrangian approach. The samples taken at 

other depths were carried to supplement the data interpretation. The aliquots of seawater were 

separated in polypropylene flasks, previously rinsed with water from the sample, and frozen 

until the dissolved inorganic nutrients were analyzed. The water samples were filtrated through 

GF/F filters and kept on ice until the chlorophyll-a determination. Picoplankton was preserved 

with paraformaldehyde (2% final concentration), and nano- and microplankton were preserved 

with Lugol’s iodine (2% final concentration). Copepods were collected in triplicates by surface 

horizontal hauls using nets of 64 µm and 200 µm mesh sizes and 0.3 m and 0.6 m of diameter, 

respectively. Whenever the station was deeper than 7 m, an extra haul was conducted near the 

bottom using a closed net of 200 µm mesh size. All of the nets had a flowmeter attached. 

Zooplankton samples were preserved with 4% Borax buffered formaldehyde. 

Hydrographic and chemical characteristics  

The water column was characterized for each sampling time through a T–S (Temperature–

Salinity) diagram using CTD data (Fig. 2). The boundaries between each water mass were 

determined according to the criteria suggested by Braga & Niencheski (2006) for Coastal Water 
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(CW) and Silva et al. (1984) for South Atlantic Coastal Water (SACW). Data processing was 

performed using the R program (version 3.0.3). The inorganic nutrients analyses were 

conducted after samples were thawed at room temperature by colorimetry according to the 

methodology described by Aminot & Chaussepied (1983). To determine the chlorophyll-a 

concentrations, the GF/F filters were centrifuged with acetone for fluorescence extraction and 

later measured through a spectrofluorometer, according to Neveux & Lantoine (1993). 

Plankton abundance and biomass 

Picoplankton samples were filtered onto black Nucleopore polycarbonate filters (0.2 µm pore 

size), stained with DAPI and stored in the dark at 4°C. At least 400 cells were counted in 

random fields of each slide under an epifluorescence microscope using UV light (Porter & Feig 

1980). The number of heterotrophic cells was estimated based on the difference between the 

total number of cells and the number of autotrophic cells. A total of 30 cells were measured 

under a microscope equipped with a digital camera and imaging software (AxioVision Rel. 

4.7.2). Nano- and microplankton were identified to the species level, when it was possible, and 

counted under an inverted microscope after settling 5-10 mL from the samples, according 

Utermӧhl (1958). For nanoplankton samples, 30 random fields were observed, and for 

microplankton samples the whole chamber was analyzed. Both nano- and microplankton cells 

were classified as autotrophic or heterotrophic, according to the species identification. For each 

taxonomic group that contributed at least 10% of abundance in all of the samples, 30 of these 

cells had linear dimensions measured as described. Three aliquots (10 mL) of copepods samples 

were counted and identified to the lowest taxonomic level possible using a binocular 

microscope, except for copepod nauplii and early copepodites stages that were not identified to 

the species level. For each sampling time (n = 8), 30 individuals of nauplii, copepodite and adult 

had the prossome length and width measured.  

The biomass of pico-, nano-, and microplankton was calculated through the cell biovolume that 

was estimated based on simple geometric forms and then using carbon:volume equations from 

the literature (picoplankton–Loferer-Krössbacher et al. 1998; chlorophytes, diatoms, 

dinoflagellates and ciliates–specific equations in Menden-Deuer & Lessard 2000; 

cyanobacteria–Verity et al. 1992). The copepods biomass was determined based on size-dry 

weight regression from the literature (Durbin & Durbin 1978), and converting dry-weight to 

carbon using a 45% factor (Kiørboe et al. 1985). 

Size-specific ingestion  

The potential predation was estimated for heterotrophic dinoflagellates, heterotrophic ciliates, 

copepod nauplii, copepodites and adults. As we did not identify mixotrophs, we assumed that: i) 
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athecate dinoflagellates smaller than 50 µm were autotrophs and cells larger than 50 µm were 

heterotrophs; ii) only thecate dinoflagellates, strictly heterotrophs, were considered as the 

heterotrophs; and iii) ciliates, except Myrionecta rubra, were considered heterotrophs. 

Trophic interactions were described taking into account the prey size spectrum that was 

accessible to the predator, based on the literature (Hansen et al. 1994). These relationships are 

expressed in equivalent spherical diameters [                 ], where V is the volume in 

µm
3
 and the ESD is expressed in µm. The potential ingestion rates were calculated using 

specific clearance rates for each predator-prey interaction (Table 1). The clearance rates were 

chosen by comparing the estimates, with respect to the already known relationships (e.g. the 

ciliates clearance rate is twice that of dinoflagellates; Hansen et al. 1997), and prioritizing 

studies that approached natural assemblages experiments. For copepods clearance rates, the 

search effort was channeled to the dominant species in this study (Acartia tonsa), and 

experiments with both female and male copepods were preferred. The ingestion rates were 

determined by multiplying the predator clearance rate by the prey biomass in the size spectrum 

that the predator was able to ingest. The ingestion rates were corrected for the local temperature 

(22.5°C) by applying a Q10 value of 2.8 (Hansen et al. 1997). The potential ingestion of each 

predator group (µg C h
-1

) was then calculated by multiplying the ingestion rate by the predator 

density. 

Statistical Analysis 

Mann-Whitney non-parametric tests were conducted to compare, pairwise, the densities and 

biomasses of nauplii, copepodites and adults, as the data showed no homogeneity of variance 

(Bartlett’s test, p < 0.0001). The standard error (± SE) was used as a measure of dispersion 

throughout the text. The total potential ingestion was compared between predators 

(dinoflagellates, ciliates, copepods nauplii and copepods) using the paired t-test. The statistical 

analyses and the preparation of figures were carried out in the R program (version 3.0.3 for 

Windows).  

Results 

Lagrangian, hydrographic and chemical characterizations 

The drifting buoy remained in the estuary all day long, having a total displacement of 18.3 km. 

The buoy displacement was optimized by the spring tide (~1.2 m of amplitude). During the ebb 

tides (stations 1–2 and 4–7; see Fig. 1), the buoy displacement was larger than in the flood ones 

(stations 2–4 and 7–8; see Fig. 1). Moderate to weak southerly winds prevailed during the day, 

except at the end of the sampling period (station 8, 13:00 h), where strong winds were observed. 

The temperature and salinity of the surface water had small variations (~0.6°C). The T–S 
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diagrams showed strong stratification and also that water properties at the surface remained 

constant during the drift path (Fig. 2). It was possible to identify the CW in the surface water 

and the influence of the denser water mass (SACW) at the bottom. Station 3 (22:00 h) was the 

only site that the SACW influence was not detected (Fig. 2). The mean and standard error of the 

nutrients concentration (µM) in the surface water during the day were as follows: ammonium 

20.7 ± 2.8; nitrite 5.1 ± 0.4; nitrate 3.9 ± 0.3; phosphate 2 ± 0.5; and silicate 2.9 ± 0.3. The 

chlorophyll-a values ranged between 18 µg l
-1

 (station 5, 04:00 h) to 30 µg l
-1

 (station 7, 10:00 

h). The values remained constant during the sampling from stations 1 to 4 (16:00–01:00 h; ~ 

22.5 µg l
-1

).  

Species composition, abundance and biomass 

Picoplankton was composed of bacteria and cyanobacteria. The most abundant species that 

composed nano- and microphytoplankton were Tetraselmis spp. and the dinoflagellates 

Scrippsiella trochoidea and Prorocentrum triestinum. Nanoprotozooplankton was dominated by 

oligotrichous ciliates and dinoflagellates. The dinoflagellates of the order Gymnodiniales and 

oligotrichous ciliates were the most abundant groups in the microprotozooplankton. 

Picoplankton abundance and biomass remained relatively constant during the Lagrangian 

sampling (4.9 × 10
9 
± 2.8 × 10

8 
cells l

-1
 / 590 ± 34 µg C l

-1
). Heterotrophic picoplankton 

contributed more than 90% of the total picoplankton biomass (Fig. 3a). The opposite was 

observed for nanoplankton (4.9 × 10
9 
± 2.8 × 10

8 
cells l

-1
 / 690 ± 116 µg C l

-1
), where 

autotrophic cells dominated the biomass (Fig. 3b). The microphytoplankton mean density and 

biomass during the Lagrangian study was 3.5 × 10
5 
± 9 × 10

4 
cells l

-1
 and 67 ± 19 µg C l

-1
, 

respectively; 3-folds higher than microprotozooplankton (7 × 10
3 
± 10

3 
cells l

-1
 / 21 ± 3 µg C l

-1
; 

Figs. 3c and d). Nano- and microplankton varied in time with minimum values at night and at 

station 8 (see Fig. 3). Nanophytoplankton contributed one order of magnitude higher than 

microphytoplankton to the total phytoplankton biomass (Figs. 3b and c). The opposite was 

observed for the protozooplankton biomass, where the microprotozooplankton contribution was 

2-folds higher than nanoprotozooplankton (Figs. 3b and d).   

We only considered data collected using the 64 µm net, as it was more efficient than the 200 µm 

net in estimating the copepod’s density for all of the size classes. The copepods species 

composition was dominated by Acartia tonsa and Paracalanus spp., contributing 62-97% to the 

total copepods density. The mean copepods density was 56 ± 9 ind l
-1

. When comparing the 

densities of copepods nauplii, copepodites and adults per sampling time, we found that the 

nauplii density was significantly higher than the densities of copepodites and adults (U = 33, p = 

0.04). The opposite was observed for biomass (23 ± 7 µg C l
-1

), where copepodites dominated 

(U = 6, p = 0.01), particularly those in the size range 400–600 µm. The copepods density and 
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biomass varied significantly during the Lagrangian sampling (U = 4, p = 0.0001). Note that the 

copepods biomass over the sampling time showed a pattern opposite of the nano- and 

microplankton biomass (see cf panels b to e in Fig. 3).  

Predator-prey interactions based on size 

We calculated the prey size spectrum that was accessible to each predator in our samples based 

on the size relationship established for a predator and their prey from the literature (Fig. 4). In a 

predator continuum from nanoprotozooplankton to adult copepods (up to 1200 µm), we 

determined that: i) picoplankton was the only accessible prey for nanoprotozooplankton; ii) the 

ciliates prey ranged from small cells up to medium sized dinoflagellates; iii) dinoflagellates 

could access diatoms, ciliates, euglenophytes and dinoflagellates, but picoplankton was out of 

their spectrum size of prey; iv) copepod nauplii < 200 µm could access only picoplankton and 

autotrophic nanoplankton, as the nauplii size increased, other plankton groups were accessible 

(nanoprotozooplankton and small dinoflagellates); and v) copepodites and copepods adults have 

a broader predator-prey size ratio, accessing a more diverse diet. Picoplankton was only in the 

size spectrum of copepods < 600 µm, as larger copepods would not ingest such small prey (Fig. 

4). 

Size-specific ingestion 

The mean total potential predation (dinoflagellates + ciliates + nauplii + copepods) was 0.03
 
± 

0.005 µg C h
-1

 over the day. Although no significant difference was observed when we tested 

the copepods and microzooplankton (dinoflagellates + ciliates + nauplii) potential predation on 

phytoplankton, the copepods potential predation was higher in 6 of the 8 stations (stations 2–6 

and 8; 19:00–07:00 and 13:00 h), corresponding to 67–78% of the total predation on 

phytoplankton. The microzooplankton potential predation on phytoplankton at stations 1 (16:00 

h) and 7 (10:00 h) corresponded to 59% and 82% of the total predation, respectively. When 

compared separately, copepods presented higher potential predation on phytoplankton than 

ciliates (t = 2.49, p = 0.04), dinoflagellates (t = 4.31, p = 0.003) and nauplii (t = 4.68, p = 

0.002). No significant difference was found between ciliates and dinoflagellates, but both 

predators had higher potential predation than copepods nauplii (t = 2.60, p = 0.03 and t = 2.77, p 

= 0.02; respectively). 

The total potential predation was higher on the autotrophic prey than on the heterotrophic prey 

(t = 2.62, p = 0.03), particularly for the nanophytoplankton (Fig. 5). Picoplankton was ingested 

more by copepods nauplii and ciliates, while autotrophic nanoplankton was ingested more by 

copepods in the size range of 400–600 µm and ciliates smaller than 50 µm. Heterotrophic 

nanoplankton was  ingested more by smaller copepodites and athecate dinoflagellates. Larger 
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prey, such as diatoms, dinoflagellates, euglenophytes and ciliates, were ingested more by 

copepods (Fig. 5), particularly in the size range of 400–600 µm.  

Discussion 

Over the sampling, there were no variations in the T–S profiles, and a slightly variation of the 

nutrients characteristics was observed at the surface. The T–S profiles showed the same water 

column structure among the stations, excepting station 3 (22:00 h), where the SACW influence 

was not detected (Fig. 2). This may be due to the balance of both the tide and bottom currents 

that drive the SACW entrance into the bay. During the slack period (stations 2–3; 19:00–22:00 

h), the SACW was most likely only influenced by bottom currents, which drove this water mass 

away from station 3 (22:00 h). The non-detection of SACW at station 3 did not influence our 

Lagrangian sampling that approached only the surface water. Therefore, the one-day Lagrangian 

sampling enabled us to track the same water parcel and to describe, in a short temporal scale, 

the variations in the plankton group’s biomasses, which, in this case, was assumed to be 

determined mainly by growth and predation. Few studies have made attempts to investigate 

plankton trophodynamics through Lagrangian sampling (Morales et al. 1993, Fileman & Burkill 

2001, Landry et al. 2009) and, to our knowledge, no studies were carried out in estuarine 

systems. 

The influence of the SACW in Guanabara Bay represents an important physical-chemical 

change because it brings cold and rich nutrient water (Kjerfve et al. 1997). According to the 

nitrate concentration (3.9 ± 0.3 µM), it was possible to detect the influence of the SACW even 

in the surface water during the Lagrangian sampling because previous work reported lower 

values (0.07 to 2.35 µM) in non-SACW conditions (Santos et al. 2007). As Guanabara Bay is a 

nutrient enriched environment due to the input of organic matter, we observed elevated 

ammonium values (20.7 ± 2.8 µM), as previously reported for the Bay (Santos et al. 2007) and 

other eutrophic estuaries (e.g. Gifford 1988, McManus & Ederington-Cantrell 1992). 

Picoplankton and nanoplankton densities were high, as previously estimated for Guanabara Bay 

(Santos et al. 2007, Gomes et al. 2007) and other estuaries (Murrel & Hollibaugh 1998, 

Froneman 2002), but the nanoplankton biomass was higher than the picoplankton biomass, 

which was not expected for a eutrophic estuary. Nanoplankton of 8–15 µm size dominated, 

contrary to the dominance of < 5 µm size in Long Island Bay and Kariega Estuary (Lonsdale et 

al. 1996, Froneman 2002, respectively). This might be due to the influence of the SACW 

bringing new nutrients to the system and favoring the growth of nanoplankton cells that are 

larger than those often found in eutrophic estuaries. As the ebb tide prevailed during the 

sampling (see Fig. 1), the SACW influence was not remarkable enough to favor microplankton 

growth (mainly diatoms). This promoted an intermediate condition in the system that mostly 
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favored the growth of nanoplankton cells. The microplankton density was in accordance with 

the range presented in the literature (10
3
–10

4
 cells l

-1
), with dinoflagellates of 35 µm size highly 

contributing to the microphytoplankton density and biomass (Gomes et al. 2007, Chen et al. 

2009). The ciliates assemblage was dominated by cells 40–60 µm size, with a density of ~10
3
 

cells l
-1

. In contrast to our findings in Guanabara Bay, smaller cells and higher abundance were 

reported for ciliates from other eutrophic estuaries (Iriarte et al. 2003; Chen et al. 2009). 

The copepod density was 7–90 ind l
-1

, and Acartia tonsa and Paracalanus spp. were the 

dominant taxa, as already reported in other studies in Guanabara Bay (2–500 ind l
-1

; Gomes et 

al. 2004, Schwamborn et al. 2004). The copepods size and biomass were also similar to those in 

other eutrophic Bays (~500 µm and 8–48 µg C l
-1

; López et al. 2007, Lonsdale et al. 1996). The 

higher values for the copepods biomass were observed overnight (stations 3, 4 and 5; 22:00, 

01:00 and 04:00, respectively). In shallow stations (3 and 4), this was likely caused by the 

copepods concentration due to the water column height. The vertical migration might have 

influenced the copepods biomass in deeper stations (station 5) (Fig. 3). These observations were 

made based on comparisons between the surface and bottom hauls (using only the 200 µm mesh 

net; results not reported here). 

To establish our predator-prey relationships, we considered that the copepod nauplii were able 

to feed and we did not take into account the mixotrophy in the microplankton. First, the 

literature showed that nauplii feed on bacteria (e.g. Turner & Tester 1992) and also on nano- 

and microplankton (e.g. Stoecker & Egloff 1987, Berggreen et al. 1988). Because nauplii are 

well recognized as grazers, their predation was estimated here. Second, we ignored the 

contribution of mixotrophs to the auto- and the heterotrophic fraction. When we compared our 

estimates of the phytoplankton biomass determined by the cell volume and the chlorophyll-a 

concentration (Ratio chlorophyll-a:carbon 1:40, Riemann et al. 1989), we found similar values, 

suggesting that the autotrophic fraction was not overlooked. On the contrary, the heterotrophic 

fraction and, consequently, the predation (particularly that related to dinoflagellates in the size 

range 20–50 µm) may have been underestimated. However, our main results would not change 

even if we had not underestimated the dinoflagellates heterotrophs (i.e. assuming all 

mixotrophic dinoflagellates as predators). No significant difference would have been found 

between the copepods and microzooplankton potential predation. 

The bacteria–microzooplankton link is expected to be the main matter flux to the upper trophic 

level in eutrophic estuaries. However, we rejected this hypothesis. Because of the high 

autotrophic nanoplankton biomass found during the sampling, even higher than the bacteria 

biomass, nanoplankton was the main potential prey ingested by both copepods and 

microzooplankton (Fig. 5). The dominance of autotrophic nanoplankton of 8–15 µm size and 
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small copepods (400–600 µm) made nanoplankton, beyond other prey, accessible and highly 

available to copepods. Once in our study we did not estimate the empirical ingestion rate, but 

the potential predation, one could argue that copepods would prey against the availability (i.e. 

preference) and feed on microplankton. However, considering only the microplankton density 

measured here, and applying it to the functional response equation described for A. tonsa in 

Tiselius (1989), copepods would ingest ~1% of their body C d
-1 

and would not reach their daily 

food requirement. Therefore, in this condition, copepods would be food limited feeding only on 

microplankton, and although nanoplankton may not be the preferential food, they are an 

important supplementary item for copepods in Guanabara Bay. 

We also rejected our hypothesis that microzooplankton predation against phytoplankton would 

be higher than copepods in Guanabara Bay, as there was no significant difference between the 

copepods and microzooplankton potential predation. This finding was related to the low 

microzooplankton density found during the sampling, particularly for ciliates, which can be 

influenced by different factors. The copepods predation may control the ciliates biomass, but we 

did not capture this feature during our sampling. Other predators may also have a predation 

impact on ciliates (e.g. Vargas & González 2004, Figueiredo et al. 2005), but this issue was 

beyond our study. Previous studies have shown that ciliates abundance increases with the 

trophic status of the estuary, as well as size shifts from large to small cells (e.g. Verity & 

Borkman 2010), but we did not observed this pattern. The high eutrophication levels of 

Guanabara Bay can surpass the optimum conditions for ciliates growth, maintaining these 

organisms in lower abundance. Unfortunately, there was no sufficient data available in the 

literature to verify if such conditions were unique to our sampling or if they were an intrinsic 

characteristic of the Bay. Further studies are necessary to explain the low ciliates density in 

Guanabara Bay. 

To verify if PP (primary production) was controlled by grazing, we estimated the percentage of 

primary production (PP) grazed per day by microzooplankton and copepods through the ratio of 

instantaneous microzooplankton mortality (m) and growth (µ). The values of m and µ were 

obtained through significant negative and positive linear regressions determined by the biomass 

data over the time (Fig. 3). We assumed that only copepods and microzooplankton were 

responsible for phytoplankton instantaneous mortality (m = 0.03 day
-1

; R
2
 = 0.66, p = 0.05) and 

used the respective proportions of potential ingestion estimated above to obtain the mortality by 

copepods and microzooplankton (see Table 2). Phytoplankton instantaneous growth was 0.06 

day
-1

 (R
2
 = 0.94, p = 0.02). Therefore, microzooplankton would remove 10%–44% of PP and 

copepods would remove 11%–46% of PP.  
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Our study was the first to investigate the potential of microzooplankton grazing at Guanabara 

Bay. When compared to other estuarine systems, Guanabara Bay presented the lowest 

percentage of PP grazed per day by microzooplankton (Table 2). However, the studies reported 

on Table 2 investigated microzooplankton grazing seasonally, comprising at least one bloom 

event (except for Laizhou Bay), when  higher growth rates and higher grazing rates are 

expected. In non-bloom events, the same studies reported values of the predation impact (12%–

45%) in the same range of the current study. We are concerned that the comparison of our data 

estimated in situ and the studies from Table 2 (dilution method) should be made with caution 

because dilution methods are closed systems where microzooplankton predators are removed. It 

is also difficult to recognize the effect of the trophic cascade in dilution methods, in which 

nanograzers are commonly ignored (Calbet & Saiz 2013). However, the major difference 

between the predation impact on PP in Guanabara Bay and the other studies seems to be related 

to the microzooplankton composition. Ciliates dominated in all of the Bays (except for Laizhou 

Bay, which was dominated by copepods nauplii), but the dinoflagellates abundance at 

Guanabara Bay was 2-fold higher than ciliates. Once ciliates have generation times on the order 

of hours to days (as their prey) and higher clearance rates than dinoflagellates, the 

protozooplankton predation impact is expected to be higher in systems dominated by ciliates.  

According to our estimates of the percentage of PP grazed daily, copepods would remove values 

similar to those estimated by Schwamborn et al. (2004) in Guanabara Bay waters (8%–30% PP 

grazed per day), but the impact of the copepods predation in the PP is highly variable among 

estuaries (Table 2). This is due to the different trophic status and latitudinal gradients of the 

estuaries listed in Table 2. The higher values of PP grazed daily by copepods were observed in 

systems under ice melting, favoring the growth of larger phytoplankton cells (Nielsen & Hansen 

1995). Lower values were found in eutrophic systems, as is the case in Guanabara Bay. In 

eutrophic systems, usually the PP is not controlled by copepods but can be controlled by 

microzooplankton or other mesozooplankton grazing. In our study, we observed that 

microzooplankton was not controlling the PP, and we have not investigated other 

mesozooplankton predation impact. However, we hypothesized that the PP was not controlled 

by grazing, but sinking and getting into the benthic food web. 

The plankton food web in Guanabara Bay during the Lagrangian sampling showed three 

important links: i) copepods–autotrophic nanoplankton; ii) copepods–autotrophic 

microplankton; and iii) microzooplankton–autotrophic nanoplankton. The predator-prey size 

relationships adopted in this study were essential for the recognition of these plankton food web 

pathways. Contrary to temperate eutrophic estuaries where picoplankton was the basis of the 

plankton food web (Lonsdale et al. 1996, Iriarte et al. 2003), autotrophic nanoplankton was the 

main primary producer sustaining the upper trophic levels in Guanabara Bay, due to their 
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dominance in this study. Corroborating our findings, Gifford (1988) and Froneman & McQuaid 

(1997) also observed a higher contribution of autotrophic nanoplankton to the microzooplankton 

diet in Halifax Harbor (Canada) and Kariega Estuary (South Africa), respectively. Copepods 

preyed on significantly higher amounts of phytoplankton when compared to heterotrophic prey 

(t = 3.73, p = 0.007). This implied that less trophic levels were necessary to allow primary 

production energy carbon to reach larger omnivorous and upper trophic levels in Guanabara 

Bay. 

In conclusion, the Lagrangian and the fine temporal scale approaches adopted in this study were 

important to describe the in situ plankton trophodynamics. Microzooplankton was not the main 

predator of primary production in Guanabara Bay, contrary to that expected for a highly 

eutrophic estuary. In addition, grazing was not a controlling process for the phytoplankton 

community (maximum of 58% of PP grazed per day). Our results showed that 

nanophytoplankton is the main primary producer sustaining the upper trophic levels in the 

plankton food web of Guanabara Bay, at least under an intermediate influence of the SACW. In 

addition, we showed that copepods were food limited when considering only microplankton 

prey and that nanophytoplankton was an important supplementary food source. The predator-

prey size-based relationships had important implications for the understanding of the plankton 

food web’s complexity and dynamics in Guanabara Bay. 
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Table 1 Maximum clearance rate (Cmax, ml day
-1

) and temperature (T) (laboratory or in situ 

experiments) used to estimate the potential predation during the Lagrangian sampling. 

Clearance rates were corrected for 22.5 °C (cCmax, ml day
-1

) using a Q10 = 2.8. 

Predador Presa Cmax T 

(°C) 

cCmax Referência 

Copépode Picoplâncton 0.10 12 0.29 Vargas & González 2004 

 Nanoplâncton Autotrófico 8.90 11 29.0 Caron 1984 

 Nanoplâncton 

Heterotrófico 

9.80 11 32.0 Caron 1984 

 Diatomáceas 20.0 12 60.0 Vargas & González 2004 

 Dinoflagelados 100 12 300 Vargas & González 2004 

 Ciliados 180 12 540 Stoecker & Egloff 1987  

Náuplio de 

Copépode 

Picoplâncton 0.72 20 0.93 Turner & Tester 1992 

 Nanoplâncton 0.32 22 0.34 Berggreen et al. 1988 

 Diatomáceas 0.05 18 0.08 Berggreen et al. 1988 

 Dinoflagelados 0.02 18 0.03 Berggreen et al. 1988 

 Ciliados 49.0 20 63.3 Stoecker & Egloff 1987  
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Dinoflagelado Picoplâncton 0.001 16 0.001 Jeong et al. 2008 

 Nanoplâncton 0.008 20 0.01 Tillmann & Reckermann 

2002 

 Diatomáceas 0.024 20 0.03 Jeong et al. 2004 

 Dinoflagelados 0.13 20 0.17 Kim and Jeong 2004 

 Euglenófitas 0.001 20 0.002 Jeong et al. 2011 

Ciliado Picoplâncton 0.003 23 0.003 Jeong et al. 2008 

 Nanoplâncton 0.04 11 0.12 Vargas & Martínez 2009 

 Dinoflagelados 0.80 15 1.70 Kamiyama et al. 2005 

 Euglenófitas 0.01 20 0.01 Jeong et al. 2011 

 Ciliados 1.24 27 1.54 Robertson 1983 

Nanozooplâncton Picoplâncton 0.001 16 0.001 Jeong et al. 2008 

 Nanoplâncton 0.009 17 0.02 Sato et al. 2007 

 

 

 

Table 2 Percentage of primary production grazed per day (m:µ) by microzooplankton and 

copepods in different estuarine systems. Where µ is phytoplankton growth rate (day
-1

) and m is 

phytoplankton mortality rate (day
-1

). Gut fluorescence experiments have no data for µ or m. 

   A. Microzooplâncton     

Área de Estudo µ m m:µ Referência 

Chesapeake Bay - USA 0.25 0.22 86 McManus & Ederington-Cantrell 

1992 

Pearl River estuary - China 0.91 0.49 54 Chen et al. 2009 

San Francisco Bay - USA 0.43 0.51 100 Murrel & Hollibaugh 1998 

Bay of Biscay - France 1.62 0.96 59 Iriarte et al. 2003 

Halifax Harbour - Canada 0.03 0.03 100 Gifford 1988 

Rhode River - USA 1.06 1.10 100 Gallegos 1989 

Laizhou Bay - China 0.14 0.16 100 Zhang & Wang 2000 

Kariega Estuary - South Africa 0.13 0.05 38 Froneman & McQuaid 1997 

Guanabara Bay - Brazil 0.06 0.01 24 Este estudo 

   B. Copépodes     

Área de Estudo µ m m:µ Referência 

Pearl River estuary - China - - 26 Tan et al. 2004 

Mississipi River - USA 1.08 0.18 16 Liu & Dagg 2003 

Bay of Biscay - France - - 5 López et al. 2007 

Banda Sea - Indonesia - - 14 Arinardi et al. 1990 

Hudson Estuary - USA 1.79 0.57 32 Lonsdale et al. 1996 

Disko Bay - Greenland - - 80 Nielsen & Hansen 1995 

Kariega Estuary - South Africa 0.40 0.20 50 Froneman 2002 

Guanabara Bay - Brazil - - 15 Schwamborn et al. 2004 * 

Guanabara Bay - Brazil 0.06 0.02 34 Este estudo 

* experimentos de grazing que não reportaram valores de µ e m.  
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Fig. 1 The study area showing the Lagrangian sampling stations. Sampling started at station 1 

(16:00 h) indicated by (*) and finished at station 8 (13:00 h).  
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Fig. 2 T–S diagrams for sampling stations. Gray dots indicate the SACW. Stn 1–16:00, Stn 2–

19:00, Stn 3–22:00, Stn 4–01:00, Stn 5–04:00, Stn 6–07:00, Stn 7–10:00, Stn 8–13:00 h. 
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Fig. 3 Plankton biomass (µgC l
-1

) at surface over sampling period for: a) picoplankton; b) 

nanoplankton; c) microprotozooplankton; d) microphytoplankton; and e) copepods. Note that 

the scales are different.  
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Fig. 4 Prey size and type accessible to all predators based on predator-prey size ratio from the 

literature. NANOZ–nanozooplankton, CIL < 36–ciliates < 36 µm ESD, CIL > 36–ciliates > 36 

µm ESD, TDINO–thecate dinoflagellates, ADINO–athecate dinoflagellates, NPL < 100–

copepods nauplii < 100 µm ESD, NPL > 100–copepods nauplii > 100 µm ESD, copepods–COP 

1 (< 220 µm ESD), COP2 (220–300 µm ESD), COP3 (300–370 µm ESD), COP4 (370–450 µm 

ESD). 
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Fig. 5 Mean potential ingestion (µgC h
-1

) of all prey considered by: copepods nauplii, 

dinoflagellates, ciliates and copepods. Prey Type: A-PICO–autotrophic picoplankton, H-PICO–

heterotrophic picoplankton, A-NANO–autotrophic nanoplankton, H-NANO–heterotrophic 

nanoplankton, DIAT–diatoms, EUG–euglenophytes, DINO–dinoflagellates, CIL–ciliates. Bars 

correspond to the standard error of the mean of total potential predation. 

 


