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RESUMO 

 

As diatomáceas são organismos com uma alta diversidade de espécies, 
desempenhando um papel funcional e importante nos sistemas marinhos como 
produtor primário marinho, contribuindo no fluxo de carbono e a liberação de oxigênio 
pela fotossíntese. Dentre esses sistemas, os ecossistemas costeiros destacam pela 
sua importância para a biodiversidade. O presente trabalho teve como objetivo avaliar 
a diversidade taxonômica e morfométrica de diatomáceas em ambientes costeiros 
marinhos com foco no sistema estuarino de Santos. O estuário engloba cidades 
vizinhas e, apesar das ações antrópicas de poluição, o local possui uma grande 
diversidade de diatomáceas, possuindo táxons e células de dimensões diferentes, 
essas diatomáceas são fundamentais para a compreensão da biodiversidade local e 
para dados científicos que contribuem para a diversidade marinha. As amostragens 
foram realizadas em quatro coletas realizadas entre janeiro e maio de 2021 no sistema 
estuarino de Santos. Foram identificados os táxons de diatomácea usando um 
microscópio invertido com sistema de imagens acoplado. Foram obtidas suas 
características morfométricas a partir das imagens, complementado com dados 
obtidos da bibliografia. Como resultado, foram realizados os cálculos morfométricos 
de 4.762 células de diatomáceas, pertencentes a 12 táxons diferentes. Foram 
calculados os índices de diversidade taxonômica. Para cada táxon foram calculados 
os traços morfométricos máxima dimensão linear (MDL), volume celular (V), superfície 
(S) e razão superfície/volume (S/V).  O táxon predominante em todas as coletas foi o 
gênero Skeletonema, representando entre 60 e 94% do total. A maior riqueza de 
espécies (11) foi detectada em janeiro, enquanto os maiores índices de diversidade 
(1,3) e equitatividade (0,6) foram registradas no mês de maio, quando Skeletonema 
apresentou a menor contribuição (60%). Quanto à morfometria, foi observada uma 
distribuição entre táxons com menor S/V e formas como Guinardia e Coscinodiscus, 
e táxons com formatos mais alongados e maior S/V como Thalassionema 
nitzschioides e Nitzschia. Os menores índices de diversidade morfofuncional foram 
registrados também em fevereiro. 
 
Palavra-Chave: Diversidade Taxonômica, Análise morfométrica, Diatomáceas, 

Ambientes costeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Diatoms are organisms with a high diversity of species, playing a functional and 
important role in marine systems as a primary marine producer, contributing to the flux 
of carbon and the release of oxygen by photosynthesis. Among these systems, coastal 
ecosystems stand out for their importance for biodiversity. The present work aimed to 
evaluate the taxonomic and morphometric diversity of diatoms in coastal marine 
environments with a focus on the Santos estuarine system. The estuary encompasses 
neighboring cities and despite the anthropic actions of pollution, the place has a great 
diversity of diatoms, having taxa and cells of different dimensions, these diatoms are 
fundamental for the understanding of local biodiversity and for scientific data that 
contribute to marine diversity. The samples were collected in four collections carried 
out between January and May 2021 in the Santos estuarine system. Diatom taxa were 
identified using an inverted microscope with a coupled imaging system. Its 
morphometric characteristics were obtained from the images, complemented with data 
obtained from the bibliography. As a result, morphometric calculations were performed 
on 4,762 diatom cells, belonging to 12 different taxa. Taxonomic diversity indices were 
calculated. For each taxon, the morphometric traits maximum linear dimension (CDM), 
cell volume (V), surface (S) and surface/volume ratio (S/V) were calculated. The 
predominant taxon in all collections was the genus Skeletonema, representing 
between 60 and 94% of the total. The highest species richness (11) was detected in 
January, while the highest levels of diversity (1.3) and equitability (0.6) were recorded 
in May, when Skeletonema presented the lowest contribution (60%). Regarding 
morphometry, they were differentiated between taxa with lower S/V and forms such as 
Guinardia and Coscinodiscus, and taxa with more elongated shapes and higher S/V 
such as Thalassionema nitzschioides and Nitzschia. The lowest indices of 
morphofunctional diversity were also recorded in February. 
 
Keywords: Taxonomic Diversity, Morphometric analysis, Diatoms, Coastal 
environments. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

A diversidade de espécies é um conceito sempre discutido por especialistas 

por se tratar de um argumento que contribui para iniciativas e estudos de preservação, 

abrangendo as espécies e o ambiente (Cardoso, 2010). Tal termo denomina a 

qualidade ou estado do que pode ser ou é considerado diferente, sendo que uma das 

análises para determinar a diversidade, é a riqueza de espécies em relação ao 

ambiente, ou seja, sua abundância (Lundholm et al., 2012). 

Essa diversidade pode ser, por exemplo, atribuída a organismos como as 

diatomáceas pelo seu alto nível de abundância e diversidade, se encontrando 

difundidas em diversos ambientes aquáticos (Julius, 2010). A taxonomia pode ser 

analisada e obtida através de divisões que são fundamentais e consideradas em 

sucessão, sendo assim, a taxonomia é adquirida utilizando, por exemplo, uma 

propriedade X que qualifica um gênero, e posteriormente uma propriedade Y que 

qualifica a sua espécie (Marradi, 1990). 

Para realizar a classificação e análises de espécies, além dos caracteres 

taxonômicos, são utilizadas características morfométricas, sendo que os valores 

obtidos contribuem para dados e informações aprofundadas sobre a espécie, sua 

estrutura e função no meio ambiente (Cardoso, 2010).  

Os métodos de estudo e análises das diatomáceas, contribuem para o amplo 

conhecimento sobre as espécies, pois de forma ecológica, as diatomáceas são 

consideradas um dos grupos de algas mais rico, sendo que a compreensão sobre sua 

diversidade fornece informações de sua resposta frente ao ambiente físico em função 

das dimensões, morfologia, fisiologia (p.ex. produção de toxinas) e sucessão de 

espécies (Lundholm et al., 2012). 

Assim, conhecer a diversidade, tanto do ponto de vista taxonômico quanto 

morfométrico, é uma ferramenta importante para o estudo de processos fundamentais 

que auxiliam no manejo de todos os ecossistemas, principalmente o aquático 

(Cardoso, 2010). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Sobre as Diatomáceas 

No oceano existem microrganismos de extrema importância ao planeta como o 

fitoplâncton, conjunto de algas microscópicas e cianobactérias, que por serem 

fotossintetizantes são responsáveis pela liberação de grande parte do oxigênio na 

água e na atmosfera (Simon et al., 2009). Embora o tamanho do fitoplâncton, serem 

todos microscópicos, varia em várias ordens de magnitude, em que todos são 

organismos simples, se apresentando em diferentes níveis de organização do talo 

como unicelulares, filamentosos e coloniais (Brasil, 2011). 

Dentre os organismos que compõem o fitoplâncton, um dos dominantes nos 

ambientes marinhos é constituído pelas diatomáceas (Bacillariophyceae), que são 

microrganismos eucariontes que ocorrem nos mais diversos ambientes e representam 

aproximadamente 40% da diversidade do fitoplâncton (Simon et al., 2009). Esse grupo 

se encontra na forma unicelular ou colonial, sendo que uma das principais 

características é sua parede celular de sílica denominada frústula (Taques, 2014). 

Essa parede celular externa está revestida internamente com uma membrana 

plasmática contendo o citoplasma e uma coleção de organelas (Julius, 2010). Como 

citado, essa frústula é composta de dióxido de silício (SiO2), e geralmente, consiste 

em duas metades, chamadas valvas (Simon et al., 2009). As duas valvas têm 

tamanhos ligeiramente diferentes, sendo a valva maior denominada de epiteca, 

enquanto a menor é a hipoteca (Simon et al., 2009). A frústula tem muitas aberturas 

permitindo que a célula orgânica possa fazer contato com o ambiente externo, sendo 

que essas aberturas podem variar de poros simples a estruturas especializadas 

extremamente complexas (Julius, 2010). 

A composição pigmentar das diatomáceas é substancialmente diferente 

daquela observada nas plantas terrestres, possuindo pigmentos fotossintetizantes e 

xantofilas (Kuczynska, 2015).  

As diatomáceas estão presentes numa grande diversidade de ambientes como 

tropicais, temperados e polares (Jin, 2018). São os principais produtores primários em 

águas frias e, embora não sejam dominantes em águas tropicais, desempenham um 

papel importante nesses ambientes tanto na bomba biológica de carbono quanto em 

outros processos biogeoquímicos (Smetacek, 1985). Assim, às diatomáceas 
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apresentam energias de ativação mais baixas e taxas de crescimento mais elevadas 

em águas mais frias do que outros grupos fitoplanctônicos, a adaptação do 

fitoplâncton ao aquecimento é crucial para manter uma bomba biológica eficiente no 

oceano (Chen, 2017). 

Usualmente formam extensas florações em ambientes de águas frias e quando 

morrem em massa, sedimentam, formando com o tempo uma rocha formada pela 

deposição dessas diatomáceas (Diatomito), que é utilizada para estudar os processos 

e eventos que as formaram (Zahajská, 2020). 

2.2 Diversidade e Taxonomia 

Entender a diversidade biológica é de suma importância para a compreensão 

da complexidade dos ambientes naturais, auxiliando na conservação e na 

recuperação de ambientes submetidos a degradação (Melo, 2008). 

As algas compõem um grupo de organismos com elevada diversidade 

taxonômica (Burliga et al., 2013). Dentre elas, as diatomáceas apresentam uma 

grande diversidade, sendo que foi estimado que existem ao menos, mais de 200.000 

espécies conhecidas (Round, 1990). 

As principais características morfológicas das diatomáceas são baseadas na 

estrutura da frústula, que é composta de sílica e apresenta uma elevada variedade de 

poros, estrias, espinhos, alvéolos e pórtulas, cuja forma, número e distribuição são 

caracteres taxonômicos (Julius, 2010). A forma, posição e número dos cloroplastos 

auxiliam também na identificação de espécies (Round, 1990). O formato das células 

de diatomácea, na sua vista valvar ou superior, pode ser circular, sendo o principal a 

simetria bilateral, porém, também podem apresentar um formato quadrado ou 

triangular (Blanco, 2017). As diatomáceas em geral não apresentam motilidade, sendo 

que as que apresentam motilidade, é gerada pela excreção de mucilagem (Souza, 

2008).  

Para entender a diversidade taxonômica de organismos como as diatomáceas, 

são usadas também suas características morfológicas, as quais estão relacionadas 

com a adaptação dessas espécies aos recursos e ao ambiente no qual se 

desenvolvem (Brasil, 2011). 
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2.3 Diversidade e morfométrica  

A análise da morfometria das células é considerada uma forma de estudo da 

diversidade mais rápida e objetiva que os métodos tradicionais de avaliação 

taxonômica, porque se baseiam em medidas de traços morfométricos, relacionando 

diferentes estruturas anatômicas com sua função (Oliveira, 2007). Assim, a dimensão 

e forma dos organismos pode determinar aspectos fundamentais para sua ecologia e 

fisiologia, permitindo compreender a adaptação dessas espécies, inclusive em 

condições ambientais extremas (Odrebecht et al.1997). 

Um passo importante para a melhoria do estudo da estrutura da comunidade 

fitoplanctônica tem sido o desenvolvimento de métodos de cálculo precisos do 

biovolume, derivado das medidas morfométricas, permitindo obter também 

estimativas precisas da biomassa do fitoplâncton (Cardoso, 2010). Além disso, há 

uma relação entre essa diversidade morfométrica e a diversidade taxonômica (Alves, 

2018). 

Indicadores biológicos como a presença de determinadas espécies de 

diatomáceas, são de extrema importância para a identificação de problemas 

ambientais (Srivastava et al, 2016). Porém, a identificação taxonômica requer um alto 

grau de especialização (Round, 1990). Por outro lado, no monitoramento biológico, 

análises morfométricas podem auxiliar no uso de bioindicadores para o estudo de 

eventos de poluição em mares, estuários e rios de uma forma mais rápida que usando 

métodos baseados na taxonomia clássica (Silva, 2011). 

2.4 Sistemas marinhos costeiros 

Os sistemas estuarinos apresentam uma elevada variação quanto à salinidade, 

que pode ser mais ou menos gradativa desde o ambiente marinho até o interior do 

sistema estuarino, sendo que essas modificações interagem diretamente com os 

organismos que vivem nessas regiões (De Andrade, 2008). 

No Brasil têm sido identificados um total 44 estuários, associados a locais com 

uma descarga relativamente elevada de sedimentos e falhas, estando a maior parte 

distribuídos nas regiões Norte, com 25, e Nordeste, com 11, além de nas regiões 

Sudeste e Sul com 4 em cada uma delas (Lessa, 2005). 

Na região Sudeste se localiza o sistema estuarino de Santos, que se divide em 

dois campos de sedimentação diferente: a primeira é decorrência de um andamento 
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unidirecional resultante, proveniente do estuário santista, que se encontra na saída do 

canal do Porto (Siqueira, 2003). A segunda é derivada das marés, essa divisão é de 

suma importância para o desenvolvimento dos estuários, pois se tornam viveiros para 

diversos microrganismos e animais marinhos, além de formarem barreira protetora 

para a manutenção do ecossistema (Siqueira, 2003). 

Por ser uma região próxima à metrópole de São Paulo, o estuário de Santos 

tem em sua volta, construções e desenvolvimento de infraestrutura de transportes, 

principalmente o portuário, no início da década de 50, houve uma ampla implantação 

de indústrias diversas como fertilizantes, siderúrgicas e petroquímicas (Lamparelli et 

al., 2001). Além disso, hoje em dia o porto de Santos é o maior de América Latina 

(Silva, 2021). Considerando a proximidade do estuário e manguezais, esse 

ecossistema recebe uma alta carga de poluentes de indústrias petroquímicas e de 

fertilizantes localizadas na região (Braga et al. 2000). Fazendo com que o estuário 

fosse contaminado com grande teor de resíduos sólidos e líquidos, provocando um 

desastre ambiental que seria refletido na saúde pública e social do município 

(Lamparelli et al., 2001). Afetando à diversidade de organismos desse ambiente 

(Simões, 2012). 

2.5 Objetivo geral 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a diversidade taxonômica e 

morfométrica em ambientes costeiros marinhos com foco no sistema estuarino de 

Santos, inter-relacionando-os com a compreensão dos conceitos e relação específica 

com a diversidade biológica local encontrados na literatura. 

2.6 Objetivo Específico 

Para a viabilização consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos: 

 Compreensão sobre conceitos da problemática envolvida 

 Conceptualização sobre a diversidade taxonômica 

 Análise morfométrica de diatomáceas do sistema estuarino de Santos 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Região de estudo  

O estudo foi realizado no canal estuarino de Santos, localizado na Baixada 

Santista, principal litoral paulista. O estuário agrega cidades como Bertioga, Santos e 

São Vicente estendendo até a Serra do mar. Essa região é ocupada por rios, braços 

d’água, mangues e montanhas (Silva, 2011). 

Apesar de ser uma área onde habita diversas espécies de microrganismos, 

existem atividades efluentes com relação aos esgotos domésticos e lançamentos de 

contaminantes por indústrias (Lamparelli et al., 2001). 

Esses fatores contribuem diretamente para que ocorra a contaminação e 

acumulação nos sedimentos e orgânicos planctônicos, além, da eutrofização do local 

(Lamparelli et al., 2001; Souza et al., 2008). 

Figura 1 - Estuário de Santos 

 
 

(Fonte: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/. Google Earth, acesso em: 18 jan. 2022). 

 

3.2. Análise da diversidade taxonômica e morfométrica  

Para a obtenção de informações taxonômicas e morfométricas das 

diatomáceas do sistema estuarino de Santos foram analisadas amostras previamente 
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coletadas no canal estuarino de Santos (Latitude -23.990563 S; Longitude -46.298477 

W) no âmbito do projeto "Aplicação de Modelos Morfofuncionais à Comunidade 

Microplanctônica no Sistema Estuarino de Santos para a Implementação de 

Bioindicadores de Perturbações" (FAPESP Processo Nº 2018/25816-7). As amostras 

foram coletadas nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2021, com uma rede 

de plâncton de 20 micrômetros de tamanho de poro e fixadas com lugol até análise 

no laboratório. As análises foram realizadas de acordo com o método de 

sedimentação de Utermönl (1958) num microscópio invertido Zeiss AxioVert A.1, com 

sistema de análise de imagens acoplado. Nas amostras foram identificadas as 

diatomáceas de acordo com a bibliografia recente e adequada (ex. Tomas, 1997; 

Tenenbaum et al., 2004). Cada organismo foi fotografado e passaram-se a ser obtidas 

as suas características morfométricas: máximo comprimento linear (MDL), superfície 

(S) e volume celular (V), a partir de fórmulas geométricas (Sun & Liu 2003), razão 

superfície/volume (S/V) e MDLxS/V de cada táxon identificado. Para esse processo 

foi utilizado o software Zeiss Zen Blue Edition®, onde é possível realizar a análise de 

cada imagem e obter as características morfométricas de cada organismo 

individualmente.  

A identificação das amostras é fundamental para a realização dos cálculos 

morfométricos. Seguindo os parâmetros do artigo Sun & Liu (2003), selecionamos as 

fórmulas correspondentes ao formato de cada espécie. 

  

Figura 2 – Comparação da forma e do táxon Skeletonema seguindo parâmetros do artigo Sun & Liu 
(2003). (Imagens com elaboração própria). 

 
Fonte: Adaptado de Sun & Liu, 2003. Adaptado pelo Autor, 2022 
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Equações do volume e superfície celular (Sun & Liu, 2003): 

𝑉 =  𝜋 . 𝑏  .  
𝛼

4
−  

𝑏

12
  

𝐴 =  𝜋 . 𝑎 . 𝑏 

 

Primeiramente os cálculos são realizados de forma individual, os dados obtidos 

são unidos para uma melhor compreensão, desta forma, podemos avaliar a 

quantidade de células por espécie e como os valores se diversificam entre elas. 

As informações obtidas foram compiladas em tabelas, em relação aos valores 

médios, mínimos e máximos da máxima dimensão linear (MDL), Volume celular (V), 

Superfície (S), razão (S/V). 

A partir dos dados de abundância relativa dos táxons identificados foram 

calculadas a riqueza específica, o índice de diversidade (Shannoh, 1949) e a 

equitatividade (Magurran, 1988). 

Adicionalmente foram levantadas informações taxonômicas dos táxons 

identificados na bibliografia e compiladas em tabelas descritivas. A partir das 

informações morfométricas e do traço funcional diferenciador entre os táxons 

identificados, a capacidade de formar ou não colônias, foram calculados os índices da 

diversidade morfofuncional: riqueza (FRic), dispersão (FDis) e uniformidade (FEve) 

(Silva, 2021). Os cálculos realizados na plataforma R (R software, version 3.5.1 – R 

Core Team, 2018) usando a função dbFD do pacote FD (Laliberté and Legendre, 

2010).  

A as informações obtidas, contribuíram a aumentar o conhecimento sobre a 

diversidade taxonômica e morfofuncional do ambiente estudado.  

3.3 Dados complementares 

Além da análise taxonômica e morfométrica, foram obtidos dados ambientais e 

biológicos complementares. Assim, foram obtidos dados de pluviometria (Fonte: 

Somar Meteorologia, 

http://somarmeteorologia.com.br/security/defesa_civil/mapas.php?cid=Santos-SP; 

último acesso 15/12/2021), de dados de temperatura do ar, salinidade local, 

temperatura e concentração de clorofila a (Jeffrey & Humphrey, 1975) referente ao dia 

da coleta dos respectivos meses (dados esses obtidos junto ao projeto principal).  
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3.4. Revisão bibliográfica  

Complementarmente, a partir de artigos científicos, teses e livros, foi realizado 

um levantamento bibliográfico de informações sobre a taxonomia e dados 

morfométricos de diatomáceas em sistemas marinhos costeiros.  

As referências utilizadas foram retiradas de artigos acadêmicos, livros, 

dissertações, teses e doutorado. Os autores, possuem grande importância no meio 

científico. 

De acordo com Marconi (2003), e Gil (199) a pesquisa é um artifício formal que 

emprega um tratamento científico e compõe uma forma para admitir a verdade e 

abranger a realidade.  

Este estudo, teve por obtenção, procedimento de leituras de materiais utilizados 

para a pesquisa e uma revisão que foi realizada de forma minuciosa, desta forma, os 

métodos de análise, contribuíram para uma síntese dos amplos resultados de todos 

os estudos utilizados. 

4. RESULTADOS 

4.1 Pluviometria, dados físicos e pigmentos 

Em relação à pluviometria e temperatura, tanto do ar quanto da água, pode-se 

observar que os meses de verão (janeiro e fevereiro) apresentaram maiores 

temperaturas e maior índice pluviométrico em relação aos meses de outono (abril e 

maio) (tabela 1).  

Enquanto à salinidade e a profundidade da zona fótica não foram observadas 

grandes diferenças entre as coletas. Para a concentração de clorofila a o maior valor 

foi observado em fevereiro, seguido de abril, enquanto em janeiro e maio foram 

observados valores similares. 

 
Tabela 1 - Tabela com descrição da pluviometria, temperatura do ar, salinidade, temperatura da água 
e concentração de clorofila a (Cla) referente aos meses das amostras. 

Mês 
Pluviometria 

mensal (mm) 
Pluviometria 
48h (mm)* 

Tªar 
(°C) 

Zeu 
(m) 

S  Tª (°C) 
Cla 

(mg/m3) 
Janeiro 217,7 38,6 29,0 4,32 30  28,5 1,25 

Fevereiro 224,4 0,0 28,5 3,51 30  28,0 3,19 

Abril 36,9 0,0 22,0 3,78 30  25,0 2,82 

Maio 6,5 0,0 21,0 3,51 34  24,0 1,31 
Fonte: Criado pelo Autor, 2022 
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Figura 3 - Descrição da pluviometria mensal e de 48h referente aos meses amostras. 

 

Fonte: Criado pelo Autor, 2022 

 

 

Figura 4 - Temperatura do ar, salinidade e temperatura da água referente aos meses amostras. 

 

Fonte: Criado pelo Autor, 2022 
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Figura 5 - Concentração de clorofila a (Cla) referente aos meses das amostras. 

 

Fonte: Criado pelo Autor, 2022 

 

 

4.2 Abundância relativa e diversidade taxonômica 

No presente estudo foram identificados 12 táxons de diatomáceas nas 

amostras do canal estuarino de Santos (Tabela 2). O táxon Skeletonema predominou 

durante os 4 meses analisados (>60%). Em fevereiro foi registrado o maior valor de 

abundância (94%) seguido de abril, janeiro e maio (~62%). Nesse último mês, outros 

dois táxons se destacaram em relação à abundância relativa, sendo que Pseudo-

nitzschia spp apresentou um valor de 10,5% e Thalassionema nitzschioides de 9,4%. 

Nos outros meses, o gênero Chaetoceros foi o que apresentou a segunda maior 

abundância relativa, variando entre 2,6% em fevereiro e 5,0% em abril. 
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Tabela 2 - Abundância relativa dos diferentes táxons de diatomáceas identificados nas amostras do 
canal estuarino de Santos.  

Táxon Janeiro Fevereiro Abril Maio 
Coscinodiscus spp 1,5 0,6 0,8 5,7 

Guinardia spp 1,4 0,2 0,8 6,3 

Pseudo-nitzschia spp 1,2 1,4 1,1 10,3 

Odontella spp 0,1 0,9 0,8 1,1 

Ditylum brightwellii 0,4 0,0 0,1 0,0 
Thalassionema                        

nitzschioides 
0,3 0,0 0,7 9,2 

Nitzschia spp  0,4 0,0 0,0 0,0 

Bacteriastrum sp 0,1 0,0 0,2 1,1 

Melosira  0,1 0,0 0,0 0,0 

Pleurosigma spp 0,1 0,0 0,1 0,0 

Chaetoceros spp 4,5 2,6 5,0 2,9 

Skeletonema spp 89,6 94,2 90,4 61,5 
Fonte: Criado pelo autor, 2022 

 

Figura 6 - Abundância relativa dos diferentes táxons de diatomáceas identificados nas amostras do 
canal estuarino de Santos.  

 

Fonte: Criado pelo autor, 2022 

 

Em relação à riqueza específica (S), no mês de janeiro foi registrado o maior 

valor, 12, sendo que fevereiro apresentou o menor valor de 8 (Tabela 3).  
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O mês de maio, quando foi registrada a menor abundância relativa de 

Skeletonema, apresentou o maior índice de diversidade de Shanon (H’) com o valor 

de 1,3, enquanto fevereiro é o mês que registou o menor valor desse índice com 0,3. 

Os meses de janeiro e abril apresentaram valores similares do índice de diversidade 

de 0,5. 

Em relação à equitatividade (E), o maior valor foi observado também em maio, 

com um valor de 0,6, refletindo uma maior homogeneidade na distribuição da 

abundância entre as espécies, enquanto o mês de fevereiro apresentou o menor valor 

(0,1) refletindo a dominância de um único táxon, Skeletonema. 

 
Tabela 3 - Riqueza específica (S), o índice de diversidade (H) e a equitatividade (E). Nas amostras do 
canal estuarino de Santos. 

Elementos  Janeiro Fevereiro Abril Maio 

S 12 8 10 8 

H 0,5 0,3 0,5 1,3 

E 0,2 0,1 0,2 0,6 

Fonte: Criado pelo Autor, 2022 

 

Figura 7 - Riqueza específica (S), o índice de diversidade (H) e a equitatividade (E). Nas amostras do 
canal estuarino de Santos. 

  

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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Na tabela 4 são apresentadas as informações filogenéticas dos organismos 

analisados de acordo com Guiry & Guiry (2022). As informações da tabela foram 

compiladas para descrever a informação taxonômica de cada táxon. Por serem todos 

diatomáceas, todos pertencem ao reino Chromista e filo Bacyllarophyta. Foram 

identificados táxons de dois sub-filos, Bacillariophytina e Coscinodiscophytina. Em 

relação as classes, os táxons pertencem às classes Bacillariophyceae, 

Coscinodiscophyceae e Mediophyceae. 

A partir da subclasse pode ser observada uma maior variação pois, a 

classificação se torna mais detalhada. 

Na tabela 5, foram apresentadas algumas características de cada táxon 

encontrado, segundo Guiry & Guiry (2022). Fazendo uma comparação de dois táxons 

com formas semelhantes em que Coscinodiscus, um táxon no formato cilíndrico que 

pode ser encontrado de forma abundante em diversos meios aquáticos, apresentando 

então uma grande tolerância a qualidade da água, enquanto o táxon Melosira, em que 

possui forma similar em sua descrição, porém, são pouco tolerantes a águas com 

baixa qualidade.  

Essas informações auxiliam na identificação das diatomáceas encontradas no 

sistema estuarino de Santos. 



 
 

 
 

Tabela 4 – Informações de classificação dos táxons encontrados. 

Identificação Reino Filo Subfilo Classe Subclasse Ordem Família Gênero 

Coscinodiscus 
spp. 

Chromista Bacilariophyta Coscinodiscophytina Coscinodiscophyceae Coscinodiscophycidae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus 

Guinardia spp. Chromista Bacilariophyta Coscinodiscophytina Coscinodiscophyceae Coscinodiscophycidae Rhizosoleniales Rhizosoleniaceae Guinardia 

Pseudo-
nitzschia spp. 

Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Bacillariophyceae Bacillariophycidae Bacillariales Bacillariaceae Pseudo-nitzschia 

Odontella spp. Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Mediophyceae Thalassiosirophycidae Eupodiscales Odontellaceae Odontella 

Ditylum 
brightwellii 

Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Mediophyceae Thalassiosirophycidae  Lithodesmiales Lithodesmiaceae Ditylum 

Thalassionema 
nitzschioides 

Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Bacillariophyceae Fragilariophycidae 
Thalassionematale
s 

Thalassionematac
eae 

Thalassionema 

Nitzschia spp. Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Bacillariophyceae Bacillariophycidae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia 

Bacteriastrum Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Mediophyceae Chaetocerotophycidae Chaetocerotales Chaetocerotaceae Bacteriastrum 

Melosira  Chromista Bacilariophyta Coscinodiscophytina Coscinodiscophyceae Melosirophycidae Melosirales Melosiracea Melosira 

Pleurosigma 
spp. 

Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Bacillariophyceae Bacillariophycidae Naviculales Pleurosigmatacea Pleurosigma 

Chaetoceros 
spp. 

Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Mediophyceae Chaetocerotophycidae Chaetocerotales Chaetocerotaceae Chaetoceros 

Skeletonema Chromista Bacilariophyta Bacillariophytina Mediophyceae Thalassiosirophycidae Thalassiosirales 
Skeletonematacea
e 

Skeletonema 

Fonte: Guiry & Guiry, 2022. Adaptado pelo Autor, 2022 
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Tabela 5 - Descrição das características taxonômicas dos táxons encontrados. 

Identificação Descrição 

Coscinodiscus 
spp. 

As células possuem formato de disco, ou seja, cilíndricas, podendo ser encontrada de forma solitária. Possui valvas no formato circular, 
ocasionalmente o manto da valva é mais profundo num dos lados.  

Guinardia spp. São células cilíndricas que formam cadeias retas, curvas e às vezes espiraladas. Suas válvulas são planas, porém, possuem bordas 
arredondadas. 

Pseudo-
nitzschia spp. 

Esse gênero é difundido em diatomáceas que são tóxicas ou não tóxicas, sua parede celular possui sílica chamadas de frústulas. 
Normalmente encontrada no formato de longas cadeias sobrepostas que deslizam na água. 

Odontella spp. São célula oblonga na vista valvar, com espinhos longos e elevações apicais. As valvas estão fortemente silicificadas, formam cadeias 
curvas ou espiraladas, podendo ser unidas por mucosas nas extremidades das elevações. 

Ditylum 
brightwellii 

Células retangulares na vista pleural, com um espinho comprido no centro da valva. Na vista valvar geralmente é triangular. É uma espécie 
de diatomácea cosmopolita com capacidade de se dividir rapidamente e contribuir para a floração do fitoplâncton da primavera. 

Thalassionema 
nitzschioides 

São células retangulares na vista pleural unidas com mucilagem em suas extremidades, sua colônia tem formato estrelado. São 
encontradas em águas temperadas e tropicais. 

Nitzschia spp. São diatomáceas penadas, possuem células longas, retas e estreitas. Encontradas de forma isolada, mas podem formar colônias estreladas 

Bacteriastrum Células cilíndricas, sua união ocorre pela fusão de cerdas que se organizam ao redor da célula. As cerdas podem ser ramificadas, divididas 
e curvas. 

Melosira  
Células cilíndricas unidas em cadeias por mucilagem secretada pela face da valva. Podem apresentar espinhos irregulares que auxiliam na 
coesão. Têm com pouca tolerância à má qualidade da água e pode ser encontrada em habitats bentônicos como células unidas e 
filamentosas. 

Pleurosigma 
spp. 

Possuem valvas alongadas e arqueadas, são encontradas individuais. Frequente em águas quentes e tropicais, são observadas também 
em estuários marinhos. 

Chaetoceros 
spp. 

As células são cilíndricas com formato oval ou circular na vista valvar.  Apresentam longos processos denominados cerdas, que saem de 
cada um dos vértices da célula. Formam cadeias que são enroladas, curvas ou retas. Algumas espécies são encontradas de forma solitária 
e outras como colônias. 

Skeletonema São diatomáceas cêntricas e possuem válvulas de simetria radial, formato da valva circular. As células são unidas por processos marginais 
formando um filamento ou cadeia. Apresentam tolerância com relação a salinidade e temperatura. 

Fonte: Guiry & Guiry, 2022. Adaptado pelo Autor, 2022 
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4.3 Morfometria  

Na tabela 6 podemos observar os valores do MDL, volume, superfície, S/V e 

MDLxS/V dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio. Esse cálculo morfométrico é 

de extrema importância para as análises dos táxons.  

No mês de janeiro, foram observadas as maiores diferenças quanto à 

morfometria. A forma utilizada para os cálculos do biovolume foram similares para 

alguns táxons, sendo que as mais frequentes foram as formas 4-H, 5-H, 11-H, 28-H e 

29-H (SUN & LIU, 2003), e apesar da abundância de espécies encontradas nos meses 

de janeiro, grande parte das células calculadas é do táxon Skeletonema.  

Em relação a máxima dimensão linear (MDL) a maior média calculada foi do 

táxon Nitzschia spp. com o valor de 87 µm. Os maiores valores de volume e superfície 

encontrados no mês de janeiro foram do táxon Coscinodiscus com um volume de 

310282 µm³ e superfície de 18974,5 µm². 

Em relação à razão superfície/volume (S/V), o táxon de maior valor foi o Ditylum 

brightwellii com 1,2 µm-1. Em relação ao parâmetro a MDLxS/V, o táxon Nitzschia spp 

apresentou o maior valor médio (80,8).  

No mês de fevereiro foram identificados 8 táxons diferentes, nesse período o 

táxon mais abundante foi a Skeletonema. 

Em relação à máxima dimensão linear, volume e superfície o táxon com 

maiores valores médios foi Ditylum brightwellii, com 290,5 µm de MDL, volume de 

12841254 µm³ e superfície de 265189,2 µm².  

Por outro lado, em relação à razão S/V, os valores médios variaram entre 0,1 a 

0,9 µm-1, em que os táxons com maior média de S/V é Skeletonema e Chaetoceros 

spp com 0,9 µm-1. Em relação ao MDLxS/V, a maior média é do táxon Pseudo -

nitzschia spp, com 50,3.  

No mês de abril, se identificou 10 táxons, as formas para a realização dos 

cálculos variaram entre 1-H, 4-H, 5-H, 29-H etc. (Sun & Liu, 2003). Observando os 

resultados de máxima dimensão linear o táxon com maior média é Ditylum brightwellii 

com 166,5 µm. A maior média de volume é do táxon Coscinodiscus com 117834,9 

µm³. 
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Em relação à superfície, a maior média é do táxon Ditylum brightwellii com 

12773 µm2, enquanto o maior valor médio de S/V foi dos táxons Thalassionema 

nitzschioides e Pseudo-nitzschia spp com 1 µm-1. 

Para o parâmetro MDLxS/V o táxon com a maior média foi Pseudo-nitzschia 

spp. com 70,1. Observando a tabela de abril (tabela 10) notamos que os menores 

valores morfométricos são do táxon Chaetoceros spp.  

No mês de maio foram analisados 9 táxons (tabela 11). O táxon com o maior 

valor médio da máxima dimensão linear foi Nitzschia spp. com 108,3 µm, enquanto o 

menor valor médio foi observado do táxon Skeletonema com 6,1 µm. 

Em relação ao volume e a superfície, o táxon Thalassionema nitzschioides 

apresentou os maiores valores médios com um volume de 698927,9 µm³ e uma 

superfície de 30589,4 µm².  

A razão S/V apresentou valores variando entre 0,1 e 1,1 µm-1, sendo que o 

táxon Pseudo-nitzschia spp registrou a maior média com 1,1 µm-1. 

Em relação ao MDLxS/V o táxon Nitzschia spp apresentou os maiores valores 

médios com 91,4.  

.
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Tabela 6 - Informações sobre os táxons citados anteriormente, em relação aos maiores valores obtidos das análises dos 4 meses sobre o MDL, Volume, 
Superfície, S/V e MDL x S/V. 

MDL (µm) Volume (µm³) Superfície (µm)² S/V (µm-1) MDL x S/V 
Mês Táxon  Média Mês Táxon  Média Mês Táxon  Média Mês Táxon  Média Mês Táxon  Média 

janeiro 
Nitzschia 
spp. 

87,7 janeiro Coscinodiscus 310282,6 janeiro Coscinodiscus 18974,5 janeiro Ditylum brightwellii 1,2 janeiro 
Nitzschia 
spp 

80,8 

fevereiro 
Ditylum 
brightwellii 

290,5 fevereiro 
Ditylum 
brightwellii 

12841254 fevereiro 
Ditylum 
brightwellii 

265189,2 fevereiro 
Skeletonema e 
Chaetoceros 

0,9 fevereiro 
Pseudo-
nitzschia 
spp 

50,3 

abril 
Ditylum 
brightwellii  

166,5 abril Coscinodiscus 117834,9 abril 
Ditylum 
brightwellii  

12773 abril 
Pseudo-nitzschia e 
Thalassionema 
nitzschioides 

1 abril 
Pseudo-
nitzschia 
spp 

70,1 

maio 
Nitzschia 
spp 

108,3 maio 
Thalassionema 
nitzschioides  

698927,9 maio 
Thalassionema 
nitzschioides  

30589,4 maio Pseudo-nitzschia  1,1 maio 
Nitzschia 
spp.  

91,4 

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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Figura 8 – Máxima Dimensão Linear dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio. 

 

  
Fonte: Criado pelo autor, 2022 

 

 

Figura 9 – Razão S/V dos táxons. 

 
Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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4.4 Morfometria geral e diversidade morfométrica 

Quando compiladas as informações morfométricas dos táxons identificados 

nas diferentes coletas, ao representar a razão S/V em relação ao produto MDLxS/V, 

pode se observar uma distribuição dos táxons desde aqueles com menor razão S/V e 

formas como Guinardia e Coscinodiscus, até táxons com formatos mais alongados e 

maior S/V como Thalassionema nitzschioides e Nitzschia (Figura 10). 

 

Figura 10 - Relação entre a razão S/V e MDLxS/V dos diferentes táxons identificados. (Fonte: Figura 
elaborada pela autora) 

 
Fonte: Criado pelo Autor, 2022 

 

A riqueza morfofuncional apresentou maiores valores no mês de janeiro, 

seguido de abril e maio, sendo que em fevereiro apresentou o menor índice (Tabela 

7).  

A uniformidade no mês de abril é a maior comparada aos outros meses, sendo 

fevereiro o mês com menor valor. 

A diversidade morfofuncional apresentou maiores valores no mês de abril, 

seguido de janeiro, maio, sendo novamente o mês de fevereiro o que registrou o 

menor valor.  
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Em relação à dispersão morfofuncional, ela foi maior no mês de maio (1,59) 

comparado aos outros meses, nos que varou entre 0,11(fevereiro) e 0,30 (janeiro). 

Fevereiro é o mês com menores índices de diversidade morfofuncional possivelmente 

pela predominância de Skeletonema. 

 

 
Tabela 7 - Riqueza morfofuncional (FRic), uniformidade morfofuncional (FEve), diversidade 
morfuncional (FDiv) e dispersão morfofuncional (FDis) nas amostras do canal estuarino de Santos. 

  Janeiro Fevereiro Abril Maio 

FRic 1,00 0,001 0,57 0,08 

FEve 0,50 0,45 0,66 0,56 

FDiv 0,80 0,61 0,81 0,77 

FDis 0,30 0,11 0,22 1,59 
Fonte: Criado pelo autor, 2022 

 

Figura 11 - Riqueza morfofuncional (FRic), uniformidade morfofuncional (FEve), diversidade 

morfuncional (FDiv) e dispersão morfofuncional (FDis) nas amostras do canal estuarino de Santos. 

 

Fonte: Criado pelo autor, 2022 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Janeiro Fevereiro Abril Maio

Índices de diversidade morfométrica

FRic FEve FDiv FDis



34 
 

 
 

5. DISCUSSÃO 

Segundo Marra, (2015) é de suma importância observar dados sobre a 

diversidade em estudos, artigo e livros, pois a diversidade indica a presença de um 

elevado número de espécies. Fazendo uma analogia, observamos que as 

diatomáceas fazem parte de uma comunidade de organismos com elevada 

diversidade nos ambientes marinhos e costeiros, um exemplo é o sistema estuarino 

de Santos, região de estudo do trabalho atual.  

A grande diversidade taxonômica das diatomáceas pode ser atribuída ao 

sucesso ecológico e competitivo (Julius, 2010). 

Numa revisão recente de estudos realizados em três regiões do litoral de São 

Paulo, Silva (2021) descreveu que na região costeira de Ubatuba, litoral norte de São 

Paulo caracterizada por ser um litoral bastante retalhado pela aproximação da Serra 

do Mar ao oceano foram descritos 31 táxons de fitoplâncton dos quais 23 eram 

diatomáceas. Por outro lado, na região estuarina de Cananéia/Iguape, no sul do 

estado de São Paulo, foram descritos 66 táxons de fitoplâncton diferentes, sendo 59 

de diatomáceas, e na região estuarina de Santos 48 táxons de fitoplâncton, com 37 

táxons de diatomáceas (Silva, 2021). Nessa revisão, a autora incluiu tanto a 

diversidade taxonômica quanto a diversidade morfofuncional em cada região, 

indicando que os maiores índices de diversidade taxonômica foram encontrados nas 

regiões de Cananéia/Iguape e Ubatuba, enquanto os maiores valores de dispersão e 

riqueza morfofuncional foram encontrados nas regiões de Ubatuba e Santos (Silva, 

2021), também foi realizada uma análise morfométrica, obtendo um número variado 

conforme as três regiões analisadas, em que podemos notar, a grande diversidade 

desses valores em relação a locais diferentes analisados.  

Em relação aos resultados do sistema estuarino de Santos, Silva (2021) avaliou 

5 trabalhos, nos quais a riqueza específica variou entre 10 e 26, mas considerando só 

as diatomáceas, foram descritos nesses trabalhos entre 8 e 26 táxons. Assim, os 12 

táxons de diatomáceas observados no presente trabalho estão dentro do intervalo de 

variação da riqueza específica comumente descrita para a região. Também a variação 

da riqueza específica observada entre os diferentes meses do presente estudo, entre 

8 e 12, esteve dentro desse intervalo de variação indicado por Silva (2021), porém é 

menos da metade da riqueza máxima registrada pela autora, indicando que a riqueza 

de espécie de diatomáceas no sistema estuarino de Santos pode apresentar uma 
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variação maior à registrada no presente estudo. Tanto a riqueza de espécies quanto 

a diversidade taxonômica podem indicar o grau de adaptação dos organismos ao 

ambiente, assim, dependendo das condições ambientais podem ser observados 

diferentes índices de diversidade pelo que são necessários estudos de longa duração 

para capturar essas variações. 

Em relação aos índices de diversidade morfofuncionais descritos na revisão de 

Silva (2021), os valores médios foram semelhantes aos analisados no presente 

estudo. 

Num estudo realizado por Cardoso (2010), no qual foi realizada a análise 

morfométrica de fitoplâncton em três lagos distintos, comparando em níveis regionais 

e globais, foi observada uma grande variedade de riqueza fitoplanctônica nas regiões. 

Relacionando com este estudo, notamos que o fator de alteração dessas riquezas 

para valores maiores ou menores, se diferencia conforme os diferentes meses 

analisados, porém, pode ser diferenciado em relação as regiões da análise, como 

vimos em outros estudos. 

Para medir a diversidade de forma simples, pode-se utilizar a riqueza específica 

para determinar o número de espécies numa comunidade ou região, desta forma, é 

obtido a abundância de determinadas espécies, e suas diversidades taxonômica e 

morfométrica (Melo, 2008).  

Portanto, as espécies de fitoplâncton possuem uma ampla gama de diversidade 

em relação a sua forma e seus táxons, desde espécies mais simples, até espécies 

mais complexas, sendo que outro fator importante são os distintos tamanhos que 

esses organismos do fitoplâncton possuem, refletindo diretamente nos cálculos da 

diversidade morfométrica (Brasil, 2011). 

 Num levantamento da diversidade taxonômica e morfofuncional do fitoplâncton 

no sistema estuarino de Santos realizado por Ciofi (2019), o táxon que apresentou 

maior abundância foi Skeletonema, com valores semelhantes ao presente estudo, 

com cerca de 60% da abundância total. Além disso, os táxons observados pela autora 

nesse estudo foram semelhantes aos descritos no presente estudo, indicando uma 

continuidade nos resultados de diversidade no estuário de Santos.  

Em outro estudo realizado por Masuda et al. (2011) entre 2005 e 2006 foram 

descritos resultados diferentes quanto à estrutura do fitoplâncton, sendo que no mês 

de novembro de 2005 foi observada uma predominância da diatomácea Pseudo-
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nitzschia, ~70% de abundância relativa, enquanto em abril de 2006 a predominância 

foi do dinoflagelado Prorocentrum minimum (82% de abundância). Nesse último caso, 

a comparação com o estudo atual é mais complexa porque o presente estudo foi 

focado só nas diatomáceas. Porém, a predominância de dinoflagelados no trabalho 

de Masuda et al. (2011), que são organismos com movimentação por flagelos, sobre 

diatomáceas podem indicar condições de elevada estabilidade da coluna de água. 

Assim, essas variações quanto à predominância podem ser resultado das estratégias 

de adaptação usadas pelos diferentes grupos do fitoplâncton para ter sucesso 

ecológico no sistema estuarino em relação as modificações do ambiente.  Reforçando 

a importância de realizar estudos complementares de diversidade taxonômica e 

morfofuncional.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos no presente estudo contribuem para o conhecimento da 

diversidade taxonômica e morfometria de diatomáceas no sistema estuarino de 

Santos. O mês que mais apresentou maiores valores de riqueza específica e, 

portanto, maior número de táxons identificados, foi o mês de janeiro. Em relação ao 

índice de diversidade, maio foi o mês que apresentou o maior valor, assim como 

também em relação à equitatividade, indicando que foi o mês que apresentou menor 

dominância de um único táxon. 

Em geral foi observada a dominância do gênero Skeletonema em todas as 

situações (>60%), chegando a representar mais de 90% do total de diatomáceas nos 

meses de fevereiro e abril de 2021, quando foram observados também os menores 

valores de diversidade e equitatividade. 

A análise da morfometria das diatomáceas indicou que no mês de maio foram 

também registrados os organismos com maiores valores de volume e superfície 

celular, como Thalassionema nitzschioides. Além disso, a relação entre S/V e 

MDLxS/V sugere que em geral há uma transição quanto às estratégias entre táxons 

com menor razão S/V e formas menos alongadas como Guinardia e Coscinodiscus e 

táxons com formatos mais alongados e maior S/V como Thalassionema nitzschioides 

e Nitzschia. 

Não obstante, para entender em maior profundidade as respostas frente às 

variações ambientais na estrutura da comunidade fitoplanctônica são necessários 

mais estudos que integrem a análise da diversidade taxonômica e morfofuncional. 
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ANEXO 

Tabela 8 - Informações sobre os táxons citados, referentes ao mês de janeiro de 2021, onde são recolhidas a imagem analisada, código da forma associada 
segundo Sun & Liu (2003), número de organismos medidos (N), e os valores médios, máximos e mínimo. 

Janeiro     MDL (µm) Volume (µm³) Superfície (µm)² S/V (µm-1) MDL x S/V 

Táxon Forma N Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

Skeletonema 5-H 698 6,6 14,4 5,6 227,2 841,5 54,6 186,9 431,1 69,7 0,9 1,2 0,5 5,7 9,7 5,3 

Chaetoceros ssp. 29-H 35 9,4 28,6 3,7 480,7 2233,6 86,7 323,0 1268,4 108,9 0,9 1,5 0,3 7,5 16,4 5,3 
Pseudo-nitzschia 

ssp. 11-H 9 48,5 75,6 20,2 971,5 2021,4 323,2 914,7 1734,6 348,5 1,0 1,1 0,6 45,8 69,1 20,8 

Thalassionema ssp. 10-H 2 40,1 48,5 29,9 1205,6 5080,0 567,4 1102,0 1865,0 594,2 0,9 0,7 0,4 37,1 20,3 15,7 

Nitzschia ssp.  11-H 3 87,7 212,2 36,7 1798,3 4733,3 856,6 1652,4 4199,9 790,6 0,9 1,0 0,9 80,8 188,2 33,8 

Guinardia ssp. 28-H 11 41,2 74,4 22,5 19560,0 56829,2 4685,9 2575,0 4582,5 1182,6 0,2 0,3 0,1 6,0 6,0 6,0 

Ditylum Brightwelli 30-H 6 46,7 48,5 42,8 2450,0 10802,7 157,0 1302,7 3455,4 416,5 1,2 2,7 0,3 56,5 128,7 15,5 
Coscinodiscus 

centralis 4-H 12 54,3 125,4 14,6 310282,6 1031786,6 1621,8 18974,5 49379,2 667,6 0,2 0,4 0,0 6,0 6,0 6,0 

Melosira 5-H 1 6,0     335,5     328,9     1,0     6,0     

Odontella ssp. 29-H 1 8,2     197,9     193,4     1,0     8,0     

Pleurosigma spp. 13-H 1 37,6     3447,0     1025,4     0,3     11,2     

Bacteriastrum 28-H 1 22,0     7593,5     2075,1     0,3     6,0     

 

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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Tabela 9 - Informações sobre os táxons citados anteriormente, referentes ao mês de fevereiro 2021, onde são recolhidas a imagem analisada, código da 
forma associada segundo Sun & Liu (2003), número de organismos medidos (N), e os valores médios, máximos e mínimo 

Fevereiro   MDL (µm) Volume (µm³) Superfície (µm)² S/V (µm-1) MDL x S/V 

Táxon Forma N 
Médi

a 
Máxim

o 
Mínim

o 
Média Máximo 

Mínim
o 

Média 
Máxim

o 
Mínim

o 
Médi

a 
Máximo 

Mínim
o 

Média Máximo 
Mínim

o 

Coscinodiscus  
4-H 12 39,2 90,2 18,9 94932,2 

460859

,3 4219,1 8743,4 

33216,

4 1453,6 0,2 0,3 0,1 6,5 6,5 6,5 

Guinardia spp. 
28-H 4 41,1 56,3 23,2 14453,9 

24479,

6 4059,2 1883,2 2609,1 1050,9 0,2 0,3 0,1 6,0 6,0 6,0 

Pseudo-nitzschia 

spp. 
11-H 31 46,9 86,8 14,1 646,2 1484,7 126,7 677,0 1413,5 177,0 1,1 1,5 0,9 50,3 86,6 15,3 

Odontella spp. 
29-H 19 11,4 23,9 5,2 1088,2 4099,5 75,7 585,2 1458,1 105,2 0,7 1,4 0,4 7,1 8,9 6,4 

Chaetoceros spp 
29-H 56 7,5 16,8 4,5 268,2 974,5 130,7 234,2 637,8 144,8 0,9 1,1 0,7 6,7 11,0 5,0 

Skeletonema 
5-H 2026 6,8 20,8 3,6 211,3 1525,6 43,3 171,2 692,9 64,5 0,9 3,8 0,5 5,8 20,5 5,3 

Pleurosigma spp. 
13-H 1 189,8     31905,9     8365,2     0,3     49,8     

Ditylum brightwelli 
30-H 1 290,5     

1284125

4,4     

265189,

2     0,0     6,0     

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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Tabela 10 - Informações sobre os táxons citados anteriormente, referentes ao mês de abril de 2021, onde são recolhidas a imagem analisada, código da 
forma associada segundo Sun & Liu (2003), número de organismos medidos (N), e os valores médios, máximos e mínimos 

Abril   MDL (µm) Volume (µm³) Superfície (µm)² S/V (µm-1) MDL x S/V 

Táxon Forma N Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

Coscinodiscus 
4-H 10 41,8 95,1 13,5 117834,9 540373,5 1548,3 10400,5 36934,8 745,1 0,2 0,5 0,1 6,5 6,5 6,5 

Guinardia spp. 28-H 11 25,9 44,2 16,3 6954,1 21883,9 1724,9 1322,9 2969,6 591,4 0,3 0,4 0,1 6,0 6,0 6,0 

Pseudo-

nitzschia spp. 11-H 18 68,9 86,4 54,9 1041,4 1423,5 498,5 1049,5 1381,9 615,2 1,0 1,2 1,0 70,1 86,5 53,9 

Odontella spp. 29-H 14 17,1 51,7 7,1 2761,4 28492,1 197,8 838,1 5421,5 199,6 0,7 1,0 0,2 9,5 13,5 7,2 

Thalassionema 

nitzschioides 10-H 11 58,4 75,7 41,0 1109,2 1317,8 780,4 1129,2 1360,6 818,5 1,0 1,1 0,9 59,9 80,7 38,6 

Ditylum 

brightwelli 30-H 2 166,5 171,5 161,5 42989,7 43671,0 42308,4 12773,0 13066,2 12479,9 0,3 0,3 0,3 49,5 51,3 51,3 

Bacteriastrum 28-H 3 18,9 27,8 13,6 5238,0 10415,3 2438,7 1479,0 2249,3 1079,9 0,3 0,4 0,2 6,0 6,0 6,0 

Chaetoceros 

spp. 29-H 0 8,4 19,7 4,3 307,3 867,9 98,6 259,0 592,0 118,3 0,9 1,2 0,7 7,3 13,5 4,7 

Skeletonema 5-H 1499 15,0 6934,0 4,0 740,7 450161,9 52,5 413,2 187898,5 67,8 0,9 1,7 0,4 9,5 3331,0 5,3 

Pleurosigma 

spp. 13-H 1 19,8     750,4     231,5     0,3     6,1     

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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Tabela 11 - informações sobre os táxons citados anteriormente, referentes ao mês de maio de 2021, onde são recolhidas a imagem analisada, código da 
forma associada segundo Sun & Liu (2003), número de organismos medidos (N), e os valores médios, máximos e mínimos 

Maio   MDL (µm) Volume (µm³) Superfície (µm)² S/V (µm-1) MDL x S/V 

Táxon Forma N Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo 

Skeletonema 
5-H 107 6,1 10,8 3,0 170,2 712,5 9,5 150,4 386,0 74,2 1,0 8,3 0,5 5,9 24,7 5,3 

Pseudo-nitzschia 

ssp. 
11-H 18 41,9 75,2 23,3 573,7 1359,9 261,3 606,3 1297,2 309,4 1,1 1,2 1,0 44,7 71,8 27,1 

Coscinodiscus  
4-H 13 36,2 58,9 20,4 42763,1 128571,6 5322,5 6087,6 14182,0 1697,1 0,2 0,3 0,1 6,5 6,5 6,5 

Guinardia spp. 
28-H 14 38,3 90,8 17,8 19617,7 80077,4 2955,9 2333,3 5292,6 866,8 0,2 0,3 0,1 6,0 6,0 6,0 

Thalassionema 

nitzschioides 
10-H 16 87,3 140,8 31,1 698927,9 1460903,4 724,4 30589,4 62263,3 566,5 0,3 0,8 0,0 14,7 30,1 6,0 

Chaetoceros spp. 
29-H 5 18,6 23,5 14,4 1362,3 2042,1 977,5 835,4 1175,2 639,9 0,6 0,7 0,6 11,5 13,5 9,4 

Nitzschia spp. 
11-H 2 108,3 169,2 47,4 3399,5 5874,8 924,2 2830,8 4783,3 878,3 0,9 1,0 0,8 91,4 137,8 45,0 

Bacteriastrum 
28-H 2 24,5 29,5 19,5 14617,3 22707,8 6526,9 3316,0 4625,7 2006,2 0,3 0,3 0,2 6,0 6,0 6,0 

Odontella ssp. 
29-H 2 58,3 79,5 37,1 92476,4 170415,9 14536,9 10448,0 17502,3 3393,7 0,2 0,2 0,1 8,4 8,7 8,2 

Fonte: Criado pelo autor, 2022 
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APÊNDICE 

Imagens abaixo, foram retiradas da respectiva monografia representando os 

táxons analisados, sendo eles: 5.a (Coscinodiscus sp); 5.b (Guinardia); 5.c (Pseudo-

nitzschia); 5.d (Odontella); 5.e (Ditylum brightwelli); 5.f (Thalassionema); 5.g 

(Nitzschia); 5.h (Bacteriastrum); 5.i (Melosira); 5.j (Pleurosigma spp); 5.k 

(Chaetoceros); 5.l (Skeletonema). Sendo as respectivas figuras da 12 a 23: 

 

Figura 12 - 5.a (Coscinodiscus sp); 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

 

Figura 13 - 5.b (Guinardia); 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 
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Figura 14 - 5.c (Pseudo-nitzschia); 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

 

Figura 15 - 5.d (Odontella) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 
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Figura 16 - 5.e (Ditylum brightwelli) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

Figura 17 - 5.f (Thalassionema nitzschioides) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

Figura 18 - 5.g (Nitzschia) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 
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Figura 19 - 5.h (Bacteriastrum) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

Figura 20 - 5.i (Melosira) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

Figura 21 - 5.j (Pleurosigma spp) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 
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Figura 22 - 5.k (Chaetoceros) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 

Figura 23 - 5.l (Skeletonema) 

 

Fonte: Foto retirada pelo Autor, 2022 


