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RESUMO 

O objetivo do estudo foi determinar se a abundância de eclosão das formas dormentes de Cladocera, 

Copepoda e Rotifera variam em diferentes intensidades de luz e diferentes tempos de inundação de acordo 

com a variação do nível da água. Para isso testamos as seguintes hipóteses: i) maior intensidade de luz 

resulta em maior abundância de eclosão; ii) a abundância de eclosão das formas dormentes diminui com o 

aumento do tempo de inundação nas margens com e sem serapilheira. Foram realizados experimentos in situ 

com sedimentos do lago Tupé, Manaus-AM, Brasil. Foram testadas três condições de luz, sendo 100, 50 e 

1%, e verificado o número de eclosão em diferentes tempos de inundação de sedimentos da ATTZ com e 

sem serapilheira que passam por um tempo sem água. Foi possível verificar que ocorre eclosão das formas 

dormentes dos três grupos independente da intensidade de luz que chega ao sedimento, uma vez que as 

diferentes intensidades só vão influenciar na quantidade de ovo que eclode em cada região. Também 

verificamos que a eclosão das formas dormentes presentes nas margens com e sem serapilheira aumenta 

concomitantemente com o aumento da coluna d’água no período de enchente. Com isso foi possível 

determinar a variação da abundância nas diferentes intensidades de luz e nos diferentes tempos de inundação. 

 

Palavras-chave: dormência, eclosão, microcrustáceos, rotíferos, Amazônia  

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to determine if the hatching abundance of dormant forms of Cladocera, 

Copepoda and Rotifera vary in different light intensities and different flood times according to the variation 

of the water level. For this we test the following hypotheses: i) greater light intensity results in greater 

hatching abundance; (ii) the hatching abundance of dormant forms decreases with increasing flood time on 

the litter and non-litter banks. In situ experiments were carried out with sediments from Lake Tupé, Manaus-

AM, Brazil. Three light conditions were tested, being 100, 50 and 1%, and the number of hatching at 

different flood times of sediment of the ATTZ with and without litter was verified that pass for a time 

without water. It was possible to verify that hatching of the dormant forms of the three groups occurs 

independently of the light intensity that reaches the sediment, since the different intensities will only 

influence the amount of egg that breaks out in each region. We also observed that the hatching of dormant 

forms present on the banks with and without litter increases concomitantly with the increase of the water 

column in the flood period. With this, it was possible to determine the variation of the abundance in the 

different light intensities and in the different times of flood. 

 

Key-Words: dormancy, hatching, microcrustaceans, rotifers, Amazon 
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1. INTRODUÇÃO 

A dormência é um mecanismo adaptativo utilizado por muitos organismos para persistir no ambiente 

depois de uma perturbação. Os diferentes tipos de dormência têm sido amplamente estudados nos mais 

diferentes grupos de seres vivos. CÁCERES (1997) descreveu uma revisão a respeito de invertebrados 

terrestres, marinhos e de águas doces que utilizam dormência em alguma fase do ciclo de vida, abrangendo 

dezesseis filos, dentre estes se destacam Porifera, Cnidaria, Gastrotricha, Nematoda, Tardigrada, Bryozoa, 

Mollusca, Annelida e Arthopoda. 

ALEKSEEV E STAROBOGATOV (1996) destacam dois principais tipos de dormência utilizados 

pelos invertebrados, sendo a quiescência em que o organismo reduz seu metabolismo e hiberna, e a diapausa 

que há a formação de estágios específicos, ocorrendo na fase embrionária dos organismos. Além disso, 

ALEKSEEV et al. (2007) diferenciaram esses dois tipos de dormência de acordo com o momento que é 

desencadeada. A quiescência é induzida diretamente quando as condições estão desfavoráveis, e a diapausa 

inclui um complicado mecanismo neuro-hormonal que antecede as condições desfavoráveis para assim 

iniciar a produção do estágio dormente.  

Esses tipos de dormência são bem registrados para grupos de Crustacea e Rotifera, por serem os 

microrganismos com maior ocorrência e pela importância que exercem nos ambientes de água doce. Dentre 

os crustáceos os cladóceros e copépodes são os que mais se destacam na produção de estágios dormentes, 

sendo registrados no Brasil inicialmente por SARS (1901).  

Para Cladocera já foi registrado diapausa, onde produz normalmente de um a dois ovos dormentes. 

Em organismos das famílias Bosminidae, Moinidae, Daphnidae, Ilyocryptidae, Macrothricidae e Chydoridae 

há a produção de membranas originadas da carapaça que envolve o ovo dormente, essa estrutura é chamada 

de efípio e atribui maior proteção, por causa dessa característica, esses ovos também são chamados de ovos 

de resistência (VANDERKEKHOVE et al., 2004). As famílias Sididae e Holopedidae ainda não foram 

registradas produzindo efípios, mas produzem ovos dormentes e que também são bastante resistentes, uma 

vez que são encontrados no ambiente. Para Copepoda já se registrou tanto diapausa quanto quiescência. Os 

copépodes Calanoida utilizam diapausa (SARS, 1901; HAIRSTON E VAN BRUNT, 1994; NÆSS, 1996), 

enquanto os Cyclopoida utilizam quiescência (FRISCH, 2002). Para Rotifera, assim como copépodes já se 

registrou os dois tipos de dormência, sendo que a Classe Bdelloidea utiliza quiescência e a Monogononta 

utiliza diapausa (RICCI, 2001). 

Na diapausa, o processo de formação dos ovos de resistência é exclusivamente por reprodução 

sexuada. Os copépodes Calanoida já se reproduzem sexuadamente na comunidade ativa, tendo a produção de 

ovos de resistência antecedendo condições desfavoráveis (DUSSART & DEFAYE, 2001).  

Cladóceros e rotíferos normalmente têm reprodução partenogenética cíclica, na qual, fêmeas 

partenogenéticas diploides são capazes de produzir ovos diploides sem a necessidade de fecundação por 

machos. A prole resultante dessas fêmeas partenogenéticas são geneticamente idênticas à mãe. Este processo 

pode se repetir continuamente por muitas gerações. Entretanto, antecedendo condições desfavoráveis, estes 

organismos também passam a se reproduzir de forma sexuada. Nesse processo, as fêmeas partenogenéticas 

de cladóceros passam a produzir machos e fêmeas, as fêmeas geradas produzem ovos agora haploides que 
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necessitam ser fecundados pelos machos. Uma vez fecundados os ovos entram em diapausa. Para os rotíferos 

os ovos não fecundados dão origem a machos, que cruzam com as fêmeas para gerar ovos de resistência. A 

dormência pode ser quebrada quando os ovos são expostos a estímulos adequados, que podem eclodir e 

originar novamente fêmea partenogenética e essa poderá iniciar uma nova população (NOGRADY et al., 

1993).  

Após a produção dos ovos de resistência, estes são liberados na coluna d’água, podendo flutuar ou 

ficar aderidos às plantas ou partículas do sedimento, ou afundar até o sedimento. Ao afundarem, acumulam-

se no sedimento por grandes intervalos de tempo, formando um banco de ovos (DE STASIO, 1989; 

BRENDONCK & DE MEESTER, 2003; CÁCERES et al., 2007). O banco de ovos é formado pelos ovos de 

resistência e organismos quiescentes de inúmeras espécies produzidos em diferentes momentos. Dependendo 

da taxa de sedimentação dos ambientes aquáticos, os ovos podem ser soterrados a grandes profundidades, 

dificultando cada vez mais a sua eclosão (BRENDONCK & DE MEESTER, 2003). A fração superficial do 

banco de ovos (ou os três primeiros centímetros do sedimento) é conhecida como banco de ovos ativos, uma 

vez que há maior probabilidade das formas dormentes receberem estímulos necessários à eclosão, liberando 

a partir disso, os organismos para a coluna d’água (BRENDONCK & DE MEESTER, 2003; 

SANTANGELO, 2009).  

A dinâmica do banco de ovos ativos se dá pela deposição de novos ovos, que aumentam sua 

densidade, bem como pela eclosão, predação, degradação e senescência, que reduzem sua densidade (DE 

STASIO, 1989). Além disso, a movimentação vertical do sedimento pode emergir ou soterrar ovos de 

resistência (KEARNS et al., 1996). 

Como os ovos de resistência são formados por reprodução sexuada, o banco de ovos é importante 

para manter a variabilidade genética das populações (PLATT & SPITZE, 2004). Cada grupo de organismos 

tem formato de ovo diferente, tendo em alguns casos ornamentações que auxiliam na dispersão das espécies 

(HAIRSTON & CÁCERES, 1996; FRISCH et al., 2007; VANSCHOENWINKEL et al., 2008). Em termos 

ecológicos, são importantes para estudos de diversidade, evolução, mudanças ambientais e para 

recolonização dos ambientes onde ocorre extinção local das populações ativas (HAIRSTON et al., 1999; 

CRISPIM & WATANABE, 2001; BROCK et al., 2003; SARNELLE & KNAPP, 2004). 

As formas de resistência necessitam de estímulos para que ocorra eclosão. A temperatura e o 

fotoperíodo são os principais fatores que estimulam a produção e a quebra da dormência, assim como a 

hidratação depois de um período de dessecação (DE STASIO, 1989, 1990; CHARTTERJEE & GOPAL, 

1998; BRENDONCK & DE MEESTER, 2003). Vários autores descrevem que com o aumento da 

temperatura e uma elevada exposição à luz ocorre a quebra da diapausa e com isso a finalização do 

desenvolvimento embrionário e consequentemente a eclosão (STROSS, 1987; FRYER, 1996; 

SLUSARCZYK et al., 2005). Entretanto, a maioria dos trabalhos relacionados com estímulos de produção e 

eclosão de formas dormentes foi realizada em regiões temperadas, onde ocorre grande variação de 

temperatura e fotoperíodo. ALEKSEEV et al. (2007) discutem que a produção de ovos de resistência é mais 

rara ou inexistente em regiões tropicais, pois ocorre pouca variação de temperatura e fotoperíodo. 
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Porém CRISPIM & WATANABE (2001) registraram um banco de ovos no semiárido paraibano. 

COUTO (2013) realizou experimentos em laboratório, nos quais utilizou sedimento do canal e das margens 

do lago Tupé (Manaus-AM), e comprovou a existência da produção de ovos de resistência, registrando a 

formação de banco de ovos na Amazônia. BANDEIRA et al. (2014a) verificaram a influência de diferentes 

temperaturas na eclosão de ovos de resistência de Cladocera em experimentos de laboratório, no qual, 

testaram cinco temperaturas (25, 27, 29, 31 e 33°C com fotoperíodo de 12 horas com luz) e concluíram que a 

temperatura influenciou na eclosão dos ovos de resistência, tendo maior número de eclosão na temperatura 

de 29°C. BANDEIRA et al. (2014b) testaram diferentes condições de luz (0 hora, 12 horas e 24 horas com 

luz na temperatura de 25°C) para verificar a influencia nos ovos de resistência em experimentos de 

laboratório, onde concluíram que a presença de luz também influencia na eclosão dos ovos de resistência, 

com isso comprovaram que a temperatura e a presença de luz também são estímulos da quebra da dormência 

das formas dormentes de ambientes aquáticos tropicais. 

A maioria dos trabalhos envolvendo a quebra da dormência foram realizados em laboratório, sob 

condições controladas, não condizendo muitas vezes com o que ocorre nos ambientes naturais (DE 

MEESTER & DE JAGER 1993; CRISPIM & WATANABE, 2001; VANDERKEKHOVE et al. 2005; VAN 

DAMME & DUMONT, 2010). Contudo, mesmo com a dificuldade em metodologias e monitoramento dos 

experimentos e com a complexidade de trabalhos em campo, muitos autores já desenvolveram trabalhos com 

experimentos in situ, principalmente para se compreender os padrões de eclosão nos diferentes estímulos de 

eclosão, que normalmente são determinados por congelamento dos corpos d’água nas regiões temperadas, 

condição que não é encontrada em ambientes aquáticos tropicais (DE STASIO, 1989; 1990; BRENDONCK, 

1996; PÉREZ-MARTÍNEZ et al. 2013). 

Em seu trabalho, COUTO (2013) sugeriu que o que determina os estímulos da quebra da dormência 

e consequentemente a eclosão dos ovos de resistência nos ambientes aquáticos amazônicos é a variação do 

nível da água. Considerando que na estação central do lago Tupé que é a área mais profunda, a coluna d’água 

atinge 15m de profundidade na cheia, e 4m de profundidade na seca (DARWICH et al., 2005).  

Então, se supõe que os ovos de resistência eclodiriam nos períodos de seca e enchente. Isso porque, 

no período de seca o sedimento que fica no fundo do lago, tem maior exposição à radiação solar (12horas 

com luz) ocorrendo o aumento da temperatura, proporcionando a combinação ideal de luz e temperatura para 

a quebra da diapausa dos ovos de resistência. E neste mesmo período, os ovos que estão no sedimento da 

zona de transição aquático terrestre (da tradução Aquatic Terrestrial Transition Zones - ATTZ), passam por 

um período de dessecação (JUNK et al., 1989; GHIDINI, 2011). No entanto, quando o nível da água volta a 

subir no período de enchente, os ovos de resistência são hidratados e também ficam expostos aos estímulos 

da quebra da dormência, sendo que a coluna d’água vai aumentando gradativamente e consequentemente 

reduzindo a luz e a temperatura do fundo do lago. Não se sabe, entretanto, se os ovos de resistência eclodem 

assim que são hidratados ou se é necessário algum tempo para iniciar a eclosão. 

A diversidade de rotíferos e microcrustáceos do lago Tupé tem sido bem documentada. Na qual, 

Rotifera é grupo mais diverso, sendo registradas 144 espécies (RIMACHI, 2011). Seguido de Cladocera, 

com 96 espécies (GHIDINI, 2011). E por fim, Copepoda com 18 espécies (BRANDORFF & HARDY, 2009; 
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SEGUNDO, 2013). Para os três grupos, muitas das espécies já foram registradas na zona de transição 

aquática-terrestre, no período que está inundada (GHIDINI, 2011; RIMACHI, 2011). Porém, nenhum estudo 

foi feito dentro do igapó (floresta inundada por água preta), amostrando o banco de ovos na serapilheira 

(camada superficial com folhas e galhos de árvores em decomposição). Todos os registros são do canal e das 

margens sem serapilheira que fica fora do igapó.  

A serapilheira acumulada no igapó pode estar servindo de abrigo para as formas dormentes, sendo 

estocadas e eclodindo quando o nível da água está subindo. E que possivelmente, eclodem do banco de 

formas dormentes as espécies que recolonizam os habitats que só são registrados na ATTZ e onde foram 

registradas espécies específicas desses locais (GHIDINI, 2011; RIMACHI, 2011).  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Determinar como intensidade de luz e tempo de inundação atua na quebra da dormência das formas 

de resistência de microcrustáceos e rotíferos in situ. 

2.2 Objetivos específicos 

 Verificar se a abundância de eclosão das formas dormentes de microcrustáceos e rotíferos variam em 

diferentes intensidades de luz; 

 Verificar se a abundância de eclosão das formas dormentes de microcrustáceos e rotíferos variam em 

diferentes tempos de inundação nas margens com e sem serapilheira; 

 

3. HIPÓTESES 

 Maior intensidade de luz resulta em maior abundância de eclosão das formas dormentes. 

 A abundância de eclosão das formas dormentes diminui com o aumento do tempo de inundação nas 

margens com e sem serapilheira. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado no lago Tupé, o qual está localizado na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Tupé (RDS do Tupé), (Figura 1), situado na margem esquerda do rio Negro, a oeste de 

Manaus (Amazonas, Brasil) distante aproximadamente 25 km em linha reta do centro da cidade 

(SCUDELLER et al., 2005). 

O Tupé é um lago de águas pretas com área inundável e margens íngremes em um vale em forma de 

“V”. É um lago de ria, ou seja, bloqueado por bancos de areia na sua foz. Sofre influência do rio Negro, 

apresentando características hidrológicas semelhantes à maioria dos lagos de área inundável da bacia do rio 

Negro. No período de cheia a profundidade do lago varia de 10m a 15m, e no período de seca há variação de 

0,5m nas áreas de cabeceira a 4,5m em média na região central do lago. Quando o nível do rio Negro está 

abaixo da cota 19m a.n.m. (acima do nível do mar), não há qualquer influência deste sobre o lago, tendo 

pequena variação na profundidade do lago neste período (DARWICH et al. 2005). 
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4.2 Delineamento amostral 

4.2.1 Experimento com diferentes intensidades de luz 

Foi realizado um experimento com diferentes intensidades de luz, sendo utilizado sedimento do 

canal do lago, de onde as formas dormentes ficam hidratadas permanentemente durante o ano. Como a 

intensidade de luz que chega à superfície da água vai diminuindo à medida que aumenta a profundidade da 

coluna da água, foi usada esta propriedade para estabelecer as três condições de luz (1, 50 e 100%). Foi 

determinada a zona eufótica (valor da transparência da água medida com disco de Secchi multiplicada por 

três) de cada local, para determinar as intensidades de luz testadas. A transparência da água no lago Tupé é 

de 100cm, tendo pouca variação dependendo do período. 

Para a intensidade de 100% de luz, foi coletado sedimento de um local com 30 cm de profundidade, 

onde a coluna de água fosse suficiente para cobrir a armadilha (Figura 2, ponto A). Para a intensidade de 

50% de luz, foi coletado em um local com 1,5 metros de profundidade com 100 cm de transparência (Figura 

2, ponto B). E para a intensidade de 1% de luz, foi coletado sedimento de um local com 3 metros de 

profundidade, também com 100 cm de transparência (Figura 2, ponto C). 

Depois de determinadas às intensidades, se coletou o sedimento com um coletor do tipo CORER.  

Após coletado foi transferido para armadilhas de eclosões (item 3.3), permitindo que as formas dormentes 

fossem expostas aos estímulos no fundo do lago. Para cada intensidade de luz foram colocadas quatro 

armadilhas, permitindo replicação das condições testadas. O experimento foi acompanhado durante 30 dias, 

e a cada dois dias os organismos eclodidos foram retirados e fixados para posterior identificação. 

 

 

Figura 1: Localização do lago Tupé, dentro da RDS do Tupé, à margem 

esquerda do rio Negro, próximo à cidade de Manaus. 
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4.2.2 Experimento com diferentes tempos de inundação 

Para este experimento o sedimento foi coletado em locais da Zona de Transição Aquático Terrestre 

(ATTZ) onde o sedimento fica temporariamente inundado. Os ovos presentes nestes locais passam por um 

período de dessecação, sendo hidratados novamente quando o nível da água sobe. A presença e ausência de 

serapilheira (Figura 2, pontos D e E), foram os critérios para a coleta do sedimento desse experimento. As 

duas condições também foram replicadas quatro vezes.  

O sedimento foi coletado com tubo de Policloreto de Vinil (PVC) de 100 mm de diâmetro, que foi 

mantido no tubo envolto por saco plástico escuro até o momento adequado para iniciar o experimento. 

Quando o nível da água começou a subir e atingiu pelo menos 90 cm de profundidade foram montadas as 

armadilhas de eclosão, e então, forma dispostas nos locais amostrados. Isso ocorreu depois de sete dias da 

amostragem do sedimento. 

A profundidade inicial permitiu que as formas dormentes fossem expostas a 100% de luz e assim que 

o nível da água subisse, foram expostas a 50% de luz, até chegar a 1% de luz, tendo também, variações de 

temperaturas nos diferentes tempos de inundação (Figura 3). Este experimento também foi acompanhado 

durante 30 dias. Os organismos eclodidos foram retirados a cada dois dias, sendo fixados para posterior 

identificação. 

 

 

 

Figura 2: Lago Tupé com destaque nos pontos onde foram realizados os experimentos. Nos 

pontos A (100%), B (50%) e C (1%) foi realizado o experimento com diferentes intensidades de 

luz no canal do lago. Nos pontos D (com serapilheira) e E (sem serapilheira) foi realizado o 

experimento com diferentes tempos de inundação. Fonte: biotupe.org. 
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4.3 Armadilha de eclosão 

A armadilha de eclosão (Figura 4) foi modificada de PÉREZ-MARTÍNEZ et al. (2013), a saber, foi 

construída com material reciclável, diferente da original. A armadilha é constituída de uma base de concreto 

(lastro), tendo no seu centro um tubo de 100 mm de diâmetro, com seus cinco centímetros iniciais escuros, 

correspondendo à camada de sedimento. A partir daí, o tubo é transparente, o que permitiu que os ovos de 

resistência permanecessem expostos aos estímulos de eclosão. Nesta porção há orifícios de cerca de 30 mm, 

tampados com rede de malha de 20µm, que permitiu a circulação da água.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Armadilha de eclosão com esquema dos detalhes ao lado esquerdo. 

Fonte: BANDEIRA, 2016 modificada de PÉREZ-MARTÍNEZ et al., 2013. 

Figura 3: Variação de temperatura nas margens com e sem 

serapilheira no período dos experimentos. 
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4.4 Detalhes da metodologia em campo e laboratório 

Os dois experimentos foram acompanhados durante 30 dias. Este critério foi adotado porque 

BANDEIRA et al., (2014a; 2014b) verificaram em experimentos de laboratório que o pico de eclosão 

ocorreu em torno de 15 dias após iniciado os experimentos. Para garantir que os organismos das armadilhas 

fossem de formas dormentes e não de reprodução partenogenética, estes foram retirados a cada dois dias. 

Nesta ocasião foi registrado também, valores de temperatura. 

Os organismos eclodidos foram fixados com formol a 4%. Foram identificados no nível de grandes 

grupos (Cladocera, Copepoda e Rotifera), diferenciados e quantificados com auxílio de estereomicroscópio e 

microscópio óptico.  

 

4.5 Análises dos dados 

Para testar a hipótese que maior intensidade de luz resulta em maior abundância de eclosão das 

formas dormentes foi realizado uma Análise de Variância de dois fatores (ANOVA-Two way), seguida com 

o teste de Tukey. Foram considerados os tratamentos (1, 50 e 100% de luz) e os grupos (Cladocera, 

Copepoda e Rotifera) como fatores. Para testar a hipótese que a abundância de eclosão das formas dormentes 

diminui com o aumento do tempo de inundação nas margens com e sem serapilheira foram realizadas 

análises de regressão entre o tempo de inundação e a abundância de Cladocera, Copepoda e Rotifera para 

cada margem. 

 

5. RESULTADOS 

a) Eclosão em diferentes intensidades de luz 

 

Houve diferença na abundância de eclosão entre os três tratamentos e entre os três grupos (Tabela 1). 

A diferença nos tratamentos está entre 100 e 50% (Tabela 2), isso porque, 100% houve a maior abundância 

de eclosão e 50% a menor abundância (Figura 5). No tratamento de 1% houve a segunda maior abundância 

(Figura 5). 

 

 

 GL SQ MQ Valor de F Valor de p 

Tratamentos 2 11.721 5.860 7.209 0.003* 

Grupos 2 15.852 7.926 9.750 0.000* 

Tratamentos: Grupos 4 3.752 0.938 1.154 0.352 

Resíduos 27 21.949 0.813   

 

 

 

Tabela 1: Análise de Variância com dois fatores com o nível de significância de 95% (*). 

GL=graus de liberdade, SQ=soma dos quadrados, MQ=média dos quadrados. 
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A diferença nos grupos está na abundância de Rotifera e Cladocera (Tabela 2), isso porque, em todos 

os tratamentos Rotifera houve a maior abundância e Cladocera a menor abundância. Copepoda teve a 

segunda maior abundância em todos os tratamentos (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Eclosão em diferentes tempos de inundação 

 

Tanto para as margens com serapilheira, quanto para as margens sem serapilheira todos os grupos 

apresentaram o mesmo padrão, tendo uma relação positiva entre a abundância de eclosão e o tempo de 

inundação (Figura 6). Na margem sem serapilheira a eclosão de Cladocera foi muito baixa, eclodindo menos 

de dez organismos (Figura 6). 

 

 diff lwr Upr p adj 

50-1 -0.233 -1.357 0.890 0.866 

100-1 1.076 -0.047 2.200 0.062 

100-50 1.310 0.186 2.434 0.019* 

Copepoda-Cladocera 0.683 -0.382 1.750 0.271 

Rotifera-Cladocera 1.618 0.552 2.685 0.002* 

Rotifera-Copepoda 0.935 -0.131 2.001 0.095 

Tabela 2: Resultados dos testes de Tukey entre os tratamentos e 

entre os grupos com nível de significância de 95% (*). diff=centro, 

lwr=limite inferior, upr=limite superior, p adj= valor de p ajustado. 

Figura 5: Abundância de eclosões de Cladocera, 

Copepoda e Rotifera nas diferentes intensidades de luz. 



 
  

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a margem com serapilheira no período de eclosão Rotifera teve a dominância da abundância 

relativa, já para a margem sem serapilheira a dominância foi de Copepoda (Figura 7). Cladocera teve a 

menor abundância relativa nos dois locais (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Abundância relativa de Cladocera, Copepoda e Rotifera nas margens com e sem 

serapilheira. 

Figura 6: Análises de regressão entre a abundância de eclosão e o tempo de inundação para 

cada grupo nas margens com e sem serapilheira. 
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6. DISCUSSÃO 

a) Eclosão em diferentes intensidades de luz 

A hipótese que maior intensidade de luz resulta em maior abundância de eclosão das formas 

dormentes não foi corroborada, pois, mesmo o tratamento de 100% tendo a maior abundância de eclosão, a 

segunda maior abundância foi em 1% e não 50%. Isso pode indicar que quando o lago Tupé está no período 

de seca, até os locais que recebem pouca luz, possibilitam a eclosão das formas dormentes. 

No trabalho de CALIXTO et al. (2011) foi avaliada a distribuição espaço-temporal da riqueza e 

abundância de Cladocera, Copepoda e Rotifera no lago Tupé, e descreveram que na seca ocorre a maior 

densidade de organismos. Podemos considerar com nossos resultados, que neste período ocorre uma grande 

contribuição do banco de ovos para a comunidade ativa, isso porque, mesmo em 50% houve uma grande 

abundância de eclosão. Essa contribuição pode ser importante, uma vez que o lago no período de seca está 

propício a garantir a persistência dos organismos eclodidos, assim como seus descendentes, uma vez que 

LEÃO (2012) encontrou a maior abundância e biovolume de fitoplâncton neste período. Porém, para se 

afirmar que a maior contribuição do banco de formas dormentes para a comunidade ativa é no período de 

seca, ainda se faz necessário mais estudos, principalmente para verificar a contribuição em outros períodos.  

A diferença na abundância entre os três tratamentos pode estar relacionada com o formato do lago, 

que é descrito por DARWICH et al. (2005) em forma de “V”, tendo margens íngremes. É possível que no 

período em que o lago está vazando, as formas dormentes que foram depositadas nas margens, onde se testou 

o tratamento de 50%, podem ser carreadas para a parte mais funda do lago, onde foram testados os 

tratamentos de 100 e 1%. Porém, COUTO (2013) fez a distribuição espacial das formas de resistência de 

Cladocera no lago Tupé e descreveu que nas margens tem a maior quantidade de ovos em comparação com o 

canal, no entanto, a eclosão foi muito baixa em relação à quantidade encontrada. Então, com base nos nossos 

resultados de baixa abundância em 50% para todos os grupos, sugerimos ou que têm poucos ovos nessa 

região por causa do carreamento para o canal, ou a taxa de eclosão nas regiões das margens que permanecem 

com água sejam naturalmente baixas no período de seca. 

Quanto à contribuição do banco de formas dormentes para a comunidade ativa, Rotifera teve a maior 

contribuição, seguida de Copepoda e Cladocera, independente dos tratamentos.  Isso pode estar relacionado 

com a diversidade desses grupos no lago, onde Rotifera é mais diverso (144 espécies), seguido de Cladocera 

(96 espécies) e Copepoda (18 espécies). Ou ainda, à estratégia de dormência que cada grupo apresenta, no 

qual Rotifera e Copepoda que tiveram a maior abundância de eclosão apresentam representantes com 

diapausa e quiescência, já Cladocera que teve a menor abundância só tem representantes com diapausa. 

Como a quiescência é o próprio organismo que entra em dormência, assim que são expostos aos estímulos há 

a eclosão, diferentemente da diapausa que precisa finalizar o desenvolvimento embrionário depois da quebra 

da dormência e só depois há a eclosão. Porém, só é possível ver essa diferença no nível de espécie, então 

sugerimos que em estudos futuros se identifique os organismos em níveis taxonômicos menores, para 

resultados mais conclusivos. 
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Com os nossos resultados conseguimos verificar que no período de seca a contribuição das formas 

dormentes dos diferentes grupos para a comunidade ativa é independente da quantidade de luz que chega ao 

sedimento do lago. Uma vez que, houve eclosão de todos os grupos nas diferentes intensidades, com 

diferença apenas na abundância para cada grupo.  

 

b) Eclosão em diferentes tempos de inundação 

 

A hipótese de que a abundância de eclosão das formas dormentes diminui com o aumento do tempo 

de inundação nas margens com e sem serapilheira não foi corroborada. Pois, todos os grupos nas duas 

margens apresentaram um padrão inverso, tendo um aumento na abundância de eclosão com o aumento do 

tempo de inundação. O padrão obtido nas margens estar relacionado com o tempo de exposição aos 

estímulos de eclosão, uma vez que, o crescimento da coluna d’água possibilitou à exposição gradativa de luz 

e a temperatura ficou entre 29 e 32 °C (Figura 3). BANDEIRA et al. (2014a) em experimentos de laboratório 

testaram a influência da temperatura na eclosão das formas dormentes de Cladocera, e encontraram que em 

29 °C ocorre a maior abundância de eclosão. No nosso trabalho, com exceção de Cladocera nas margens sem 

serapilheira, a abundância de todos os grupos tende a aumentar a partir do 12° dia, quando a temperatura está 

em 30 °C e fica em torno de 29 °C nos dia seguintes. Como a abundância de eclosão não diminui até o 30° 

dia, nós sugerimos que para os próximos trabalhos aumente o tempo de acompanhamento, assim é possível 

determinar se as eclosões são continuas ou cessam em um determinado tempo.  

Esse foi o primeiro trabalho com banco de formas dormentes das margens com serapilheira e o 

primeiro com formas dormentes de Copepoda e Rotifera nas margens sem serapilheira. Quando avaliamos a 

abundância relativa dos grupos nas margens, Rotifera teve a maior contribuição na margem com serapilheira, 

seguido de Copepoda e esse padrão foi invertido para a margem sem serapilheira. Isso pode indicar que a 

maior deposição das formas dormentes de Rotifera está sendo nas regiões com serapilheira e de Copepoda 

nas regiões sem serapilheira.  

No trabalho de RIMACHI (2011) foi feita a distribuição espacial de Rotifera no lago Tupé e ele 

encontrou a maior riqueza no Igapó, seguido da macrófita Utricularia foliosa e foliço, destacando que esses 

habitats são temporários, presentes apenas na enchente/cheia. Os locais estudos pelo autor correspondem às 

margens com serapilheira, e com os nossos resultados se indica que depois de produzidas há a deposição das 

formas dormentes na serapilheira e que na enchente quando são expostas aos estímulos de eclosão, eclodem 

e podem recolonizar os habitats temporários. Uma vez que, houve eclosão desde o primeiro até o último dia 

de inundação. 

Para Copepoda, SEGUNDO (2013) fez a distribuição espacial apenas para Cyclopoida em três 

habitats, e encontrou que tinha maior riqueza na serapilheira, seguida de Utricularia foliosa e região 

limnética. Nos nossos resultados mesmo Rotifera sendo dominante, Copepoda teve uma grande contribuição 

na margem com serapilheira, porém prevaleceu nas margens sem serapilheira (Figura 7). Quando verificada 

a distribuição espaço-temporal por CALIXTO et al. (2011), eles observaram que ocorre um aumento da 

riqueza de Copepoda no período de enchente no lago Tupé, e com nossos resultados podemos indicar que 
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esse aumento ocorre devido a eclosão das formas dormentes. Uma vez que, com o aumento da coluna d’água 

há a inundação dos habitats temporários e concomitantemente a eclosão e recolonização por Copepoda, que 

também eclodiram desde o primeiro até o último dia de inundação no nosso acompanhamento. 

Cladocera apresentou baixa abundância em todo o acompanhamento, porém, apresentou a menor 

abundância na margem sem serapilheira. No trabalho de COUTO (2013) verificando a distribuição espacial 

do banco de ovos, mesmo encontrando os ovos no sedimento, ela também registrou baixa abundância de 

eclosão nos sedimentos das margens sem serapilheira. O que pode indicar que para essa região a abundância 

seja naturalmente baixa, mas isso não significa que as formas dormentes estejam ausentes. Pois, BANDEIRA 

et al. (2014a; 2014b) testaram diferentes temperaturas e fotoperíodo como estímulos de eclosão e registraram 

uma alta abundância de eclosão a partir desses sedimentos. Contudo, observamos que na margem com 

serapilheira a abundância foi aumentando com o tempo de inundação, com maiores abundâncias a partir do 

24° dia. A observação indica que 30 dias não são suficientes para acompanhar a eclosão de Cladocera nas 

margens com serapilheira, na qual, possivelmente a abundância aumentaria depois de 30 dias de inundação.  

Isso porque, quando verificada a distribuição espacial por GHIDINI (2011) a maior riqueza foi encontrada 

nos habitats temporários das margens, como a serapilheira e a Utricularia foliosa. Então, sugerimos que em 

estudos futuros se aumente o tempo de acompanhamento, incluindo também o período de cheia no lago.  

 

7. CONCLUSÃO  

 

Nosso estudo abordou a dinâmica de eclosão das formas dormentes de Cladocera, Copepoda e 

Rotifera com a variação de estímulos que ocorre nos períodos de seca e enchente no lago Tupé. Foi possível 

verificar que no período de seca quando o volume de água no lago fica estabilizado ocorre eclosão das 

formas dormentes dos três grupos independente da intensidade de luz que chega ao sedimento, uma vez que 

a intensidade só vai influenciar na quantidade de ovo que eclode em cada região do lago. Também 

verificamos que a eclosão das formas dormentes presentes nas margens com e sem serapilheira aumenta 

concomitantemente com o aumento da coluna d’água no período de enchente, uma vez que neste período 

ocorre a formação dos habitats temporários das margens e com a eclosão das formas dormentes há a 

recolonização. 
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