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Sinopse 

Neste estudo investigou-se a história natural dos copépodes presentes em lago urbano de área 

preservada no lavrado de Roraima cuja marcante característica é ser o único remanescente de 

um sistema de lagos que caracterizava a área urbana de Boa Vista.  O lago tem formato 

arredondado, medindo aproximadamente 60 metros de diâmetro. O estudo foi feito 

principalmente com relação à estrutura populacional destes organismos. As amostragens 

foram feitas em seis coletas durante a estiagem na região, abrangendo três microhabitats do 

lago: margem com vegetação de gramíneas e ciperáceas, porção limnética e margem sem 

vegetação. Foram quatro perguntas norteadoras do estudo, todas relacionadas às proporções 

das fases ontogenéticas dos copépodes – adultos (machos e fêmeas), copepoditos (os jovens) 

e náuplius (larvas) presentes nos microhabitats. Os resultados indicaram três situações gerais: 

i) quando comparadas entre si as fases ontogenéticas, dentro e entre os microhabitat, as 

densidades de copepoditos e adultos prevaleceram sobre os náuplius, ii) as densidades de 

indivíduos representantes destas fases ontogenéticas sofreram reduções conforme diminuía o 

nível de água do lago devido à estiagem, iii) fêmeas com ovos se distribuem 

homogeneamente entre os microhabitat quando o lago está com o nível máximo de água e 

heterogeneamente distribuídas quando baixam os níveis. 

 

Palavras-chave: Copepoda, Diaptomidae, história natural, estrutura populacional, área 

urbana, lavrado, Roraima. 
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RESUMO 

 

O estudo aborda a história natural dos copépodes presentes em um lago urbano situado em 

área municipal protegida no lavrado de Roraima que tem como característica ser o único 

remanescente dos lagos das áreas urbanas de Boa Vista. O lago tem formato arredondado, 

medindo aproximadamente 60 metros de diâmetro. A pesquisa foi relacionada à estrutura 

populacional dos copépodes do lago. As amostragens foram feitas em seis visitas durante 

dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, época de estiagem na região, abrangendo três 

microhabitat do lago: margem com vegetação de gramíneas e ciperáceas, porção limnética e 

margem oposta sem vegetação. Cada visita correspondeu a uma amostragem em um 

microhabitat – ao todo foram 6 amostragens por microhábitat. Estas amostragens abrangeram 

também três fases do lago – cheia, período intermediário (entre cheia e seca) e seca (níveis 

críticos de água). Foram quatro perguntas norteadoras do estudo abrangendo as proporções de 

adultos (machos e fêmeas), copepoditos (os jovens) e náuplius (larvas) dentro e entre os 

microhabitat. Para cada pergunta foi formulada a respectiva hipótese, considerada resposta 

provisória à pergunta, cujos resultados permitiram algumas inferências sobre a dinâmica da 

população estudada dos copépodes. Os principais resultados relacionados a estas quatro 

perguntas foram: Primeira – i) as proporções de adultos e copepoditos foram maiores do que a 

dos náuplius nos três microhabitat, ii) as proporções de náuplius, copepoditos e adultos foram 

maiores na porção limnética, iii) a proporção de adultos foi menor na margem com vegetação. 

Segunda – i) a razão sexual foi 1:1 entre os três microhabitat, ii) dentro dos três microhábitats 

a proporção entre machos e fêmeas apresentaram distorção na razão sexual, sendo homogênea 

na margem sem vegetação e apresentando distorção sexual na zona limnética e margem com 

vegetação, sempre com fêmeas predominando. Terceira – i) nos três microhabitat a proporção 

de fêmeas com ovos foi ligeiramente maior quando o lago estava cheio, ii) fêmeas com ovos 

distribuíram-se igualmente nos três microhabitat quando o lago estava cheio e durante o seu 

período de redução espacial (intermediária entre a cheia e seca), iii) a proporção de fêmeas 

com ovos foi maior no centro quando o lago está com menos água, iv) as proporções de 

fêmeas com ovos foi maior no centro e na margem sem vegetação quando o lago está com 

nível crítico de água. Quarta – i) entre as três fases do lago – cheia, intermediária e seca, os 

copepoditos (jovens) e os adultos foram mais abundantes do que os náuplius, ii) as proporções 

de náuplius foram homogêneas nas fases altas de água (cheia e período intermediário) e 

menor nos níveis críticos de água, iii) os copepoditos foram mais abundantes na fase 

intermediária do lago e homogêneos nas fases extremas – cheia e seca, iv) os machos e 

fêmeas adultos tiveram abundância reduzida na mesma proporção que a redução de água do 

lago na sequência cheio, período intermediário e seco (nível crítico de água). 

 

Palavras-chave: Copepoda, Diaptomidae, história natural, estrutura populacional, área 

urbana, lavrado, Roraima. 
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ABSTRACT 

 

NATURAL HISTORY OF Notodiaptomus amazonicus (WRIGHT, 1935) IN A 

PROTECTED URBAN AREA LAKE IN THE LAVRADO OF RORAIMA 

(COPEPODA: CALANOIDA: DIAPTOMIDAE) 

 

The study addresses to the copepods natural history of an urban lake in a protected municipal 

area in the lavrado of Roraima, whose lake has the characteristic of being the unique remnant 

of urban lakes in Boa Vista. The lake has a round format, measuring near 60 meters in 

diameter. The research was related to the population structure of the copepodes of the lake. 

The samples were taken in six visits during December 2014, the dry period of the region, 

covering three microhabitats: margin with vegetation of gramineans and cyperaceans, 

limnetical portion and margin with absent vegetation. Each visit corresponded to a sample in 

one microhabitat – in all 6 samples per microhabitat. These samples also encompassed three 

phases of the lake – full waters, empting and critical levels of the water. Four questions 

guided the study concerning the proportions of adults (male and female), copepodits 

(juveniles) and náuplius (larvae) inside and between the microhabitats. Each question had its 

respective hypothesis, considered the provisory answer to the question, which results allowed 

some inferences on the dynamics of the studied copepod population. The main results related 

to these four questions were: First – i) the proportion of adults and copepodits were greater 

than the náuplius in the thre microhabitats, ii) the proportion of náuplius, copepodits and 

adults were greater in the limnetical portion, iii) the proportion of adults was fewer in the 

margins with vegetation. Second – i) the sexual ratio was 1:1 among the three microhabitats, 

ii) inside the three microhabitats the proportion between males and females was also 1:1. 

Third – in the three microhabitats the proportion of females carrying eggs was slightly greater 

when the lake was full or empting, ii) female carrying eggs was equally distributed in the 

three microhabitats when the lake was full, iii) the proportion of females carrying eggs was 

greater in the center and in the margin without vegetation when the lake was in its critical 

water level. Fourth – i) among the three phases of the lake – full, emptying and critical levels 

of the water – the copepodits and males and females adults were more abundant than 

náuplius, ii) the proportion of náuplius was homogenous and more abundant in the high levels 

of water (full and emptying), less abundant in the critical levels of water, iii) the copepodits 

were more abundant when the lake was emptying, but homogenous in the extreme phases– 

full and critical levels, iv) adult males and females had its abundance reduced at the same 

proportion as the water was decreasing in a sequence of full water, empting and critical levels 

of water.    

 

Keywords: Copepoda, Diaptomidae, natural history, population structure, urban area, 

lavrado, Roraima. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Aspectos gerais 

O presente estudo é sobre a fauna zooplanctônica que ocorre em lagos de Roraima, 

especificamente abordando alguns parâmetros populacionais da história natural do copépode 

calanoida Notodiaptomus amazonicus (Wright, 1935). Por história natural existem várias 

conceituações, por exemplo, a que situa o conceito como estudo da estrutura e função sobre 

determinado aspecto da natureza, incluindo aspectos ecológicos sobre a estrutura das 

populações (Pianka, 1994). É precisamente o conceito ao qual se ajusta o presente estudo – 

história natural e a abordagem ecológica. Os parâmetros ecológicos utilizados para descrever 

esta feição específica da história natural de N. amazonicus foram: densidade entre os estágios 

de vida, razão sexual dos indivíduos adultos, densidade destes adultos com ovos no lago e 

influência da variação do nível de água sobre a abundância de náuplius (larvas), copepoditos 

(jovens) e adultos.  

Estudos desta natureza nos ajudam a entender vários aspectos do ambiente, porque há 

uma relação direta entre os fatores físicos e biológicos de uma região e o comportamento da 

fauna, neste caso específico os seus componentes aquáticos. Como exemplo de fatores 

biológicos que causam interferência na fauna, Robertson e Darwich (2008) relataram que 

numa comunidade zooplanctônica do rio Amazonas, no Lago Camaleão perto de Manaus, o 

cladócero Moina minuta tem sua estrutura populacional influenciada, durante o dia e a noite, 

por pressão de predação seletiva sobre jovens e adultos, cujas movimentações (predadores e 

presas) são influenciadas pelo clima da região e por fatores físico-químicos. Se 

encontrássemos em outra área da Amazônia esta mesma condição estrutural da população que 

Robertson & Darwich estudaram, por exemplo, Roraima e seus lagos do lavrado, é possível 

que o modelo que eles formularam para uma região da Amazônia talvez não se aplicasse em 

outra sob várias condições diferentes. 

Como exemplo de fatores físicos que podem interferir na estrutura de populações 

zooplanctônicas nós temos o relato de Brandorff (1978), que estudou a composição do 

zooplâncton em um lago de várzea e outro de água preta, encontrando várias 

heterogeneidades, certamente em virtude da composição físico-química das águas onde ele 

fez o seu estudo.  Outro exemplo é o de Carvalho (1983) que estudou o zooplâncton do lago 

Grande do Maniquiri, no qual realizou uma aproximação levando em consideração o nível da 

água, a turbidez, além da predação sobre as populações. Um bom estudo sobre estes aspectos 

é o de Hardy (1989) que estudou a influência da oferta de alimento, temperatura e turbidez da 
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água sobre cladóceros em condições de laboratório, controlando o ambiente, a fim de observar 

como estes fatores podem influenciar nas populações zooplanctônicas. 

Santos-Silva (1991) estudou os calanóides do lago Calado na região de Manaus e 

observou que as espécies apresentam marcante sazonalidade, tanto na abundância como na 

reprodução, mas não na composição de espécies. Ele relata que os organismos apresentaram 

maiores densidades durante os períodos de seca dos anos 1983-1984 (setembro-dezembro), 

período durante o qual os organismos apresentaram maior atividade reprodutiva. Nos períodos 

de enchente, cheia e intermediária (janeiro-agosto) Santos-Silva (1991) relata que não 

observou grande densidade dos organismos que ele estudou. Neste trabalho ele mostrou 

também que fêmeas maiores de diaptomídeos carregavam maior número de ovos do que 

fêmeas menores, uma verificação que está de acordo com outros grupos de animais, 

significando que as fêmeas investem em crescimento e em desenvolvimento dos ovos 

(Timms, 1968). 

Estes trabalhos trazem informações fundamentais para fazermos inferências sobre a 

estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, cujas densidades (dos estudos) variam no 

tempo. Os estudos zooplanctônicos na Amazônia tiveram um acréscimo bastante significante 

entre os anos 1970 e 1980, devido aos esforços feitos pelos pesquisadores do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia. Assim nós temos, por exemplo, os relatos de Santos-

Silva (1989, 1991, 1999), Braun (1952), Marlier (1968), Hardy (1978), Schaden (1978), 

Robertson (1980), Robertson e Hardy (1984), Bozelli (1990) e Melack (1984). São trabalhos 

que se tornaram clássicos de uma época.  

Algumas regiões da Amazônia, talvez por falta de logística para pesquisa, ficaram 

carentes de aproximações sobre estudos zooplanctônicos, por exemplo, as bordas do domínio 

morfoclimático da Hiléia (Ab'Saber, 2002) nas regiões de Roraima, Acre e Amapá. Para o 

norte, em direção à Venezuela nós temos vários relatos sobre zooplâncton, por exemplo, os 

estudos de Infante (1980) e Vasques (1984). São bons estudos de regiões ecológica e 

geograficamente diferentes, cujos modelos servem de guia para estudos nestas áreas de bordas 

do domínio amazônico, mas há que termos referências mais firmes sobre o que ocorre com o 

zooplâncton de regiões razoavelmente próximas, pertencentes à outros ecossistemas, por 

exemplo, a região dos lagos da região de Manaus e os lagos do lavrado de Roraima, a 

primeira com muitas informações, a segunda com quase nada. 

Foi com este olhar que o presente estudo foi concebido – estudar um lago do lavrado 

de Roraima, uma região caracteristicamente composta por lagos, para gerar informações que 

possam, além de subsidiar outros estudos, fornecer elementos para que possamos com mais 
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acuidade entender a estrutura dos ecossistemas tropicais e interpretar padrões de distribuição, 

composição de espécies e estrutura de populações zooplanctônicas da Amazônia em seus 

diversos ambientes. 

 

A região de Roraima: os lagos do lavrado  

Dentro do domínio morfoclimático da Amazônia, a região de Roraima apresenta tantas 

características peculiares que a torna um sistema natural único, devido aos seus atributos 

ecológicos e geográficos – um destes atributos é a sua vegetação composta por áreas abertas e 

fechadas (Carvalho, 2009). Essa característica da vegetação, por si só, já dá motivo para uma 

reflexão ecológica e geográfica – permite o reconhecimento dos ecossistemas roraimenses 

como um grande mosaico de paisagens próprias encravadas dentro do domínio florestal da 

Amazônia, como são os campos de Santarém, Humaitá, Trombetas e Rondônia. Mas se por 

um lado, o fato de apresentar áreas abertas torna esta região roraimense semelhante às outras 

feições amazônicas que têm este conjunto de vegetação composto por áreas abertas e 

fechadas, constitui Roraima um ecossistema distinto dentre estes, devido aos seus lagos nas 

áreas abertas e às feições próprias dadas pelo relevo, clima, hidrografia e vegetação presentes 

nesta região (Carvalho, 2009). 

Ao olharmos especificamente sobre o sistema de áreas abertas das regiões 

roraimenses, o lavrado, em comparação às demais áreas abertas amazônicas nós podemos 

afirmar que este é o maior enclave desse tipo de vegetação no domínio morfoclimático da 

Amazônia, estendendo-se por cerca de 40.000 km² no nordeste de Roraima, inserido na 

unidade morfoestrutural Pediplano Rio Branco-Rio Negro (Radambrasil, 1975) (Figuras 1 e 

2). Fisionomicamente o lavrado assemelha-se a outras regiões, como o cerrado, mas não 

ultrapassa essa semelhança da simples fisionomia. Nós temos então, partir da posse de seus 

próprios atributos regionais, especialmente o histórico e cultural, esta área única na 

Amazônia, o lavrado, sendo assim denominado pelos moradores da região e adotado por 

diversos autores para se referirem à este peculiar enclave amazônico (Heyer, 1994; Vanzolini 

e Carvalho, 1991; Carvalho 1997, 2002; Vitt e Carvalho, 1992; Nascimento, 1998, Moraes e 

Carvalho, 2014). 

Elementos importantes e definidores desta paisagem são os lagos do lavrado (Figura 

3). Estes lagos apresentam quatro formas básicas: goticulares, circulares, elipsoidais e 

geminados, geralmente associados e constituindo-se em cabeceiras de pequenos cursos de 

água que fluem para os rios maiores (Meneses et al., 2007). As pequenas bacias lacustres são 

rasas, no geral não ultrapassam 5,0 – 7,0 ha, cerca de 1-1,5 metros de profundidade (há bem 
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maiores e mais profundos), onde ocorrem macrófitas aquáticas, ciperáceas, gramíneas e 

arbustos do tipo Curatella e Byrsonima (Simões Filho et al., 1997). Na área urbana de Boa 

Vista, capital de Roraima e área "core" do lavrado, cuja característica era justamente a 

presença destes lagos, atualmente encontram-se todos aterrados para dar lugar à expansão 

populacional – o núcleo urbano desta cidade tem hoje cerca de 350.000 habitantes –, apenas 

um remanescente, o lago dos Americanos, onde este trabalho foi realizado. Este nome do lago 

é devido a uma família de norte-americanos que morava no entorno dessa área nos idos 1950 

(Sebastião Nascimento, com. pes.). Neste lago dos Americanos estudei uma população do 

zooplâncton Notodiaptomus amazonicus (mais à frente, nos Métodos, há ilustrações da área 

de estudo) 

 

 

 

 

Figura 1. Unidades morfoestruturais de Roraima (adaptado do Radambrasil, 

1975, e Vanzolini & Carvalho, 1991). 1 Platô Sedimentar Roraima, 2 Platô 

Amazonas-Orinoco, divide as duas regiões, 3 Platô Dissecado Norte 

Amazônico, 4 Platô Residual de Roraima, 5 Pediplano Rio Branco-Rio 

Negro. 

 

 

5° 
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Figura 3. Vista aérea do lavrado e lagos (1), vereda de buritis – matas de galerias (2), origem da mata 

de galeria – buritizal do lavrado a partir de um lago (3). 

Figura 2. Roraima: (1) áreas altas, (2) Lavrado, (3) áreas alagadas e terra firme. 

As linhas amarelas mostram os contornos políticos do Brasil – situando 

Roraima, Guiana e Venezuela. 
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Sobre o diaptomídeo Notodiaptomus amazonicus (Wright, 1935) 

Notodiaptomus amazonicus (Wright, 1935) é uma espécie zooplanctônica da família 

Diaptomidae, ordem Calanoida, cuja localidade-tipo é o lago Arari, situado na ilha de Marajó, 

Pará (Santos-Silva et al., 2011, 2013). O tamanho deste animal é cerca de 1580 μm. O macho 

adulto pode ser reconhecido através do segmento 13 da antênula direita, onde pode ser 

observada a presença de seta modificada constituindo um processo espiniforme com ápice 

arredondado. As fêmeas têm o quinto par de pernas com seta externa da base atingindo a 

metade do primeiro segmento do exopódito, conquanto que o endopódito esteja 

unissegmentado sem descontinuidade na cutícula ou sutura. 

Notodiaptomus amazonicus apresenta alguns caracteres comuns a outros membros do 

gênero, por exemplo, Notodiaptomus nordestinus (Wright, 1935), do qual pode ser 

distinguido por um conjunto de características fenotípicas, as mais marcantes são as duas 

setas presentes em N. amazonicus e uma em N. nordestinus (Santos-Silva, 2013). Esta espécie 

ocorre da Venezuela até a Argentina. Para uma discussão detalhada sobre o complexo de 

diaptomídeos ao qual N. amazonicus está inserido – o complexo nordestinus – é referência o 

trabalho minucioso de Santos-Silva et al. (2013) sobre a sistemática deste grupo. 

 

  

 

 

 

Figura 4. Notodiaptomus amazonicus (Wright, 

1935). Macho adulto em vista dorso-lateral 

direita. Fonte: Laboratório de Planctôn/INPA 

(2015). 

2 mm 
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Composição da dissertação 

Sob um foco geral, de conteúdo, eu apresento neste trabalho os resultados sobre a 

estrutura populacional do copépode Notodiaptomus amazonicus que vive num lago urbano na 

cidade de Boa Vista. São relatadas informações sobre a biologia e a história natural deste 

organismo, com a finalidade de agregar valor ecológico às informações existentes relativas à 

proporção dos estágios ontogênicos na população, razão sexual, aspectos reprodutivos e o 

comportamento da densidade de cada fase de vida da espécie. Estas características são 

brevemente abordadas também com relação às variações do nível de água do lago estudado. 

A estrutura central da redação de apresentação dos dados foi delineada seguindo dois 

aspectos básicos: i) perguntas norteadoras, de acordo com a práxis do método científico 

(Popper, 1982; Lakatos e Markoni, 1995); ii) resultados e discussão apresentados juntos, o 

que dá mais praticidade para as análises e os comentários pertinentes a determinados aspectos 

considerados importantes no contexto dos resultados.  

Cada pergunta da dissertação forma um bloco completo não independente das demais 

perguntas, as quais têm a seguinte estrutura: a pergunta em si e a resposta provisória à esta – a 

hipótese, a verificação da hipótese que vai compor os resultados e a discussão pertinente aos 

resultados encontrados. 

Nos métodos este processo está demonstrado com mais detalhes. Um aspecto sobre as 

perguntas da dissertação que merece ser mencionado é que as perguntas e as hipóteses foram 

formuladas antes de começar os trabalhos de campo, bem como a estatística a ser utilizada 

para as análises. As coletas então foram feitas de acordo com as perguntas formuladas 

relacionadas aos seguintes parâmetros populacionais: 

 i) proporções de náuplius, copepoditos e adultos,  

ii) razão sexual,  

iii) densidade de fêmeas ovadas,  

iv) proporções de náuplius, copepoditos e adultos ao longo do período de estudo – 

relações com o nível de água do lago, porque o mesmo é submetido à estiagem da região, 

época durante a qual fiz o estudo.  

Cada pergunta tem outras secundárias relacionadas aos microhabitat analisados no 

lago, apresentadas nos métodos em detalhes.  
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2. OBJETIVOS 

O trabalho foi realizado com o objetivo geral de caracterizar a estrutura populacional 

do Copepoda Notodiaptomus amazonicus – a unidade sistemática do trabalho –, presente em 

lago de área urbana – a unidade geográfica do estudo – na cidade de Boa Vista, lavrado de 

Roraima. Portanto é um estudo de ecologia. 

Para conduzir um estudo como este é necessário uma abordagem ecológica nos moldes 

e padrões com que estes estudos são feitos. Desta forma foram elaborados alguns objetivos 

secundários que se referem à estrutura da população de N. amazonicus em cada estágio de 

vida, razão sexual, os aspectos reprodutivos das fêmeas e a influência da variação dos níveis 

da água do lago sobre as proporções de náuplius, copepoditos e adultos. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

 A área de estudo é, utilizando as conceituações de biogeografia, a unidade geográfica 

do trabalho, o lago dos Americanos (aproximadamente 2º 50’N, 60º 40’W), situado na região 

do lavrado dentro da área urbana protegida (é um parque municipal) de Boa Vista (Figura 5). 

 

 

 

O lago tem 1,16 metros de profundidade máxima no centro, registrado com o lago 

totalmente cheio, em dezembro de 2014. A área total foi de 65000 m² (6,5 ha) nesta fase bem 

 2° 50’N, 60° 40’W 

Figura 6. Localização da área de estudo (unidade geográfica do trabalho) – lago dos 

Americanos; aproximadamente 2º 50’N, 60º 40’W. 
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cheia do lago. O comprimento do lago cheio é 251,33 metros por 296,81 metros, o contorno é 

regular, aproximadamente circular. Durante o período da estiagem (setembro-maio) o nível da 

água fica reduzido a menos de 1/3 da sua capacidade total, aparecendo um solo com muita 

lama e a presença de poucos organismos vivos (Poerschke, 2011). É um lago com baixo teor 

de nutrientes, pouco eutrofizado e definido como oligotrófico (Poerschke, 2011). 

 

3.2. Microhabitat amostrados e fases do lago (tamanho do lago) 

As amostragens para as coletas de N. amazonicus foram feitas durante 30 dias 

alternados em 6 visitas (coletas) durante dezembro de 2014 a janeiro de 2015. Foram 

previamente definidos no ambiente três microhabitat no lago: i) margem com vegetação, ii) 

porção limnética e margem sem vegetação (Figura 6). Estes microhabitat foram 

categorizados de acordo com o ambiente natural para compor os tratamentos para as análises 

estatísticas e para verificar como a população se comporta nestes três ambientes heterogêneos 

dentro do lago. Esta heterogeneidade contempla o quesito de independência entre as amostras 

– os microhabitat constituem as amostras e as observações foram os dias de coletas. Mais à 

frente, na apresentação das perguntas, amostras e observações serão novamente enfatizadas. 

 

 

 

Figura 6. Croquis da unidade geográfica do trabalho – a área de estudo lago dos 

Americanos; em destaque vermelho os três microhabitat amostrados. 

N 
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Figura 8. (L) Imagem do lago e perfis das fases – nível da água.  (1) fase cheia – 

linha verde na imagem, (2) período intermediário entre o lago cheio e seco - linha 

amarela na imagem, (3) fase seca (nível de redução máxima do ambiente – linha 

vermelha na imagem.  

Croquis (A, B, C), direita para a esquerda:  microhábitat I, microhábitat II, 

microhábitat III.  

 

 

1 2 

Figura 7. Microhabitat, lago dos Americanos: (1) microhábitat I - margem com vegetação e 

microhábitat II - zona limnética (meio da fotografia), (2) microhábitat III - margem sem 

vegetação, oposta ao microhábitat I. 

L 

1 

2 

3 
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Fases do lago e as coletas 

 

Fase 1:  Nível máximo de água durante o período do estudo - Cheia, área 6,514 hectares (= 

65000 m²) e profundidade máxima de 1,16 metro e mínima de 0,41 metros. Período 

correspondente à 1ª coleta e 2ª coleta. 

Fase 2:  Nível da água reduzido em relação à fase 1, período caracterizado como de transição 

entre as fases cheia e seca do lago - Intermediária, área 3,444 hectares (= 34440 m²) e 

profundidade máxima de 1,13 metros e mínima de 0,39 metros. Período correspondente à 3ª 

coleta e 4ª coleta. 

Fase 3: Nível de água crítico em relação às fases 1 e 2, período de menor área e profundidade 

do ambiente com área 1,367 hectares (= 13670 m²) e profundidade máxima e mínima de 0,43 

metros e 0,27 metros - Seca. Correspondeu à 5ª coleta e 6ª coleta 

 

3.3. Coletas do zooplâncton 

 As coletas foram feitas em intervalos de 5 dias, entre 1700 e 1800 horas. Para a 

obtenção das observações quantitativas (contagem de indivíduos para verificação de 

proporções de acordo com as perguntas) foi utilizado um coletor Schindler/Patalas de 12 litros 

em 4 pontos definidos aleatoriamente em cada microhábitat, totalizando 48 litros de água 

filtrada através de rede de plâncton acoplada ao coletor com abertura de malha de 50 µm. 

Importante neste ponto enfatizar que estes 4 pontos foram feitos apenas como precaução se 

algo não desse certo nas coletas dentro de cada microhábitat – como estes microhabitat foram 

considerados homogêneos, estes 4 pontos foram agrupados para não causar risco de 

pseudoréplica (Zar, 1994). 

  Para as observações qualitativas (presença/ ausência de espécies) foi utilizada rede de 

plâncton com abertura de malha de 68 µm e copo PVC coletor de 150 ml, sendo feito arrastos 

livres, verticais e horizontais. Cada material coletado foi concentrado, fixado em formalina 

4%, acondicionado em recipiente de polietileno de 100 ml com tampa, numerado com data. 

No laboratório o material foi identificado e quantificado utilizando-se estereoscópio 

ótico binocular marca Zeiss, com lente objetiva 1x de aumento e lente ocular de 40x de 

aumento. Também utilizei microscópio óptico Nikon com lente de 4x - 100x de aumento para 

as triagens e contagens de cada fase ontogenética: náuplius, copepoditos, adultos, bem como 
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número de ovos nas fêmeas. Para a identificação das fases foram adotados os métodos de 

Santos-Silva et al (2013), Dussart e Defaye (1995). As identificações foram feitas durante o 

treinamento submetido para realização deste estudo, no Laboratório de Plâncton do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, em estágio promovido pelo Dr. Edinaldo Nelson dos 

Santos-Silva. 

 

3.4. Análise dos dados: pergunta geral, perguntas específicas e detalhamentos das 

questões. 

A análise dos dados seguiu o procedimento de cada pergunta-hipótese, dentro da 

pergunta geral: Como está estruturada a população de copépodes de um lago do lavrado de 

Roraima? ou de outra forma: Como está estruturada a população de Notodiaptomus 

amazonicus em um lago de áreas urbanas do lavrado de Roraima? 

Seguindo a práxis estatística foram elaboradas hipóteses nulas e verificações para 

todas as análises através da prova de qui-quadrado para proporções (Zar, 1996; Vanzolini, 

1992). As variáveis e categorias dependem das hipóteses e serão explicitadas a seguir, nas 

perguntas específicas. 

Foram quatro perguntas específicas, cada uma com os devidos detalhamentos. O 

método utilizado neste estudo seguiu a seguinte sequência: nas perguntas específicas (quatro) 

foi realizada a indagação para o lago todo, com relação às proporções de indivíduos em cada 

fase ontogenética, proporção de machos e fêmeas, densidade de fêmeas com ovos e com 

relação às fases do lago. 

Para cada pergunta específica há os detalhamentos destas, para analisar as proporções 

entre os hábitats e dentro dos hábitats. 

 

Quatro Perguntas específicas. 

 

Pergunta específica 1: Como está estruturada a população de N. amazonicus com relação à 

proporção de náuplius, copepoditos e indivíduos adultos no lago? 

 

Hipótese: A proporção de náuplius, copepoditos e indivíduos adultos no lago é 

homogênea 1:1:1 (hipótese nula). 

Variável: as fases ontogenéticas agrupadas nas 6 observações (coletas). 

Categorias: cada fase ontogenética: náuplius, copepoditos e adultos machos e fêmeas 

agrupadas. 
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Detalhamentos da pergunta específica 1:  

 

i) Como está estruturada a população de N. amazonicus com relação aos náuplius, 

copepoditos e indivíduos adultos DENTRO dos microhabitat e ENTRE estes na área de 

estudo? 

Hipótese 1: A proporção de náuplius, copepoditos e indivíduos adultos no lago é 

homogênea entre os microhabitat. 

Hipótese 2: A proporção de náuplius, copepoditos e indivíduos adultos no lago é 

homogênea dentro dos microhabitat. 

Variáveis: hipótese 1 – as fases ontogenéticas agrupadas nas 6 observações (coletas) 

em cada microhábitat. 

                  hipótese 2 – os microhabitat em cada fase ontogenética.  

Categorias: hipótese 1 – cada fase ontogenética: náuplius, copepoditos e adultos 

machos e fêmeas agrupadas. 

                    hipótese 2 – fases ontogenética por microhábitat. 

 

Pergunta específica 2: Como está estruturada a população com relação a proporção de 

machos e fêmeas no lago? 
 

Hipótese: A razão sexual no lago é homogênea entre os sexos. 

Variável: Gênero. 

Categorias: Machos e fêmeas agrupadas considerando todas as observações. 

 

Detalhamento da pergunta específica 2: 

 

i) Como está estruturada a população de N. amazonicus com relação à proporção de 

machos e fêmeas DENTRO dos microhabitat na área de estudo? 

Hipótese 1: A proporção de machos e fêmeas dentro dos microhabitat do lago é 

homogênea 1:1. 

Variáveis: gênero. 

Categorias: machos e fêmeas. 

 

ii) Como está estruturada a população de N. amazonicus com relação ao número de 

machos e fêmeas individualmente ENTRE os hábitats.  

Hipótese 1: machos se distribuem homogeneamente entre os microhabitat. 



25 
 

 

Hipótese 2: fêmeas se distribuem homogeneamente entre os microhabitat. 

Variáveis: microhabitat. 

Categorias: microhábitat 1, microhábitat 2 e microhábitat 3. 

 

Pergunta específica 3: Qual a densidade de fêmeas com ovos na população de copépodes do 

lago durante o período de estudo, considerando os três fases do lago? 

 

Hipótese: A proporção de fêmeas com ovos no lago é homogênea entre as três fases 

(níveis) do lago. 

Variável: fase (nível) do lago. 

Categorias: fase 1, fase 2, fase 3 – (número de fêmeas ovadas em cada fase). 

 

Detalhamento da questão específica 3 

 

i) Qual a proporção de fêmeas ovadas DENTRO de cada microhábitat, 

individualmente, e ENTRE os microhabitat, considerando as três fases (níveis) do lago? 

Hipótese 1: Dentro de cada microhábitat as fêmeas ovadas são homogêneas em relação 

às três fases do lago. 

Hipótese 2: Entre os microhabitat as fêmeas ovadas são homogêneas em cada fase do 

lago. 

Variáveis: hipótese 1 – variável é o nível do lago. 

                 hipótese 2 – variável é microhábitat. 

 Categorias: hipótese 1 – fases I, II e III do lago. 

         hipótese 2 – microhabitat I, II e III. 

 

 

Pergunta específica 4. Como está estruturada a população de N. amazonicus com relação a 

proporção de náuplius, copepoditos e adultos nas fases (níveis) do lago? 

  

Hipótese: As proporções de náuplius, copepoditos e adultos, individualmente, são 

homogêneas entre as fases (níveis) do lago. 

Variável: fase (nível) do lago. 

Categorias: fases (níveis) I, II e III – (número de indivíduos de acordo com a fase 

ontogenética – náuplius, copepoditos e adultos). 
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Para as análises de fecundidade da espécie ao longo da variação da área e 

profundidade do ambiente (fase 1, 2 e 3) foi adotado o índice específico de acordo com 

Santos-Silva (1991) cujo a fórmula e definições são listados à seguir: 

 

(i) Tamanho da postura: número médio de ovos por saco ovígero. 

(ii) Tamanho da população de fêmeas com ovos: é a proporção de fêmeas que estão 

carregando ovos em relação ao total de fêmeas adultas. 

(iii) Fecundidade da população: é o número médio de ovos por fêmea adulta. Valor 

obtido através da relação do número total de ovos e o número total de fêmeas 

adultas da espécie. 

 

 

Fec  =  ------------------ 

 

 

 Sendo:  X = número médio de ovos por fêmea ovada 

                         A = total de fêmeas ovadas 

                         B = total de fêmeas adultas (fêmeas ovadas + fêmeas sem ovos) 

 

 A obtenção dos números médios foram calculados através da contagem de 10 fêmeas 

com ovos provenientes de cada fase do lago, dentro de cada microhabitat considerado neste 

estudo, perfazendo 30 fêmeas com ovos analisadas em cada microambiente, totalizando 90 

fêmeas ovígeras em todo o lago dos Americanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   .   A 

B 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1.  ESTRUTURA DA POPULAÇÃO DE NOTODIAPTOMUS AMAZONICUS (WRIGHT, 1935) - 

PROPORÇÃO ENTRE OS ESTÁGIOS DE VIDA. 

 

A fauna de copépodes do lavrado de Roraima parece ser ainda pouco representativa. O 

único registro publicado para Roraima apresenta Dactylodiaptomus pearsei (Wright, 1927) 

como única espécie para a região (Santos-Silva et.al, 1989). Outras atividades de coleta foram 

realizadas, porém sem gerar registros publicados, conforme E.N. dos Santos-Silva (com. 

pess.). Para o lago dos Americanos, Notodiaptomus amazonicus (Wright, 1935) foi observado 

como único representante do grupo ao longo deste estudo, constituindo um novo registro para 

a região de Roraima. 

A população de Notodiaptomus amazonicus (Wright, 1935) apresenta características 

ecológicas notadamente generalistas, com hábito alimentar onívoro (Margalef 1983; 

Reynolds, 1984), habitando desde lagos naturais, rios e reservatórios (Santos-Silva et al., 

2013). Talvez esses argumentos expliquem a ampla distribuição desta espécie para mais de 

dois domínios morfoclimáticos no Brasil: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pradarias e ao 

longo do continente Sul-Americano desde o norte da Venezuela até a Argentina (Brandorff, 

1976; Dussart, 1984). 

A dominância observada neste estudo para N. amazonicus como única espécie de 

copepoda, calanoida, no lago dos Americanos, parece à primeira vista ser intrigante: como um 

lago pode apresentar um único representante de um grupo com características tão generalistas 

como os copépodes? À luz do que descreve Hardy (1980), a dominância de dada espécie num 

ambiente, possivelmente está relacionada às adaptações evolutivas de suas características 

morfológicas, fisiológicas e ecológicas condicionadas a necessidade de ser capaz de utilizar 

seu ambiente de vida de forma mais eficiente e sob maiores vantagens diante outras espécies. 

Para Melo et al. (2006), a escassa diversidade de copépodes em lagos pode estar associada aos 

efeitos dos fenômenos existentes para os ecossistemas aquáticos amazônicos, pois a 

instabilidade que ocorre pelas flutuações no nível da água influenciam nos processos 

ecológicos e, consequentemente no sucesso de estabelecimento das populações aquáticas. 

Para a família Diaptomidae, dentro da ordem Calanoida, o gênero Notodiaptomus 

parece apresentar características mais generalistas em detrimento à outros do grupo. Sendacz 

(1993) e Ibanez et al., (2004) citam o gênero entre os mais frequentemente observados para 

diversos tipos de ambientes, estando eles sobre condições ótimas ou distúrbios. Trabalhos 

realizados na Amazônia e regiões vizinhas parecem confirmar essa tendência, onde podemos 
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observar não apenas N. amazonicus, mas também outros representantes do gênero como 

citação constante nos registro, seja em caráter adicional, exclusivo ou de densidade 

predominante (Hardy, 1980; Robertson e Hardy, 1984; Dussart, 1984; Santos-Silva et al., 

1989; Espíndola e Niselli, 1996; Espíndola et al., 1996; Santos-Silva et al., 1999; Alves et.al, 

2003; Keppeler, 2003; Melo et al., 2006; Alves et.al, 2013; Raid, 2015).  

A verificação dos frequentes registros do gênero para várias localidades distintas 

dentro da bacia amazônica, bacia do Paraná e em outros países como Colômbia, Venezuela, 

Guiana e Argentina parece refletir a habilidade de adaptação e maior tolerância de N. 

amazonicus em comparação à outras espécies que poderiam também ocorrer para o lago dos 

Americanos. No contexto específico deste estudo, a realização das observações ocorreu 

durante o típico período de estiagem para a região (Radambrasil, 1975), período sazonal que 

naturalmente provoca a redução da área total, volume d’agua, desaparecimento de 

microhábitats e menor oferta de nutrientes. Aliado à isso, o lago dos Americanos, 

caracterizado como um ambiente urbano, sofre pela pressão das atividades humanas no seu 

entorno, apresentando características de perturbação frequente, seja pela contenção artificial 

submetida, seja pela utilização para recreação e balneabilidade. Assim, a partir destes 

argumentos, podemos ter uma maior segurança em caracterizar N. amazonicus como espécie 

generalista e de grande flexibilidade fisiológica, entendendo que mesmo sobre condições 

adversas para o grupo dos Copepoda, que ela foi verificada como única representante no 

ambiente estudado 

 Em números totais, 16.694 (100%) espécimes foram coletados, sendo os copepoditos 

(estágio juvenil) os mais representativos na composição da população, com 50,9% dos 

indivíduos, seguido da forma adulta com 42,9% e náuplius (forma larval) com 6,1% de 

representantes na população. A hipótese inicialmente considerada para homogeneidade entre 

os estágios de vida da espécie foi refutada 1:1:1 (χ²0.05,1 = 5695.3906, p<0,05); copepoditos, 

adultos e náuplius ocorreram na proporção de 8:7:1 respectivamente (χ²0.05,1 = 1.5765, p>0,05) 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Frequência absoluta (número de indivíduos) e relativa, estágios de vida de Notodiaptomus 

amazonicus, lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil. 

PERÍODOS DE COLETA 

Estágios de 

vida 

1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Náuplius 64 98 210 291 228 160 1027 6,13% 

Copepoditos 884 1459 1829 1689 1281 1312 8502 50,92% 

Adultos 1154 1965 834 1316 714 1206 7165 42,91% 
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O resultado confirma a frequência relativa estimada neste estudo e mostra que os 

copepoditos (forma juvenil) ocorrem em maior densidade na população de N. amazonicus. Os 

náuplius ocorreram em menor densidade na população. Ambas as observações contrariam o 

padrão populacional de N. amazonicus nos estudos realizados na Amazônia (Espíndola et.al, 

1996; Keppeler, 2003; Ibanez et al., 2004; Melo et al., 2006). Hardy (1980), por exemplo, 

sugere os náuplius como formas de vida de maior concentração dentro da população. Saunder 

e Lewis Jr. (1998) segue a mesma linha ao analisar o zooplâncton na Venezuela e 

confirmaram o amplo predomínio de náuplius dentro da população.  

O ciclo de vida das formas larvais (náuplius) e juvenis (copepoditos) parece ser uma 

boa explicação para a frequente verificação desse padrão nos estudos com Copepoda, 

Calanoida na América do Sul (Alves et al., 2013), onde o curto tempo de vida até o seu 

estágio seguinte (Dussart e Defaye, 1995) pressupõe uma necessidade de constante 

incremento de novos indivíduos para a manutenção da população. Ibanez et al. (2004) 

acrescentam também a predação seletiva por tamanho como fator que promove as altas 

densidade de náuplius e copepoditos e a baixa densidade dos adultos nos ambientes, onde 

organismos maiores tendem a serem presas mais fáceis de predadores planctófagos e 

carnívoros (Sornes e Aksnes, 2004).  

Os náuplius, por serem formas menores, são predados predominantemente por 

invertebrados bentônicos, como Chaoborus - larvas de Chironomidae (Díptera) e Notonela 

(Hemíptera), onde a alta incidência desses predadores nos ambientes parece servir de 

incentivo para a estratégia de sobrevivência diante a formação de um maior número de ovos e 

fases de diapausa (Ibanez et al., 2004). A baixa densidade de náuplius observada neste estudo 

parece estar relacionada à predação exercida por outros organismos que vivem no lago dos 

Americanos. Para verificar esta possibilidade foram coletados peixes presentes no ambiente, 

onde através da análise do conteúdo estomacal destes organismos foi possível observar 

formas larvais de copépodes (náuplius) como componente alimentar presente em quantidade 

suficiente para a repleção do trato digestivo destes peixes.  

As identificações taxonômicas destes predadores levaram às espécies Mesonauta 

insignis (Heckel, 1840), Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) e Heros sp., classificados como 

pequenos peixes pertencentes ao grupo dos Characiformes e grupo dos Perciformes. Os 

relatos literários relacionados à estes organismos não indicam com precisão os copépodes 

como item alimentar habitual, entretanto apontam o comportamento planctívoro destas 

espécies em algum dos seus estágios de vida (Barbieri, 1989; Pompeu e Godinho, 2001; 

Araújo-Lima e Bittencourt, 2001; Montag et al., 2008).  
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Araújo-Lima e Bittencourt (2011) em estudo realizado com Hoplias malabaricus 

(Characiforme) em ambientes de várzea no rio Amazonas verificaram que, logo após a 

eclodirem, larvas desta espécie apresentaram um comportamento ativo de predação à micro-

crustáceos de forma geral. Montag et al. (2008) estudando a ictiofauna na região do Pará 

também sustentaram essa tendência alimentar para o grupo dos Perciformes, afirmando que 

estes organismos predadores apresentam um hábito alimentar preferencial por invertebrados 

autóctones de seus ambientes. 

Desta forma, embora estes dados não sejam suficientes para afirmar com maior 

precisão a influência da ictiofauna sobre a população dos copépodes no lago dos Americanos, 

a verificação de náuplius nos estômagos destes pequenos peixes analisados torna possível 

sustentar a hipótese de que estes poderiam estar contribuindo para os números discretos de 

náuplius de N. amazonicus e, portanto, colaborando para este padrão da estrutura populacional 

de Copepoda neste ambiente no lavrado de Roraima, verificada como incomum na Amazônia.    

 

4.1.1. ESTRUTURA POPULACIONAL ENTRE E DENTRO DOS MICROHABITAT (I, II e III) 

NO LAGO DOS AMERICANOS 

 

i) Entre os microhabitat 

Numa primeira inspeção parece haver heterogeneidades com relação ao número de 

indivíduos entre os microhabitat, impressão que foi corroborada pela análise estatística – entre 

os microhabitat as proporções foram 4:3:2 (χ²0.05,1 = 1.05718, p>0,05) respectivamente 

microhábitat II, III e I – parte limnética (II) e margem sem vegetação (III) tem mais 

indivíduos (Tabela 2).  

  

Tabela 2. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) e 

relativa de Notodiaptomus amazonicus em cada microhábitat amostrado. 

PERÍODOS DE COLETA 

Microhabitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Microhábitat I 172 826 1165 1017 180 339 3699 22,1576% 

Microhábitat II 848 1059 1271 1981 1072 1138 7369 44,1416% 

Microhábitat III  1075 1661 409 316 956 1209 5626 33,7007% 
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Este resultado segue os padrões de distribuição verificados para outros ambientes 

semelhantes na região tropical (Carvalho, 1983; Keppeler, 1999; Keppeler, 2003; Melo et al., 

2006). 

 Segundo Ibanes et al., (2004), a presença e distribuição do zooplâncton dentro de um 

dado ambiente estão determinadas pela oferta de microhabitat que promovem a 

disponibilidade de alimento e refúgio contra predação. Na Amazônia, os fenômenos sobre 

estes ecossistemas (ver em Junk e Wantze, 2004; Melack et al., 2009) parecem estimular uma 

constante formação de microzonas, seja pela deposição diária de nutrientes e oscilação do 

nível d’água, que alteram e determinam o estado trófico (Junk, 1980; Waichman et al., 2002), 

seja pela presença de vegetação aquática submersa, litorânea ou flutuante. 

Para o sistema de lagos da região do lavrado de Roraima os processos deposicionais 

nos lagos (Morais e Carvalho, 2015) possivelmente contribuam para o surgimento de 

microzonas ou compartimentos de vida para diversos tipos de organismos. Para o lago dos 

Americanos estas microzonas eu as chamei de microhabitat classificadas em três categorias: 

margem com colonização macrófitas e gramíneas (microhábitat I) com profundidade cerca de 

0,40 metros, zona limnética ou porção limnética (microhábitat II) com profundidade máxima 

de 1,20 metros, e margem sem vegetação (microhábitat III) com profundidade máxima cerca 

de 0,50 metros. 

Estudos com zooplâncton realizados em lagos temperados mostram um padrão de 

homogeneidade para a distribuição destes organismos nos ambientes, tanto para as zonas 

litorâneas como limnéticas observadas (Sollberger e Poulson, 1991). Pennak (1957) e 

Walseng et al. (2006) relatam que a presença de macrófitas associadas aos restos de fundo 

promove uma variedade adicional de estratos e compartimentos de abrigo para muitas 

espécies, causando uma distribuição diferencial no ambiente – onde há vegetação há maior 

densidade de organismos.  

 

ii) Dentro dos microhabitat 

 

            a) Microhábitat I - Margem com presença de vegetação 

A hipótese testada para a homogeneidade entre os estágios de vida dentro do micro-

habitat I foi refutada 1:1:1 (χ²0.05,1 = 1275.1230, p<0,05), prevalecendo a proporção de 8:8:1 

(χ²0.05,1 = 1.6847, p>0,05), respectivamente copepoditos, adultos e náuplius.  
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Tabela 3. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta e relativa de Copepoda 

coletados em cada microhábitat.  

MICROHÁBITAT I - MARGEM COM VEGETAÇÃO 

Estágio de 

vida 

1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Náuplius 4 18 65 90 16 14 207 5,5961% 

Copepoditos 65 281 700 473 82 182 1783 48,2022% 

Adultos 101 536 402 452 75 143 1709 46,2016% 

 

Os náuplius são desprovidos de abertura oral, vivendo das suas reservas vitelogênicas 

para alimentação (Dussart 1980; Dussart e Defaye, 1995). Deste modo estas formas de vida 

parecem não dependerem da vegetação aquática (Waichman et al., 2002). Somado à isso, os 

náuplius são formas de vida que ainda não apresentam estruturas especializadas para 

locomoção e possível fuga de predadores (Dussart e Defaye, 1995), o que aumentariam as 

chances de se tornarem presas fáceis e possivelmente acabar por serem extintas diante sua 

concentração em altas densidades nestes tipos de microambientes. 

 

 b) Microhábitat II - Zona limnética 

Entre os três microambientes estudados no lago dos Americanos, a porção pelágica 

(limnética) foi a que apresentou as maiores densidades de N. amazonicus – 44,14%, 

constituídos por copepoditos (54,62%), adultos (38,09%) e náuplius (7,28%) (Tabela 4), 

numa proporção de 7:5:1 (χ²0.05,1 = 1.9389, p>0,05), confirmando a predominância dos jovens 

na população da zona limnética do lago.  

 

Tabela 4. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: Frequências absoluta e relativa de Copepoda 

coletados em cada microhábitat. 

MICROHÁBITAT II - ZONA LIMNÉTICA 

Estágio de vida 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Náuplius 26 73 91 174 101 72 537 7,2872% 

Copepoditos 439 499 868 1051 585 583 4025 54,6207% 

Adultos 373 502 317 733 402 480 2807 38,0920% 

 

Em linhas gerais estes resultados parecem seguir os padrões verificados para 

Copepoda nestes tipos de ambientes, (Hardy, 1980; Robertson e Hardy, 1984; Keppeler, 

1999; Keppeler 2003, Melo et al., 2006). 
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  c) Microhabitat III - Margem sem presença de vegetação  

O microhabitat III - margem livre de vegetação representou 34% (5626 espécimes) de 

todos os indivíduos observados no lago dos Americanos. Os náuplius ocorreram de forma 

discreta – 5,03% do total de copépodes identificados para o microambiente, os copepoditos 

compuseram 47,88% do total, juntamente com os adultos 47,08%. Os copepoditos, adultos e 

náuplius ocorreram na proporção de 9:8:1 (χ²0.05,1 = 0.5415, p>0,05) respectivamente.  

 

Tabela 5. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta e relativa de Copepoda 

coletados em cada microhabitat. 

MICROHÁBITAT III - MARGEM SEM VEGETAÇÃO 

Estágios de 

vida 

1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Náuplius 34 34 40 20 104 51 283 5,0302% 

Copepoditos 387 672 263 184 613 575 2694 47,8848% 

Adultos 668 938 101 122 246 574 2649 47,0849% 

 

Este resultado expõe mais claramente a população formada predominantemente por 

indivíduos jovens e adultos e segue o mesmo padrão verificado para o microhábitat II - zona 

limnética, confirmando o que Pennak (1957), Sollberger e Poulson (1991) e Walseng et al. 

(2006) relataram a respeito da semelhança entre esses dois ambientes livres da colonização e 

influência de vegetação aquática. 

  

4.1.2. ESTRUTURA POPULACIONAL DAS FASES ONTOGENÉTICAS ENTRE OS 

MICROHABITAT NO LAGO DOS AMERICANOS. 

 

i) Náuplius 

Os náuplius estiveram presentes no lago dos Americanos nos três microhábits na 

proporção de 6:3:2 (χ²0.05, 1 = 4.4523, p>0,05) respectivamente nos microhabitat II, III e I.  
 

Tabela 6.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) 

e relativa, náuplius de N. amazonicus por microhábitat. 

Microhábitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Microhábitat I  4 18 67 92 18 16 207 20,4567% 

Microhábitat II 26 73 93 179 101 73 537 51.8553% 

Microhábitat III 34 07 50 20 109 71 283 27,6879% 
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Náuplius são formas larvais de copépodes e apresentam 6 estados de vida e uma 

estrutura corpórea robusta e unissegmentada (Figura 9), com uma leve curvatura dorsal e 

estruturas rudimentares posteriores, assimétricas, conhecidas como setas da furca (Dussart e 

Defaye, 1995). Possuem três pares de apêndices: antênulas e antenas que são natatórias e 

mandíbulas. Nos primeiros estados larvais não apresentam abertura oral, vivendo 

exclusivamente de suas reservas vitelínicas. (Ver detalhes em Huys e Boxshall, 1991; Dussart 

e Defaye, 1995). 

 

Embora em baixa densidade, os náuplius na zona limnética do lago neste estudo 

ocorreram com maior densidade e seguem os padrões verificados em outros estudos – 

náuplius concentram-se no centro (Hardy, 1980; Saunders e Lewis Jr, 1988; Keppeler, 2003; 

Ibanez et al., 2004; Melo et al., 2006; Alves et al., 2013). A menor densidade destas larvas 

nas margens sugerem predação; novos estudos poderão confirmar esta suposição. 

  

 ii) Copepoditos (forma juvenil) 

A hipótese de densidade homogênea (1:1:1) de copepoditos entre os microhabitat não 

se sustentou (χ²0.05, 1 = 902.9655, p<0,05).  As proporções de jovens entre os microhabitat II, 

III e I foi 14:9:6 (χ²0.05,1 = 3.9984, p>0,05). 

 

Tabela 7. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) e relativa, 

copepoditos de N. amazonicus por microhábitat. 

Microhábitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Microhábitat I 65 281 700 473 82 182 1783 20,97% 

Microhábitat II  439 499 868 1051 585 583 4025 47,34% 

Microhábitat III  387 672 263 184 613 575 2694 31,68% 

Figura 9. Ilustração da forma larval de Copepoda, Calanoida (náuplius) sob vista ventral. 

B: Ilustração das fases do desenvolvimento de náuplius calanóides em vista ventral 

(adaptado de Koga, 1984). 
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O estágio de vida juvenil de copepoda é denominado copepodito (Figura 10) e 

tipicamente possui seis fases de desenvolvimento, sendo a sexta a forma adulta definitiva, 

com dimorfismo sexual bem estabelecido (Dussart e Defaye, 1995). O estágio juvenil destes 

organismos se inicia a partir do momento que começam a surgir os primeiros vestígios de 

todos os apêndices orais adultos, onde o corpo sofre as primeiras segmentações, mudanças no 

tamanho total, estrutura das antênulas, mandíbulas e principalmente o surgimento do primeiro 

par de pernas (Huys e Boxshall, 1991). As fases de desenvolvimento deste estágio é 

distinguida pela quantidade e morfologia de suas pernas natatórias. O corpo é dividido em 

cefalossoma, metassoma (designados em conjunto prossoma) e urossoma, que se apresenta 

como porção posterior final cujo qual se apresentam o segmento genital e abertura do ânus 

nestes indivíduos (Huys e Boxshall, 1991; Dussart e Defaye, 1995). 

  No Lago dos Americanos o estágio de vida copepodito esteve presente em todas as 

observações realizadas em maiores densidades, principalmente na zona pelágica (centro do 

lago – microhábitat II), onde ocorreram com 48% dentre todos os indivíduos. 

Este resultado está de acordo com as pesquisas realizadas sobre copépodes e a 

distribuição de suas formas jovens – têm preferência para o meio do lago (Hardy, 1980; 

Saunders e Lewis, 1988; Santos-Silva, 1991; Keppeler, 1999; Keppeller, 2003; Ibanez et al., 

2004; Alves et al., 2013). Keppeler (2003) ao estudar estes organismos em lagos na 

Amazônia verificou também as maiores densidades deste estágio nas zonas centrais dos 

ambientes. Melo et al. (2006) também seguiram a mesma linha de resultado para o lago 

Bolonha na região do Pará. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ilustração da forma juvenil de Copepoda, Calanoida (copepodito) em vista 

lateral, direita. B: Ilustração das fases do desenvolvimento de copepoditos calanóides, sob 

vista lateral, esquerda (adaptado de Koga, 1984). 
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 iii) Adultos 

 O estágio de vida adulto da população de N. amazonicus esteve presente nos três 

microhabitat considerados para este estudo, podendo ser encontrados para o microhábitat I 

(margem vegetada), microhábitat II (zona limnética) e microhábitat III (margem sem 

vegetação). Novamente, o microhábitat II (zona limnética) foi o que apresentou maior 

predominância deste estágio com 39,15% dos calanóides adultos observados, seguido do 

microhábitat III (margem sem vegetação) com 36,95% e o microhábitat I (margem com 

vegetação) com 23,88% dos registros obtidos, na proporção de 8:8:5 respectivamente (χ²0.05,1 

= 2.9655, p>0,05) (Tabela 8). 

 

Tabela 8.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas (número de indivíduos) 

e relativas, adultos de N. amazonicus por microhábitat. 

Microhábitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Microhábitat I 103 534 404 452 74 142 1709 23,85% 

Microhábitat II  393 502 316 734 402 460 2807 39,17% 

Microhábitat III  668 938 101 122 246 574 2649 36,97% 

 

Entre os crustáceos, os copépodes têm sido reconhecidos como modelo de 

metamorfose – organismos anamórficos, com acréscimos de sucessivos somitos e apêndices 

ao longo de cada muda (Dussart e Defaye, 1995). 

 O anamorfismo destes indivíduos chega ao fim quando estes atingem o estágio adulto 

(Figura 11), onde em copépodes calanóides apresentam morfologicamente 11 somitos e 12 

apêndices - 5 pares de pernas, 5 apêndices orais e 2 pares de antenas (Dussart e Defaye, 

1995). Os adultos apresentam uma estrutura corporal alongada dividida em região anterior ou 

prossoma, que detêm os apêndices locomotores (formados por coxa, base e bifurcação em 

endopódito e exopódito), de alimentação e antenas (sendo o 2º par ultrapassando 

paralelamente a metade do corpo do indivíduo em comprimento) e região posterior ou 

urossoma, onde estão o segmento genital, a abertura anal, além do segmento da furca (Dussart 

e Defaye, 1995). 
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Possivelmente, o padrão observado para a distribuição de N. amazonicus no Lago dos 

Americanos esteja sob pressão de predação, hipótese já sugerida nas distribuições dos 

náuplius e copepoditos, conforme sugerido também em outros estudos sobre zooplâncton 

(Maly, 1970; Zaret, 1972, 1975; Hairstone et al, 1983; Sollbeger e Poulson, 1991; Waichman 

et al, 2002; Sorkes e Aksnes, 2004; Ordaz et al, 2006; Russo e Hahn, 2006; Lima et al, 2013). 

 Waichman et al. (2002) relataram que em diferentes microhabitat de um lago na 

Amazônia central seria a predação um dos fatores que promoveria distribuição do 

zooplâncton no ambiente – as formas de copépodes encontradas foram dominantes mais na 

zona de área aberta em comparação às áreas com macrófitas, entre outras razões, pela 

predação exercida por peixes. Hairstone et al, (1983) acrescentam ainda sobre isso o aspecto 

visual sobre o tamanho das presas como fator seletivo para a predação, explicando que as 

formas maiores de presas seriam os alvos preferenciais dentro dos ambientes. 

Uma observação realizada neste estudo torna-se pertinente neste contexto: no lago dos 

Americanos foi possível verificar a presença de zooplâncton no estômago de peixes 

capturados na área com macrófitas (Perciformes spp. e Characiformes spp.). Este fato 

relacionado às observações feitas por Waichman et al, (2002) e Hairstone et al, (1983) leva-

nos à suposição de que no lago dos Americanos os copépodes adultos presentes na zona com 

macrófitas (microhábitat I) possivelmente apresente um maior potencial de predação seletiva 

pelo seu maior tamanho frente à outros organismos da microfauna local. Assim, as maiores 

densidades de indivíduos adultos de N. amazonicus verificadas no microhábitat II (zona 

Figura 11. Ilustração da forma adulta de Copepoda, Calanoida - fêmea, em vista dorsal 

(adaptado de Boxshall e Halsey, 2004).  
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limnética) e microhábitat III (margem sem presença de macrófitas) poderiam ser resultado de 

menor pressão de predação. 

Esta hipótese poderia ser descartada pelo fato dos copépodes terem hábito 

preferencialmente planctônico (Raid, 1985; Dussart e Defaye, 1995), ainda assim ao acaso 

poderia haver dispersão e predação diferencial.  Parece, então, razoável supor que a presença 

de macrófitas funciona como abrigo, mas não aos copépodes, mas aos seus predadores, um 

microhábitat onde a predação seja maior porque há mais concentração de predadores.  

 

4.2. PROPORÇÃO DE MACHOS E FÊMEAS NA POPULAÇÃO DE NOTODIAPTOMUS 

AMAZONICUS NO LAGO DOS AMERICANOS.  

 

 i) Machos e fêmeas agrupadas entre todos os microhabitat do lago. 

No lago dos Americanos a porcentagem de machos e fêmeas, considerando todos os 

microhabitat agrupados, geralmente esteve em torno de 50% (Tabela 9). A hipótese 

inicialmente formulada para esta homogeneidade não foi rejeitada (χ²0.05, 1 = 0.9506, p>0,05).  

 

O dimorfismo sexual é iniciado desde a fase juvenil nos copépodes, entretanto é mais 

facilmente distinguido no estágio adulto do organismo (Dussart e Defaye, 1995). Fêmeas e 

machos adultos (Figura 12) são diferenciados um do outro pelos tamanhos – as fêmeas 

geralmente maiores que os machos. Mais certo, porém, é diferenciar um do outro pela 

morfologia de suas antênulas, o quinto par de pernas e sistema reprodutivo: as fêmeas de 

calanóides apresentam o quinto par de pernas simétrico, bem como seu par de antênulas e um 

segmento genital existente a partir da fusão de dois somitos. Nos machos essas estruturas 

estão presentes, diferenciadas: o quinto par de pernas e o seu par de antênulas são 

assimétricos (ambas modificadas do lado direito), parecendo tais características existirem por 

funcionalidade reprodutiva, onde a antênula direita (geralmente a maior em tamanho) teria a 

função de estabilizar e prender a fêmea ao macho no ato da cópula e a quinta perna direta 

(geralmente com uma garra terminal mais proeminente em relação ao seu par esquerdo) de 

Tabela 9. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima: frequências absoluta (número de indivíduos) e 

relativa, machos e fêmeas adultos de N. amazonicus por microhábitat. 

Adultos 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Machos 513 1042 372 688 384 670 3669 49,43% 

Fêmeas 651 936 477 643 340 551 3753 50,57% 
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movimentar e posicionar na abertura genital da fêmea uma estrutura com espermatozoides 

denominada espermatóforo (Dussart e Defaye, 1995).  

 

 

 

Este resultado sobre a razão sexual observado no lago dos Americanos segue como 

preconizado no estudo realizado por Santos-Silva (1991) em um lago na região limnética da 

Amazônia – ele observou neste estudo a equivalência na razão sexual de espécies de 

calanóides, Notodiaptomus amazonicus uma delas. Estes resultados corroboram também os 

relatos de Hairstone et al. (1983), os quais sugerem que o caráter sexual obrigatório de 

Copepoda levaria dentro das estruturas populacionais a razão sexual dos indivíduos adultos 

serem equivalentes, assim como verificou Santos-Silva (1991). 

 

ii) Microhabitat I, II e III – razão sexual entre N. amazonicus 

No lago como um todo, agrupando os microhabitat, os resultados então mostraram 

razão sexual de 1:1. O mesmo não foi encontrado quando foram analisados os microhabitat 

individualmente. Nós podemos verificar que as proporções entre machos e fêmeas de 9:7 

(χ²0.05,1 = 3.7511, p>0,05) no microhabitat I margem com vegetação e 7:6 (χ²0.05,1 = 3.2617, 

p>0,05) no microhábitat II zona limnética, apresentaram alguma distorção na razão sexual dos 

indivíduos adultos de Notodiaptomus amazonicus no lago dos Americanos, enquanto que o 

Figura 12. Ilustração da forma adulta de Copepoda, Calanoida - Macho e Fêmea, com 

destaque para a 5ª perna direita do macho (adaptado de Neves, 2011).  
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microhábitat III margem sem vegetação mostrou homogeneidade na razão sexual (χ²0.05,1 = 

0.5152, p>0,05) (Tabelas 10, 11,12). 

 

Tabela 10. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) e 

relativa, machos e fêmeas adultos de N. amazonicus. Microhábitat I - margem vegetada. 

Adultos 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Machos 48 240 179 226 23 75 791 46,06% 

Fêmeas 55 298 225 226 51 71 926 53,93% 

 

Tabela 11. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequência absoluta (número de indivíduos) e 

relativa, machos e fêmeas adultos de N. amazonicus. Microhábitat II - zona limnética. 

. 

Adultos 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Machos 185 241 196 365 158 202 1347 47,85% 

Fêmeas 208 261 133 390 244 295 1468 52,14% 

 

Tabela 12.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequência absoluta (número de indivíduos) e 

relativa, machos e fêmeas adultos de N. amazonicus. Microhábitat III - margem não vegetada. 

Adultos 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Machos 257 541 60 72 117 300 1347 50,69% 

Fêmeas 411 397 41 52 131 278 1310 49,30% 

 

Santos-Silva (1991) nos estudos que fez em lagos da Amazônia encontrou também 

diferenças na razão sexual do calanoida, Notodiptomus coniferoides, cujas diferenças ele 

caracterizou como “distorção na razão sexual”. 

É possível que em espécies predadas que apresentem dimorfismo sexual ou diferenças 

no comportamento, o predador possa detectar as diferenças e consequentemente predar um 

dos sexos em maior número (Santos-Silva, 1991). Porém, as distorções das razões sexuais em 

populações de copépodes não deveriam ser normais – de acordo com Hairstone et al. (1983), 

a natureza sexuada destes organismos pressupõe uma equivalência para a abundância de 

machos e fêmeas, sendo estas, ainda, de origem diploide e produtos de meiose (Santos-Silva, 

1991). 

Hairstone et al. (1983) em estudo sobre as relações sexuais de copépodes em 2 lagos, 

tentou compreender quais seriam as causas ecológicas e as consequências evolutivas desse 
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fenômeno na história natural destes organismos. Para o autor citado, em ambientes lacustres 

que contenham populações de peixes planctívoros, as fêmeas de copépodes apresentam 

menores taxas de densidade comparadas aos dos machos, enquanto que na ausência destes 

predadores a equivalência sexual seria predominante. No entanto, esta teoria não poderia ser 

usada para explicar a distorção da razão sexual observada para a população de Notodiaptomus 

amazonicus dentro do microhábitat I (margem com vegetação) e microhábitat II (zona 

limnética) do lago dos Americanos, pois no presente estudo foram os machos adultos que 

ocorreram em menor número, podendo evidenciar a presença de predadores seletivos para 

este gênero sexual da espécie.  

A explicação oferecida por Maly (1970) parece ser a que melhor justificaria a 

distorção da razão sexual verificada para dois dos três microhabitat considerados no presente 

estudo, onde a menor densidade vista em machos de copepoda dentro de uma população 

estaria relacionada a presença de pequenos predadores que preferencialmente por estratégia 

alimentar tornariam os machos presas ideias por seu menor tamanho corporal frente às 

fêmeas. 

Assim, podemos alimentar a ideia para posterior verificação de que o lago dos 

Americanos possivelmente possa abrigar um predador que se alimente preferencialmente dos 

machos adultos de Notodiaptomus amazonicus. 

  

4.2.1. PROPORÇÃO INDIVIDUAL DE MACHOS E FÊMEAS ENTRE OS 

MICROHABITAT NO LAGO DOS AMERICANOS. 

 

Entre os microhabitat considerados neste estudo, podemos verificar que dentro da 

estrutura populacional de Notodiaptomus amazonicus no lago dos Americanos, machos e 

fêmeas apresentaram um padrão de distribuição semelhante com relação às suas densidades 

individuais entre os microhabitat. Os machos adultos compareceram em maior número no 

microhábitat II (zona limnética) 40,7% e microhábitat III (margem sem vegetação) 37,3% - no 

microhábitat I (margem vegetada) os machos compareceram com 21,9% em relação aos 

demais microhabitat (Tabela 13). Para as fêmeas adultas no microhábitat II (zona limnética) a 

densidade em relação aos demais microhabitat foi 37,5% e no microhábitat III (margem sem 

vegetação) a mesma relação foi 36,5% - no microhábitat I (margem com vegetação) a 

proporção foi 25,8% em relação aos demais microhabitat (Tabela 14). 

As proporções estatísticas encontradas para machos adultos entre os microhábitat II, 

microhábitat III e microhábitat I foram 6:6:4 (χ²0.05,1 = 1.8716, p>0,05) respectivamente. Para 
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fêmeas adultas as proporções foram 7:7:4 (χ²0.05,1 = 5.3915, p>0,05) respectivamente também 

para os microhabitat II, III e I. Ambas as proporções, para machos e fêmeas, mostram maior 

densidade nas zonas limnética microhábitat II e na margem sem vegetação microhábitat III. 

        

Tabela 13. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) e 

relativa, machos adultos de N. amazonicus por microhabitat. 

Microhábitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Microhábitat I 48 240 179 226 23 75 791 21,93% 

Microhábitat II 208 261 133 390 244 295 1468 40,70% 

Microhábitat III  257 541 60 72 117 300 1347 37,35% 

 

Tabela 14. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absoluta (número de indivíduos) 

e relativa, fêmeas adultas de N. amazonicus por microhabitat. 

Microhabitat 
1ª 

coleta 

2ª 

coleta 

3ª 

coleta 

4ª 

coleta 

5ª 

coleta 

6ª 

coleta 

Frequência 

absoluta  

Frequência 

relativa 

Microhábitat I 55 298 225 226 51 71 926 25,84% 

Microhábitat II 185 241 196 365 158 202 1347 37,59% 

Microhábitat III 411 397 41 52 131 278 1310 36,56% 

 

Parece que a hipótese sobre predação deva ser olhada com mais acuidade neste estudo 

sobre a dinâmica populacional de N. amazonicus no lago dos Americanos, conforme podemos 

observar nos resultados sobre as proporções sexuais. Ordaz et al, (2006) verificaram na 

Venezuela que os copépodes compõem item regular na dieta de peixes que têm maior 

atividade de predação nas zonas com alta densidade de plantas aquáticas. Russo e Hahn 

(2006) em estudo sobre a dieta de pequenos peixes em três lagoas isoladas na bacia do Paraná, 

confirmaram os resultados de Ordaz et al, (2006), evidenciando a ictiofauna presente nas 

zonas com macrófitas como as que apresentam as maiores porcentagens de copépodes em sua 

composição alimentar. 

Outro fator possivelmente relacionado aos resultados deste estudo seja a predação 

seletiva sugerida por Maly (1970), Hairstone et al. (1983) e Sornes e Aksnes (2004). Estes 

autores compartilham o argumento de que o tamanho corporal e a incidência de maior 

luminosidade no ambiente são aspectos influentes na presença e distribuição dos copépodes 

dentro dos hábitats. Para o lago dos Americanos, com ambiente raso e profundidade máxima 

de 1,16 metros na zona limnética e 0,47 metros nas margens, a luminosidade provavelmente 
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seja um fator presente e que facilite a visualização dos copépodes adultos como presas 

preferenciais devido ao maior tamanho.  

 

4.3. ASPECTOS REPRODUTIVOS DE FÊMEAS COM OVOS EM RELAÇÃO ÀS FASES 

DO LAGO DOS AMERICANOS (FASES 1 – 3). 

  

 i) Relação entre as fases 

As fêmeas com ovos de Notodiaptomus amazonicus estiveram presentes nas três fases 

de nível de água considerados para este trabalho no lago dos Americanos: fase 1 cheio, fase 2 

intermediária, fase 3 nível crítico de água (Tabela 15). As proporções entre as fases foi 3:3:2 

(χ²0.05,1 = 4.2420, p>0,05), considerei homogêneas no geral. 

 

 

 

A fêmea com ovos de Copepoda, Calanoida apresenta características morfológicas 

idênticas às da fêmea adulta do grupo, entretanto, possuem dois sacos com ovos, ligados 

ventralmente à sua região posterior, ligadas à uma estrutura corporal destes organismos 

descrita como região genital (Dussart e Defaye, 1995) (Figura 13). O ovo de Copepoda ou 

ovo subcutâneo é uma pequena esfera protegida por um invólucro quitinoso, composto por 

reservas vitelíneas primordiais da célula (Dussart e Defaye, 1995). Basicamente, há dois tipos 

diferentes: (1) ovos ativos, onde são produzidos e permanecem dentro do saco ovígero e 

ligados à fêmea até o momento da eclosão e (2) ovos inativos ou de dormência que são 

produzidos sobre condições ambientais adversas para o organismo e resistentes à mudanças 

bruscas do seu ambiente, geralmente sendo mais pesados pela casca de proteção que os 

envolve (Santangelo, 2009). A biologia de desenvolvimento dos ovos após a fecundação e sua 

produção nas fêmeas de Copepoda, Calanoida, dura em média 6 dias, desde suas primeiras 

divisões da célula primordial até o aparecimento dos primeiros vestígios dos apêndices orais. 

Tabela 15.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequência absoluta de fêmeas ovadas de 

Notodiaptomus amazonicus.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

111 246 164 165 105 155 

Soma = 357 Soma = 329 Soma = 260 
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Santos-Silva (1991) em estudo sobre reprodução de calanóides realizado num lago na 

Amazônia central, verificou que o período de águas baixas no ambiente foi o mais propício 

para a ocorrência das formas com ovos destes organismos. Ele verificou que na menor 

profundidade e sob a ação do vento durante estes períodos, são fatores que provocam a 

suspensão dos sedimentos do fundo, oferecendo maior disponibilidade de nutrientes e 

incentivando a maior produção de ovos em copépodes.  

 

 ii) Fêmeas com ovos: relações dentro das fases e entre microhabitat. 

Na fase máxima de nível de água, fase 1 (Tabela 16) em números absolutos foi maior 

a presença de fêmeas com ovos no do microhábitat III margem não vegetada, entretanto os 

valores são próximos, mas a hipótese de homogeneidade não foi atendida (χ²0.05,1 = 3.9163, 

p<0,05). Na fase 2, intermediária, a proporção de fêmeas com ovos foi mais discrepante 8:4:1 

(χ²0.05(2)1 2.1037, p>0,05), meio (II), meio, margem com vegetação (I), e margem sem 

vegetação (III), respectivamente (Tabela 17).  Na fase 3, nível crítico do lago com relação ao 

nível da água, a proporção de fêmeas entre os microhabitat foi 3:3:1 (χ²0.05,1 = 2.1947, 

p>0,05), respectivamente para a margem sem vegetação (III), meio (II) e margem com 

vegetação (I) (Tabela 18). 
 

Tabela 16. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas com 

ovos de N. amazonicus, fase 1 do lago dos Americanos – completamente cheio. 

Microhábitat I – Fase 1 Microhábitat II – Fase 1 Microhábitat III – Fase 1 

1ª coleta 2ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 1ª coleta 2ª coleta 

13 95 43 71 55 82 

Soma = 108 Soma = 114       Soma =137 

Figura 13. A) Fêmea adulta de Copepoda, Calanoida, com ovos, sem as antênulas e sob 

vista dorsal; B) Ovos de copépodes calanóides (adaptado de Dussart e Defaye (1995) e 

Koga (1984).  

B A 
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Estes resultados parecem seguir os relatos de Espíndola et al, (1996) sobre um lago do 

sistema lacustre do Mato Grosso, no qual verificaram densidades variáveis de copépodes para 

mais de um microhábitat que foi chamado de microzona durante o período da cheia do lago 

que eles estudaram. No lago dos Americanos a zona limnética tem maior densidade de fêmeas 

com ovos e a margem com vegetação em apenas uma vez teve densidade maior do que a 

margem sem vegetação – foi na fase intermediária entre cheia e seca. No restante das 

amostragens a margem com vegetação mostrou menos densidade de fêmeas com ovos.   

Na fase cheia do lago as densidades foram praticamente iguais de fêmeas ovadas, 

significando que se distribuem homogeneamente nesta fase. O problema está nas fases 

subsequentes, no período intermediário e durante os níveis críticos, quando a água baixa 

bastante. Possivelmente a razão destes resultados de distribuições heterogêneas de fêmeas 

ovadas entre os microhabitat esteja relacionada à pressão de predação. Com o lago no seu 

estado intermediário entre a cheia e a seca, pressupõe-se que a área total para refúgio de 

predadores comece a diminuir, fazendo com que copépodes com ovos estejam 

progressivamente mais suscetíveis a sobrepor seus nichos, principalmente os de alimentação, 

passando a ficar cada vez mais expostos e vulneráveis à predação nas zonas marginais com 

macrófitas (Pennak, 1957) à medida com que os ambientes reduzam seu nível hídrico e, 

consequentemente, sua área. 

Em todas as análises as densidades entre os microhabitat foram parecidas – o meio do 

lago é mais denso de copepoditos e adultos, seguido pelas densidades da margem sem 

Tabela 17.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas com 

ovos de N. amazonicus, fase 2 do lago dos Americanos – período intermediária entre cheia e seca do 

ambiente. 

Microhábitat I – Fase 2 Microhábitat II – Fase 2 Microhábitat III – Fase 2 

3ª coleta 4ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 

Soma = 50 56 92 97 07 12 

Soma = 106 Soma = 189 Soma = 19 

Tabela 18.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas com 

ovos de N. amazonicus, fase 3 do lago dos Americanos – nível crítico de água. 

Microhábitat I - Fase 3 Microhábitat II – Fase 3 Microhábitat III – Fase 3 

5ª coleta 6ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

20 18 50 50 35 87 

Soma = 38 Soma = 100 Soma = 122 
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vegetação e com menor densidade entre as análises a margem com vegetação, com uma 

exceção – durante a fase intermediária a margem com vegetação apresentou maior densidade 

de fêmeas ovadas. É possível que isto tenha se dado em virtude de erro nas coletas ou por 

alguma razão não detectada houve maior concentração nesta margem, mas foi exceção este 

resultado frente aos demais. 

 

 iii)  Fêmeas com ovos: relações dentro dos microhabitat e entre as fase. 

A hipótese da presença de fêmeas com ovos ser homogênea para as três fases no 

microhábitat I foi refutada significativamente e a proporção foi 3:3:1 (χ²0.05,1 = 0,1481, 

p>0,05), respectivamente fases 1 e 2 homogêneas, fase 3 níveis críticos a densidade de fêmeas 

ovadas foi muito menor. No microhábitat II as proporções foram 2:1:1 (χ²0.05,1 = 1,2157, 

p>0,05), indicando maior densidade destas organismos ao longo do período de águas altas no 

ambiente, assim como verificado para o microhábitat I (margem vegetada). Para o 

microhábitat III margem sem vegetação a proporção foi 7:7:1 (χ²0.05,1 = 1,3347, p>0,05) entre 

as fases do lago cheio, período intermediário e seca. 

 

Tabela 19. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas ovadas, N. 

amazonicus, entre as fases do lago -  microhábitat I. 

Fase 1 – Microhábitat I Fase 2 – Microhábitat I Fase 3 – Microhábitat I 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

13 95 50 56 20 18 

Soma = 108 Soma = 106 Soma = 38 

 

Tabela 20. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas ovadas, N. 

amazonicus, entre as fases do lago para o microhábitat II. 

Fase 1 – Microhábitat II Fase 2 – Microhábitat II Fase 3 – Microhábitat II 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

33 61 82 87 40 40 

Soma = 94 Soma = 169 Soma = 80 

 

Tabela 21. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de fêmeas ovadas, N. 

amazonicus, entre as fases do lago para o microhábitat III. 

Fase 1 – Microhábitat III Fase 2 – Microhábitat III Fase 3 – Microhábitat III 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

55 82 07 12 35 87 

Soma = 137 Soma = 19 Soma = 122 

 

Estes resultados mostram que houve diferenças nas densidades destes organismos 

entre as três fases dentro de cada microhábitat, os períodos de cheia parecem apresentar as 
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melhores condições para a produção e desenvolvimento de ovos de Notodiaptomus 

amazonicus; no período de baixo nível de água as fêmeas com ovos não compareceram com 

as mesmas densidades. 

Estes resultados não condizem com os estudos realizados em outros lagos (Santos-

Silva, 1991; Espíndola et al.,1996). Santos-Silva (1991) em estudo no qual ele abrange os 

copépodes ovados em três fases de água em lago na Amazônia Central, verificou que para 

Notodiaptomus amazonicus os maiores picos apresentados nas zonas com alta densidade de 

macrófitas ocorreram durante o período de seca. Albuquerque et al, (1996) confirmaram essa 

tendência – as maiores densidades de fêmeas de copépodes com ovos foram observadas no 

período de águas baixas na região do Mato Grosso.  

O comportamento de ocupação da população de fêmeas com ovos na margem sem 

vegetação durante as três fases consideradas para o lago dos Americanos seguiu um padrão 

diferente dos demais microambientes. Durante a fase de máxima cheia, as fêmeas com ovos 

apresentaram a maior densidade na margem sem vegetação, depois diminuiu e voltaram com 

a mesma densidade da fase cheia, só que nos níveis baixos de água. 

Segundo Sollberger e Poulson (1991) o comportamento de distribuição do zooplâncton 

nas zona litorâneas e limnéticas dos ambientes tendem a ser semelhantes quando ambas 

regiões não apresentam qualquer influência de vegetação aquática. Os autores relatam, ainda, 

que as margens não-vegetadas de lagos por serem pequenas, apresentam pouca complexidade 

estrutural e forte influência dos ventos que facilitam a mistura da água e recirculam os 

nutrientes. Estas características facilmente poderiam ser identificadas para o ambiente de 

realização deste estudo, principalmente, seguindo como a possível justificativa para a maior 

presença das fêmeas com ovos no período intermediário do lago na margem não-vegetada 

possível migração por estratégia de evasão contra possíveis predadores, uma vez que a 

redução espacial do ambiente estivesse concentrando progressivamente a porção limnética e 

litorânea oposta com macrófitas.  

 

iv) Variação da fecundidade na população entre as fases do lago por microhabitat 

A fecundidade da população de Copepoda, Calanoida para o lago dos Americanos 

dentro do período de dezembro de 2014 e janeiro de 2015 foi considerada zero, em um índice 

de fecundidade absoluta de menos de um ovo por fêmea, exatamente 0,93 ovos/fêmea. A 

variação entre as fases de cheia, período intermediário e seca do ambiente foi 

consideravelmente discreta, apresentando a zona limnética com os maiores índices em 

detrimento dos demais microhabitats. 
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A fecundidade calculada para Notodiaptomus amazonicus, no microhábitat I - margem 

com vegetação, atingiu seu pico máximo na fase seca do ambiente (fase 3), com 1,21 ovos por 

fêmea. No período intermediário, entre a cheia e seca, a população apresentou 0,72 

ovos/fêmea, reduzindo para 0,31 ovos/fêmea na cheia do ambiente. Esse resultado revela para 

esse microhabitat do lago dos Americanos um aumento da fecundidade da população à 

medida que o ambiente reduziu sua área e profundidade até a fase de seca, desta forma, 

corroborando os resultados alcançados por Santos-Silva (1991) que também verificou os 

maiores valores da fecundidade desta espécie no período correspondente de seca para o lago 

Calado, na Amazônia. 

No entanto, os números totais de fêmeas com ovos entre as fases do lago (F1 - cheia, 

F2- período intermediário e F3 - seca) para esse microambiente revelam um padrão inverso 

em comparação ao da fecundidade de N. amazonicus. Enquanto a frequência total de fêmeas 

com ovos reduziu a medida com que o lago foi secando, a fecundidade foi inversa e 

apresentou o aumento do número de ovos por fêmea. Possivelmente a hipótese que esteja 

relacionada à este fenômeno seja a de que a atividade de predadores naturais tenha sido 

influente para o desaparecimento das fêmeas com ovos à medida com que o lago foi secando, 

assim como descrevem Brandorff e Andrade (1978) para o lago Jacaretinga na Amazônia. 

Esse argumento colabora, ainda, para a explicação do maior número de ovos por 

fêmea como estratégia de sobrevivência do espécie, onde os ovos visivelmente menores e em 

maiores quantidades comparados aos observados no período de cheia, possivelmente 

estivessem garantindo um investimento no sucesso de continuidade do grupo no ambiente 

(Odum, 2007) e não indicando maior recirculação e oferta de nutrientes pela redução física do 

lago assim como sugerem outros estudos (Whitehouse e Lewis, 1973; Runge 1984).       

Na zona limnética (microhabitat II) a fecundidade foi de 1,12 ovos por fêmea reunindo 

os dados de todo o período de estudo, observando na fase 2 (período intermediário entre cheia 

e seca) o maior índice de fecundidade para N. amazonicus com 1,25 ovos/fêmea, seguido da 

fase 3 - seca com 1,12 ovos/fêmea e o período de cheia do lago com 0,94 ovos/fêmea. Estes 

resultados mais uma vez seguem as conclusões de Santos-Silva (1991) para microambientes 

semelhantes dentro de lago amazônico e segue ainda as maiores frequências de fêmeas com 

ovos para o lago dos Americanos, bem como os maiores números de fêmeas ovígeras no 

período intermediário (entre cheia e seca) para o microhabitat.          

A fecundidade máxima observada no microhabitat III (margem sem vegetação) foi de 

0,72 ovos por fêmea, apresentando na fase de seca do ambiente o maior número de ovos por 

fêmea, 1,01 ovos/fêmea, seguindo novamente os relatos de Santos-Silva (1991) para os 
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maiores números de ovos/fêmea ocorridos no período de seca para o lago Calado, na 

Amazônia. 

 

4.4. VARIAÇÃO TEMPORAL DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE 

NOTODIAPTOMUS AMAZONICUS NO LAGO DOS AMERICANOS 

 

Nas três fases do lago ocorreram as três formas de vida (Tabela 22).  

A hipótese inicialmente considerada para homogeneidade da ocorrência de náuplius 

entre as três fases foi refutada e a proporção encontrada foi 6:5:2 (χ² 0.05,1 = 1.1750, p>0,05), 

portanto ocorreram mais náuplius nas fases de água mais abundantes do lago, fases 1 e 2 

(Tabela 23). 

O estágio de vida copepodito foi mais abundante durante o período intermediário entre 

a cheia e seca do ambiente, seguido pela fase cheia e menos abundante nos níveis críticos do 

lago, na proporção respectiva de 9:7:6 (χ² 0.05,1 = 4.7331, p>0,05) entre estas fases (Tabela 

24).  

A hipótese de densidade homogênea de adultos entre as três fases do lago foi refutada 

em favor da proporção de 10:7:6 (χ² 0.05,1 = 1.8319, p>0,05), respectivamente, cheia, período 

intermediário e níveis críticos de água do lago - seca (Tabela 25). 

 

Tabela 23. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de náuplius de 

N. amazonicus entre as fases de nível hídrico do lago dos Americanos. 

Nível Água 

Fase 1 

Nível Água 

Fase 2 

Nível Água 

Fase 3 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

64 98 210 291 228 160 

Soma = 162 Soma = 501 Soma = 388 

 

Tabela 22.  Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de náuplius, 

copepoditos e adultos de N. amazonicus entre as fases de nível hídrico do lago dos Americanos. 

Forma de vida 
Nível água 

Fase 1 

Nível água 

Fase 2 

Nível Água 

Fase 3 

 1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

Náuplius 64 98 210 291 228 160 

Copepoditos 884 1459 1829 1689 1281 1312 

Adultos 1154 1965 834 1316 714 1206 

Soma 5624 6169 4901 
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Tabela 24. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de 

copepoditos de N. amazonicus entre as fases de nível hídrico do lago dos Americanos. 

Nível Água 

Fase 1 

Nível Água 

Fase 2 

Nível Água 

Fase 3 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

884 1459 1829 1689 1281 1312 

Soma = 2343 Soma = 3518 Soma = 2593 

 

Tabela 25. Lago dos Americanos, Boa Vista, Roraima, Brasil: frequências absolutas de adultos 

de N. amazonicus entre as fases de nível hídrico do lago dos Americanos. 

Nível Água 

Fase 1 

Nível Água 

Fase 2 

Nível Água 

Fase 3 

1ª coleta 2ª coleta 3ª coleta 4ª coleta 5ª coleta 6ª coleta 

1154 1965 834 1316 714 1206 

Soma = 3119 Soma = 2150 Soma = 1920 

 

O lago dos Americanos apresentou ao longo do período de coleta uma visível 

mudança no nível de água reservada em seu leito. Desde a fase de máxima cheia até o 

ambiente com menor nível de água foi possível observar uma variação na frequência de 

copépodes. Para o período considerado de águas altas (cheia) foi verificado a maior 

frequência de ocorrência da população de Notodiaptomus amazonicus com 5624 indivíduos 

determinados, enquanto que no período de águas baixas (seca) esse número foi o menor com 

4901 espécimes visualizados. (Tabela 22). 

Este resultado parece seguir um padrão inverso como relatado para os Copepoda na 

Amazônia. Robertson e Hardy (1984) ao analisarem o zooplâncton próximo à região de 

Manaus, verificaram a existência de uma tendência geral de ocorrência de maiores 

abundâncias desses organismos zooplanctônicos durante a seca. Santos-Silva (1991) 

confirmou esta tendência e para um lago da Amazônia central obteve não apenas as maiores 

densidades de copépodes em águas baixas, mas, ainda, a ocorrência das formas adulta e jovem 

(copepodito) como as mais representativas na estrutura populacional destes organismos sob 

influência de um menor nível hídrico dentro do ambiente. A pouca profundidade e a ação do 

vento sobre a ressuspensão de sedimentos foi um argumento usado em comum pelos autores. 

Ambos estudos relatam que, sob estas condições, o surgimento em altas densidades do 

fitoplâncton condiciona a existência e produção de ovos no incremento de novos indivíduos 

na população de copépodes calanóides, uma vez estes sendo organismos herbívoros por 

excelência.  
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Com relação à turbidez o lago dos Americanos não parece seguir um padrão. 

Twombly e Lewis (1987) ao estudarem o plâncton em um lago da planície de inundação do 

baixo rio Orinoco, sugeriram que o efeito da alta turbidez observada em época de seca seria 

prejudicial para o zooplâncton existente no ambiente. Hardy (1989) confirmou esse raciocínio 

e, a partir da realização de um experimento sobre a influência da turbidez em algumas 

espécies do zooplâncton, verificou que ao atingir determinadas concentrações (>10 NTU) a 

turbidez começa a se tornar prejudicial para a existência e manutenção destes indivíduos no 

ambiente. 

Embora neste estudo do lago dos Americanos não houvesse a questão sobre o efeito da 

turbidez para o lago, esta não parece ser a razão que melhor explicaria o decréscimo da 

densidade de copépodes em algum momento. Possivelmente este padrão esteja seguindo sobre 

a influência da pressão por predação já discutida anteriormente (Meschiatti e Arcifa, 2002; 

Ordaz et al., 2006; Russo e Hahn, 2006; Barros e Rezende, 2009; Lima et al., 2013). 

Este resultado encontrado no lago dos Americanos corrobora os relatos de Campos 

(1996) e Espíndola et al. (1996) os quais sugerem que os ambientes aquáticos em períodos de 

águas altas sejam favoráveis para a maior ocorrência das formas jovens e adultas de copepoda 

em busca de alimento. Somado à isso, uma explicação plausível para justificar a maior 

densidade de copepoditos talvez seja a migração das margens para o centro do lago. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As observações feitas em três microhabitats do lago dos Americanos – duas margens, 

uma com vegetação e no centro do lago – mostraram um padrão muito interessante, no geral 

diferente do observado para os lagos maiores do rio Amazonas. Este padrão é sobre a 

densidade de jovens e adultos sempre em maiores proporções que as larvas no microhábitat 

centro do lago e margem com vegetação. Esta observação não condiz com os estudos de 

Hardy (1980), Espíndola et al. (1996), Keppeler (2003), Ibanez et al. (2004) e Melo et al. 

(2006) que relatam os náuplius como formas de vida de maior concentração dentro da 

população 

A hipótese que possivelmente explique este resultado considera a existência de 

predadores naturais destes organismos dentro do lago dos Americanos, onde estes estejam 

exercendo predação sobre as formas larvais (náuplius), sendo Mesonauta insignis (Heckel, 

1840), Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) e Heros sp. exemplos destes predadores, neste 
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caso pequenas formas de peixes coletados, analisados e verificados como predadores de 

náuplius dentro do ambiente de estudo. Esse é um argumento que reforça ainda mais a 

hipótese destes organismos serem os controladores naturais da população de Notodiaptomus 

amazonicus no lago dos Americanos, especialmente no microambiente com densidade 

elevada de macrófitas, como no caso deste estudo, a zona do ambiente com os números mais 

discretos de copépodes. 

Em relação aos outros padrões analisados, estes seguem os observados para os lagos 

amazônicos em geral. Um deles é a proporção equivalente de machos e fêmeas nestes 

ambientes. Outra interessante análise que corrobora com outros estudos é em relação aos 

números de densidade de fêmeas com ovos entre cada fase caracterizada pelo nível de água 

visualmente presente no lago. Os resultados apontaram que a densidade de fêmeas com ovos é 

maior no período de máxima cheia e período intermediário, reduzindo significativamente no 

período de ambiente de estado crítico de água. Os padrões de fecundidade verificados para 

população de copépodes neste estudo seguem os padrões alcançados para outros estudos na 

Amazônia, onde a zona central, bem como o período de seca destes ambientes apresentem as 

condições mais favoráveis para a produção e desenvolvimento de ovos. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

1. A história natural de Notodiaptomus amazonicus para o Lago dos Americanos 

apresentou estrutura populacional diferente do padrão amazônico descrito nas literaturas: 

densidades de copepoditos e adultos prevaleceram sobre os náuplius.  

 

2. A porção central do Lago dos Americanos foi o microhábitat com as maiores 

densidades de copépodes para todas os seus estágios de vida, seguindo o comportamento 

deste organismo para outras regiões da Amazônia. 

 

3. A razão sexual de N. amazonicus foi equivalente para todo o ambiente, mas 

individualmente para a região com macrófitas e região limnética houve distorção na razão 

sexual com fêmeas adultas predominando sobre os machos adultos, sendo possível que 

estejam sofrendo por predação seletiva no ambiente.    
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4. Fêmeas com ovos se distribuem homogeneamente entre os microhabitat quando o 

lago está com o nível máximo de água, heterogeneamente distribuídas quando baixam os 

níveis, apresentando maiores densidades na porção limnética, sendo provável que esse padrão 

tenha ocorrido por estratégia de evasão contra possível pressão predatória no ambiente. 

 

5. Nos três microhabitat a proporção de fêmeas com ovos foi ligeiramente maior 

quando o lago esteve cheio e no período intermediário, indicando essas fases como as mais 

favoráveis para a produção e desenvolvimento de ovos nestes organismos no ambiente, desta 

forma, revelando um padrão reprodutivo variado para Copepoda na Amazônia. 

 

6. A variação do nível da água no lago influenciou as densidades das fases de vida do 

organismo, que reduziram suas frequências conforme o ambiente reduziu seu nível de água. 

 

7. A estrutura da população de Notodiaptomus amazonicus entre as fases de nível de 

água foi representada em maior densidade por copépodes e indivíduos adultos.    

 

8. Entre as três fases do lago: (i) cheia, (ii) período intermediário e (iii) seca, os 

copepoditos e os adultos foram sempre mais abundantes do que os náuplius, não tendo sido 

possível indicar provável razão para esse padrão. 
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