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"A melhor obra é aquela que se realiza sem a preocupação de êxito imediato; e o
mais glorioso esforço é aquele em se põem as esperanças mais além do horizonte

nn<KÍvpl"possível".
(José Herque Rodo)
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SINOPSE:

A Comunidade zooplanctônica (Cladocera e Rotifera) foram estudados em 15

lagos de várzea, considerando-se dois ambientes distintos em cada lago (região

limnética e floresta inundada). Avaliaram-se a composição, a diversidade e a

distribuição. Análises estatísticas foram ^licadas para verificar se havia

diferença estatística entre estes fatores.

Palavras-chaves: Zooplâncton; Lagos de várzea; Diversidade; Comunidade;

Bacia Amazônica
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RESUMO

^  Foram estudados 15 lagos de várzea distribuídos no sistema Solimões/Amazonas, entre a r^ão

0  do rio Içá-Tefé, Coari e Manaus-Parintins. O zooplâncton foi coletado no período de águas altas (julho)

^  no ano de 2000. Para isso utilizou-se uma rede de plâncton de 30 cm, com abertura de malha de 55pm,

fazendo-se arrastos horizontais na coluna d'água. As coletas foram realizadas em dois ambientes de cada

lago, região limnética e floresta alagada Esse material foi fixado com formol com formol a 6%.

Simultaneamente, foram tomadas medidas de profundidade, temperatura, condutividade e oxigàiio.

^  Foram estudados os Rotifera e Cladocera A maior riqueza foi registrada para os rotíferos representados
^  por 104táxonseoscládocerospor36táxons. As famílias que ̂resentaram táxons mais abundantes mais

@  abundantes e freqüentes foram, Lecanidae, Brachionidae e Trichocercidae. Para os cladóceros, as

^  famíhas, Moinidae, Bosmonidae e algumas espécies da família Chydoridae foram abundantes e

^  freqüentes. A maior contribuição percentual dos organismos ocorreu na região limnética dos lagos. As
0

ANOVAs realizadas entre os lagos e os valores de abundância não mostrou diferaiça significativa entre
©
^  esses fatores. Os valores dos índices de diversidade foram maiores para a região limnética Somente um

0  lago apresaitou o valor de eqüitabilidade E - 1.0, indicando que na maioria dos lagos pode está havendo
0  uma superposição de nichos.



o

A

í 1

f -

f-

Ti

f :.

t'--

(•

r-

ABSTRACT

m

<»

<9

®  Rotifera and Cladocera were studied on fifteen flood plain lakes distributed at Solimôes

^  /Amazonas system (among the Içá river, Coari and Manaus area). Zooplanktons were coUected in the

high water period (July) in the 2000-year. A plankton net (mesh size of 55 pm) being towed horizontally

in water column was used at the collects. The material was preserved, adding formaldehyde at 6%. Two

environments of the lakes were studied: limnetic region and flooded forest Simultaneousiy, water

^  temperature, dissolved oxygen, conductivity and depth measurements were takea The m^or ridiness was

Q  record to the Rotifera (104 taxons). Thirty-six taxons of Cladocera were found. The most frequent and

abundant rotifers families were: Lecanidae, Brachionidae e Trichocercidae. The most frequent and

@  abundant cladocerans families were: Moinidae, Bosmonidae and Chydoridae. The major organism

^  percentage contribution in this lakes was verifíed at the limnectic r^ion. The ANOVAs tests did not
©

show signifícant diference of abundance values among the lakes. The ma|or diversity index values were
(0
^  found at the limnectic region. Only one lake presented equitability E-1. This result may lead us to
0  conclude that there is ov0'lapping of niches.

O
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^  As planícies de inundação estão ̂ tre os ecossistemas mais produtivos, caracterizados

^  alterações dos níveis hidrométricos chamados de ""pulsos de inundação'

í® influenciados pelas flutuações do nível do rio, mais precisamente nas várzeas. As várzeas são

INTRODUÇÃO

por sua heterogeneidade espacial e sazonal e alta biodiversidade, as quais são mantidas pelas

A planície amazônica é um desses exemplos que possuem seus organismos

planícies de aluvião recentes, que são periodicamente recobertas pela água dos rios barrentos

que depositam uma grande quantidade de nutriaites aportados dos Andes (Sioli, 1984; Junk,

1997). Os tredios mais deprimidos são ocupados por lagos rasos, os ""lagos de várzeas", que

freqüentemente atingem dimensões gigantescas, na época das enchentes (Sioli, 1985).

Nos lagos de várzea, durante a cheia, o material que encontra-se em suspensão

precipita-se tomando a água mais transparente e, em conseqüência, a luz pode penetrar mais

fundo na coluna d'água, possibilitando a fotossíntese, sobretudo do fitoplâncton, que é um dos

elos iniciais da cadeia trófíca dessas águas, servindo de alimento para muitos organismos

planctônicos (Junk, 1979).

Variações na distribuição das populações zooplanctônicas entre lagos, entre ambi^tes

diferentes de um mesmo lago e temporais são comuns e, embora com padrões distintos,

ocorrem em regiões temperadas e tropicais (Maia-Barbosa, 2000).

Em ecossistema aquáticos neotropicais, o zooplâncton tem sido estudado por Saunders

e Lewis, (1989) no lago de Valência; Twombly e Lewis, Jr. (1989) na Laguna Ia Orsinera;

.Zoppi de Roa et al (1990) no rio Churun; Lopéz e Ochoa (1995) no rio Guasare-Límon, na

Venezuela; Dodson e Briano- Silva (1996), com riqueza de espécies no México; Vasquéz e

López (1998), fauna de rotíferos da Venezuela; López et al. (2001), zooplâncton da

Venezuela



Na planície de inundação do rio Paraná alguns trabalhos foram d«envolvídos sobre a

^  comunidade planctônica, como Lansac-Tôha et al. (1992), estudando a influência da

®  flutuações periódicas na cotnposição e distribuição do zooplâncton; Lima et al. (1998)
@  investígaram sobre abundância e composição de espécies planctônicas em zona litoral e

^  pelágica em ambientes lênticos e lóticos; Rossa et al. (2001) mostraram a abundância de
@  cladóceros na região litorânea em dois ambiaites da planície de inundação do alto rio Paraná;

Choueri (2002) estudou a variação espaço-temporal da riqueza dos microcrustáceos em

diferentes lagoas da planície do Alto rio Paraná.

Na região amazônica, vários trabalhos têm sido realizados para toitar desvendar a

dinâmica da comunidade zooplanctônica, entre eles destacam-se os trabalhos de Koste (1972,

1974);BrandorfiF (1976); Brandorfif e Andrade (1978); Fisher e Parsley (1979); Koste e

Robertson (1983, 1998); Carvalho (1983); Robertson e Hardy (1984); Hardy (1989); Santos-

Silva et al (1989); Robertson (1980); Hardy et al (1984); Bozelli (1992, 1994); Keppeler

(1999); Melo (1998); Maia-Barbosa (2000).

Estudos biológicos e ecológicos da comumdade zooplanctônica na Amazônia têm se

desenvolvido substancialmente a partir do trabalho de Brandorfif e Andrade (1978), que

observaram importantes aspectos, coincidindo com o período de inundação. Eles encontraram

mudanças na composição de espécies; no padrão da densidade; declímo e des^arecimento de

algumas espécies de Cladocera. A predação por peixes e o efeito da diluição foram

considerados pelos autores como os fator® determinantes nas mudanças observadas.

Hardy e Robertson (1984) fizeram uma revisão dos estudos de zooplâncton em lagos

de várzea da Amazônia indicando »m número total de 250 ®péci® de Rotifera, 20 espéci®

de Cladocera limnéticos e cerca de 40 ®pécies de Cop^poda. Rocha et a.l (1994)

apresentaram um gradiente de diversidade do zooplâncton em relação às bacias hidrográficas.
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mostrando que a diversidade total de zooplâncton (Rotifera+Cladocera+Copepoda) nas
m
®  diferentes bacias hidrográficas ̂ resentam a sqguinte seqüência: Amazônia, Paraguai, Paraná

^  e São Francisco.

^  Alguns estudos sobre a diversidade nos trópicos tem sido realizados, como os de

Cáceres-Palacios e Zoppi de Roa (1998), que estudaram variações e riqueza do zooplâncton

@  em planícies inundadas da savana venezuelana; Segers et ai. (1998), estudaram diversidade e

^  zoogeografia de rotíferos; López et al. (2001), zooplâncton dos embalses da Venezuela entre
@  outros. Mas os autores concluem que ainda não há clareza sobre a riqueza de espécies em

^  áreas tropicais e neotropicais devido a insuficièicia de trabalhos taxonômicos e de

®  biogeografia

Acredita-se que a fauna de cládoceros nos trópicos é pobre, mas essa teona aos poucos

^  está sendo refiitada Segundo Dumont (1994), o número de espécies de cládoceros esta

^  subestimado, ele considera que pelo menos 50 espécies devem ser encontradas em qualquer
^  ambiente. Tais contradições se devem a escassez de estudos em áreas mais abrangentes,
©
^  explorando por exemplo todos os habitais em um mesmo lago. Assim através de coletas mais

exploratórias, considerando os vários habitais distintos da planície, como paranás, área aberta,

restinga etc., devem ser investigados para verificar se existe variação na composição dos

grupos zooplanctônicos e, assim aumentar a riqueza de espécies nos trópicos.

O estudo do índice de diversidade tem se intensificado nos últimos anos,

principalmente para interpretar a estrutura da comumdade de um ecossistema, ou mesmo para

relacionar com a trofia dos lagos. Margalef (1974), trabalhando com organismos

fítoplanctônicos, forneceu valores inferiores a 1.0 em lagos eutróficos e distróficos. Com

relação ao zooplâncton, o autor citou apenas que os índices mais freqüentes estão entre 1.5 e

4.0, sem contudo, relacionar com a trofia dos lagos.
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A relação entre a diversidade do zooplâncton e a floresta inundada, por exemplo, é

desconhecida Sabe-se que algumas espécies de zooplâncton aumoitam sua densidade quando

a água penetra na floresta inundada e muito detrito é adicionado ao sistema aquático

(Relatório Projeto Várzea 1999).

A floresta de várzea vem sendo modificada constantemente, mas ainda não existem

dados quantitativos sobre a extensão desta mudança Essa falta de informações se deve a

complexidade estrutural do sistema sua dimensão e aspectos técmcos ligados ao

sensoríamento remoto. Nas últimas décadas outras fontes de desmatamento se tomaram mais

importantes, como estabelecimoitos de pastos para bovinos e bubalinos e mais recentemsite,

com o terceiro ciclo, para a plantação de grãos GBGE, 1992).

Dessa forma, tentar avaliar os impactos dessa dinâmica, reveste-se de importância

tendo em vista dois aspectos: primeiro, esses organismos perfazem, em conjunto, o elo de

ligação na cadeia alim^tar dos ecossistemas aquáticos, unindo os autótrofos a outros

heterótrofos como os pdxes; em segundo lugar, a composição quali-quantitativa reflete o

estado trófico do ecossistema (Landa e Mourgués-Schurter, 2000).

Assim, o presente trabalho propÕem-se a estudar a comumdade zooplanctônica em

lagos de várzea do sistema Solimões/Amaronas, objetivando conhecer a diversidade e

distribuição dos grupos zooplanctônicos (Rotifera e Cladocera) durante o penodo de cheia,

levando em consideração dois ambientes distintos (região limnética e floresta inundada), em

diferentes lagos na bacia amazônica
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®  ÁREA DE ESTUDO
%

A área do presente estudo compreende 15 lagos de várzea do rio Solimões/Amazonas

entre o rio Iça - Madeira e Manaus - Parintins. A escolha desta área baseou-se na presença de

^  florfôta de várzea (Fig. 1).

^  Os lagos estão distribuídos no médio e baixo Solimões/Amazonas, entre as

coordenadas 01®59'26"S e 57°44384"W, As regiões do rio Içá-Tefé e Coari estão situadas no

^  médio Solimões, na confluência dos rios Solimões e Japurá, numa ext^sa área alagada,

©  incluindo os paranás Auati-Paraná (acima da foz do rio Jutaí) e Copéa, acima da cidade de

^  Coan, e cujo principal centro urbano são as cidadse de Tefé, Alvarães, Uarim, Fonte Boa,

®  Maarã, Juruá e Jutaí (IBGE, 1977).

0  A planície alagável dos rios Solimões e Japurá, onde se encontra a maioria dos lagos,

possui um complexo mosaico de corpos d'água Os "lagos", como já se disse, não são lagos

O  verdadeiros, pois são conectados, ao menos durante a cheia, aos outros "lagos", a canais, ou

O

o

' ■)

o

aos próprios rios, por outros canais. Estas conecções conferem aos corpos d'água uma

O  conformação dendritica, como de canais que se ramificam em canais menores, que se
O ramificam em "lagos", que se interconectam ao menos uma vez por ano (Irion et al.^ 1997).

O  Sabe-se que as várzeas amazônicas são fortemente influenciadas pelos rios principais em

termos hidroquímicos (Junk e Silva, 1995).

O dima da região é do tipo úmido de monções, AM de Kõppen, com precipitação

média anual de 210 mm e temperatura anual de 27°C (Brasil, 1976).
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Figura 1. Área de estudo: regiões da várzea do SolimÕes/Amazonas nas quais se encontram os
15 lagos. Cinco em cada região estudada
Lagos IC - região de Iça-Tefé; Lagos CO-região de Coari; Lagos MA-região de Manaus-
Parintins.



«

n

f )

o

r-)

i")

r

P-

r'^:

f-

MATERIAL £ MÉTODOS

<1^ Obtenção das amostras:

A coleta do material utilizado no presente trabalho foi feita pela equipe do Projeto

#  Várzea/Cooperação AECI-Espanha (PPI 3020) realizada em julho de 2000. Traía-se de um

projeto multidiscíplinar institucional com o objetivo de investigar a influência da quantidade

por pesquisadores da Coordenação de Pesquisa em Biologia Aquática do INPA.

%  de floresta na diversidade de quelônios, peixes e invertebrados, que vem sendo desenvolvido

íâ» Foram amostrados 36 lagos de várzea, distribuídos ao longo da bacia Amazônica, no

^  mês de julho, durante o período de cheia de 2000. Para este estudo específico foram

®  selecionados, 15 lagos permanentes, distribuídos ao longo do médio e baixo Solimões. A

0  realização das excursões para a obtenção das amostras foram simultâneas nas regiões da

O  bacia
Q
^  O zooplâncton foi coletado na região limnética e na floresta inundada de cada lago,

^  utilizando-se rede de nylon cônica, com diâmetro de 30 cm e, abertura de malha de 55pm, em
O

sucessivos arrastos horizontais de 5 minutos, amostrando a maior área possível,

possibilitando, assim, uma melhor caracterização da comunidade zooplanctônica.
O

Simultaneamente a coleta do zooplâncton foram medidos oxigàiio dissolvido.

temperatura da água e condutividade elétrica, nas duas regiões de cada lago, usando um

termo-oxímetro portátil YSI-55 e 52, condutivímetro YSI; para a medida da profundidade dos

lagos, utilizou-se uma corda graduada com um peso na extremidade.
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Análise das amostras:

^  No laboratório de Plâncton do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),

as amostras foram analisadas qualitativamente com auxílio de esteromicroscópio Kyowa

#  Optical, modelo SDZ e microscópio Zeiss, com câmara clara acoplada, para a idoitifícaçâo

%
%  visualização ao microscópio.
<1

^  pertencentes a Classe Monogononta, e os cladóceros adultos e juvenis. A identificação foi

dos táxons, quando necessário alguns indivíduos foram dissecados e corados, para melhor

Os grupos zooplanctônicos considerados para este estudo foram os rotíferos.

realizada com base nos seguintes trabalhos: Brandorff (1976), Koste (1978, 1979), Koste e

^  Robertson (1983), Koste e Hardy (1984), Dussart (1984), Smimov (1992), José de Paggi

Q  (1995), Nogray e Pourriot (1995), Segers (1995) e Elmoor-Loureiro (1997).
O  Para a análise da abundância relativa de cladóceros, a amostra foi diluída no balão
O^  volumétrico de 250 ml e retiradas 4 alíquotas de 2.5 ml (totalizando 10 ml) utilizando pipeta
^  Stempell, posteriormente colocadas em placas de Petri milimetradas, onde foram realizadas as

^  contagens, sob lupa marca DF Vasconcelos, modelo n® 3618. Os rotíferos por serem
organismos diminutos, foram analisados retirando-se aliquotas de 4 ml, colocados em lâminas

O
de Sedwich-Rafter, e contados com auxílio microscópio marca Carl Zeiss Germany, acoplado

^ ^ com câmara clara.

Para a obtenção do índice de diversidade específica foram contados os indivíduos das

amostras de cada região (limnética e floresta) de cada lago, sendo os organismos identificados

até espécie (quando possível).
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^  Análise da diversidade
(»
^  Os modelos de distribuição de abundância de espécies são descrições estatísticas

(M
utilizadas para investigar como as comunidades estão estruturadas (Krebs, 1989), para isso,

%

#  foi feito um gráfico em escala semi-logaritmica, plotando o número de indivíduos por espécie

. . . .

(Whittaker plots) para verificar qual o modelo estatístico ao qual a comunidade tendia

®  (Magurran, 1988).

^  A diversidade de espécies é um dos conceitos básicos da ecologia, e tem sido usado
®  para caracterizar comunidades e ecossistemas. O índice de diversidade de espécies

C )

amplamente usado é o índice de "Shannon's Information Theory of Communication"

S  (Shannon* Wiener, 1949), que será utilizado para o cálculo da diversidade.

Q  Fórmula do índice de Shannon- Wiaier:

^  H' = -£^i)(log2pi) onde,
í?
^  /r= índice de diversidade de espécies

pi-{üi/N)
0

ni - número de indivíduos pertencentes a espécie "i".

N = número total de indivíduos coletados na amostra.

A unidade é bits/indivíduo.

O índice de diversidade incorpora dois componentes distintos, riqueza e uniformidade.

A riqueza representa o número total de espécies (S) presentes em uma amostra e para

amostras de tamanho igual, pode ser estimada a partir do uso direto desde valor. A

uniformidade ou eqüitabilidade, se refere como a abundância de espécies (número de

indivíduos), estão distribuídos entre as espécies (Odum, 1988).
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O índice mais comum:

'max§  HVH„

t

#  ff"~ índice de diversidade

ê
f
a  A apresentação dos valores destes dois componentes da diversidade se faz necessário.

E - equitablidade (0-1.0)

Haiax= diversidade máxima de espécies == log2S

uma vez que com a simples ^resentação do valor de um índice de diversidade toma-se

#  impossível dizer a relativa importância da riqueza de espécies e da uniformidade para o valor

^  fínal obtido (Ludwig e Reynolds, 1988).
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^  Análise dos dados:
m
^  o teste paramétríco de análise de varíância (ANOVA) foi utilizado para observar se os

valores do número de indivíduos, número de espécies e índice de diversidade eram diferentes

nos lagos e nos dois ambientes. O teste a posteriori de comparação múltipla, utilizado para

encontrar difer^ça ®itre todos os pares de médias, foi o teste de Tukey (2ar, 1996). A

análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico STATISUCA versão 5.0.

Para verificar o efeito dos fatores abióticos sobre a comunidade foi realizada uma

análise de Regressão Múltipla, sendo que os fatores (variáveis independaites) foram

temperatura da água, condutividade elétrica, profundidade e oxig^o dissolvido. Antes, estas

medidas foram correlacionadas (correlação de Pearson) para identificar a presença de

colinearidade.

Como técnica de agrupamento, foi utilizado um doidograma, para avaliar a

similaridade entre os lagos de cada r^ião estudada, mediante utilização da distância

euclideana, pelo método Unweighted pair-group average (UPGA) (Sneath e Sokal, 1973), este

método calcula a média aritmética entre o objeto que se quer incluir num grupo e cada objeto

desse grupo.

Para uma visualização gráfica do padrsb da distribuição das comunidades nos lagos,

foi feita uma Análise Fatorial de Correspondência como técnica de ordenação, essa análise
}

ordena espécies e amostras, no caso os lagos.

II
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^  RESULTADOS

@1^  Composição da comunidade zooplanctônica
@  A rogião estudada ̂ resentou um total de 137 táxons, o maior número foi registrado

S
^  para os rotíferos (101), distribuídos em 18 famílias, destacando-se Bracbionidae, Lecamdae,

@  Trichocercidae, com maior número de espécies e, dominância de espécies planctônicas. Os

cladóceros estiveram representados por 36 táxons em oito famílias, sendo Macioüiricidae e

Chydoridae com maior diversidade específica, ambas com espécies predominantemente

litorâneas (Tabela 1).

Dos táxons registrados, 21 foram comuns para cládoceros e 41 para rotíferos. A figura

2 mostra a contribuição taxonômica dos três grupos de lagos, evidoiciando os lagos IC

(região do rio Içá-Tefé) e MA (Manaus-Parintins) com maior número de táxons, os lagos CO

(Coari) obtiveram um número extremamente reduzido de táxons em relação aos outros lagos.

A ocorrência desses organismos nos diferentes habitats foi distinta para algumas

espécies. Na maioria dos lagos ocorreu mais zooplâncton e maior riqueza em região limnética

do que em floresta inundada A figura 3 mostra a contribuição em percentual d^es

organismos nos dois ambientes, para os três gnq)os de lagos, onde a região limnética

apresentou um percentual médio de 73.3% e, 26.6% para a região de floresta inundada
;

^  Para a região do rio Içá-Tefé (lagos IC), foram registrados 88 táxons, dos quais 65

'  foram de rotíferos e, 23 táxons para cládoceros distribuídos, em 15 e 8 famílias,
^  ?

,  respectivamoite.

12
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®
TÁXONS HABITAT

Tabela 1. Inventário faunístico dos táxons registrados nos lagos de várzea IC, CO e MA,

Julho 2000.

ROTIFERA

Brachínonidae

Brachionuspatulus patulus O F.Müller, 1973 P

Brachionus quadridentatus mirabilis ( Daday, 1897) P

Brachionus zahniserí reductus (Hauer, 1965) P

Brachionus zahniseri gessneri (Hauer, 1956) P

Brachionus calyciflorus VaJÜBs, 1766 P

Brachionus caudatus Barroios & Daday, 1884 P

Brachionus caudatus personatusÇ?) Ahlstrrom, 1940 P

Brachionus patulus macracantus ((Daday, 1897) P

Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 P

Brachionus mirus (Koste, 1972) P

Brachionus variabilis (?) Hempel P

Keratella americana Carlin, 1943 P

Keratella lenzi (Hauer, 1953^ P

Keratella tropica (Apsyein, 1907^ P

Keratella tropica reductaf?) Fadlew P

Keratella cochlearis Gosse, 1851 P

Keratella sp.

Keratrella spp. P

Platyias quadricomis quadricomis (Ehrenberg, 1832) L

Platyias leloupi Gillard, 1957 ^

Lecanidae

Lecane elsa Hauer, 1931

Lecane luna (O F. Muller, 1776^ L

Lecane proiecta Hauer, 1956 L

Lecane papuana{l) (Murray, 1913^ L

Lecane (Monostyla) qmdridentata Ehraiberg L

Lecane (Monostyla) bulla goniata H & M. L

13
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^  Lecane bulla Gosse, 1851 L

^  Zecúwee/egowí Hamng, 1914 L
Lecane hastata (}A\xnd^, \9X3) L

@  Lecane comuta (O F. MuUer, 1776) L

@  Lecane hamata(?) (Stokes, 1836) L

®  Z,ecawe/M/2am(Ehrenberg, 1832) L
Lecane curvicomis (Murr^, 1913) L

Lecane ludwigii (Eckstein, 1883) L

Tríchocercídae

^  Trichocerca elongata (Gosse, ISS6) P
0  jy-ichocerca elongata braziliensis (Munscy, 1913). P

®  TrichocercaflagellataHmei, 1937 P

®  TYichocerca cilíndrica (}mhof, 1^91) P
Tríchocerca c. chattoni De Beauchanip, 1907 P

Trichocerca bicristata (?) Gosse, 1886 P

Tríchocerca agnathaV<í\}\L,\939 P

Trichocerca similis ()^ieTZ^^\, 1883) P

Trichocerca colaris(?) Carlin, 1939 P

Trichocerca sulcata(7) (Jennings, 1894) P

Trichocerca omata Myers P

Trichocerca insignis (Herrick,1885) P

Trichocerca rosea(7) Stenr P
C.-l ^

Trichocerca símilis grandis (Hauer) P

Trichocerca insulanaC?) (Hauer) P

Trichocerca ruttneri(l) (Dornier, 1953) P

O  Trichocerca heterodactyla(7) (Tschugaaoff, 1921) P

Trichocerca sp.

14



Tríchotrídae

Tricothria tecractis (Ehrenberg, 1830) L

m

#

m

m

m

#

Tricothria tetractis truncata Whitelegge L

@  Tricothria teractis similis (Stennoos) L

Macrocaetus collinsis (Gosse, 1867) L

Macrocaethussericus \%9'i) L

Macrocaethus longipes(7) Myers L

Filínídae

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) P

Filinia c£ terminalis (Plate, 1886) P

Filinia pejleri Hutchinson, 1964 P

Filinia opoliensis ( Zacharías, 1891) P

Filinia saltator (Gosse, 1886) P

Hexarthrídae

Hexarthra mira (Hudson, 1871) P

Hexarthra. intermedia braziliensis (Hauer, 1953) P

Hexarthra intermedia (?) Wisznisewski, 1929. P

Hexarthra sp.

Mytílinidae

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) L

Mytilina bicarinata(?) (Peity, 1850)

Mytilina bisulacata (Lucks, 1912)

Mytilina sp. L

Notommatídae

Cephalodella spl. L

Cephalodella sp2. L

Notommata sp. L

Monommata sp. L

Sacridium sp.

Synchaetídae

Polyarthra vulgaris Cariin, 1943 P

Polyarthra dolicoptera Idelson, 1925 P

15
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Polyarthra sp. P

Synchaetha sp.

Thochosphaerídae

Trocosphaera aequatorialis (Stemper, 1872) P

Horaêlla thomansoni Koste, 1973 P

Horaêlla sp. P

Euchlanidae

Eudilanis incisa incisa Carlin, 1939 P

EuchUmis dilatataBhx&òçxg, 1832 P

Dipleuchnis propatula propatula (Gosse, 1886) L

Manfredium eudactilota Gallagther, 1957 L

Dipleuchlanis sp. L

Epíphanídae

Epiphanes clavatula (Ehrenberg, 1832) L

Epiphanes sp. L

Asplanchinidae

Asplanchna seiboldi (Leydig, 1854) P

Testudinellidae

Testudinella mucromata hauerensis L

Testudinella patina patina L

Colurellidae

Lepadellapatella (0 F. MuUer, 1786) L

Lepadella ovalis (0 F. MuUer, 1786) L

Lepadella rhomboides Gosse, 1886 L

Colurella sp. L

Gastropodidae

Ascomorpha sp. L

Proalídae

Proales decipiens (Ehrenberg, 1831) L

Prolaes sp. L

CoUotfaecidae

Collotheca sp. L

16



Phiiodmidae
m
^  Dissotrodia aculeta (JEhrenb&g, 1^2) L

9
9  CLADOCERA

#  Moínidae

®  Moina minuta Hansen, IS99 P

Moina reticulata (Daàay, 1905) P

Moina sp.

Daphiiiidae

Ceridaphinia comuta Sare, 1886 P

DaphniagessnerillQThsX,\961 P

Simocephalus latirostris Stingelin 1906 P

Simocephalus sp. P

Sididae

Diaphanossoma birgei Korinek, 1981 P

Diaphanssoma fluviatille Hansen, 1899 P

Diaphanossoma polyspina Korovchinky, 1982 P

Sasilatona serricauda(?) (Sars, 1901) P

Holopedidae

Holopedium amzonicum Stingelin, 1904 P

Macrothríddae

Grimaldina brazzai Richard, 1892 L

Macrothrix spinosa King, 1953 L

Macrothrix mira {%iíÂmoy,\992) L

Macrothrix paulensisi^) (Sare, 1901)

Macrothrix sioli(7) (Smimov, 1992) L

liyocryptidae

Ilyocrytus spinifer Herrick, 1884 L

Bosminidae

Bosmina hagmanni Stingelin, 1904 P

Bosmina tubicen Brehm, 1939 P

Bosminopsis deitersi Richard, 1895 P

17
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Chydorídae

Ahnella dentifera Sars, 1901 L

9

9

9

9

9

9

9
^  Alonella brasiUensis{^) Bergamin» 1935 L

9  Chydorus sphaericus (O F MüUer, 1776) L

9  Chydorus spp. L

®  Disparalonadadayi(Jò\i%Q,\9\(S) L
Dunhevedia ondontoplax{?) Sars, 1901 L

Acroperus harpae Baird, 1843 L

Alona guttata{l) Sars, 1862 L

^  Alona quadrangularis(Smmo\, 1974) L
Alona sp. L

#  Camptocercus dadyi Stíngelin, 1913 L

^  Euryalona orientalis (Ddiúziyi, 1^9^) L
Leydigia sp. L

Leydigiopsis curvirostris Sars, 1901 L

Oxyurella sp. L

^  Kurzia sp. L

L= litorâneo

©  P= planctônico

'C-i

y

w

r;

O.

18



#

#

®  Nos lagos da região de Manaus-Parintins (lagos MA), a con^osição específica esteve

^  constituída por 64 táxons, sendo 42 para os rotíferos, distribuídos em 9 famílias e, 22 táxons

?  para os cládoceros, distribuídos em oito famílias.

®  A região de Coari (lagos CO), ao contrário das outras duas áreas de estudo, apresentou

'9^  um número reduzido de táxons, ap^as 24 táxons. Os cladóceros foram repres^tados por 16

táxons e, os rotíferos apresentaram apoias oito táxons, ambos distribuídos em seis famílias.

^  Dentre as regiões estudadas, a que apresentou maior riqueza faunística foram os lagos

®  da região do rio Içá-Tefé (lagos IC), como observado na figura 2. Dos lagos dessa região, o
m

IC19 se destacou apresentando maior riqueza (52 táxons), seguido do lago MA17, com 47

táxons, ambos com maior rqgistro para a região limnética dos lagos. Na região dos lagos CO

(Coari), apesar de seu número reduzido de táxons, o lago com maior riqueza, foi o lago C04

(21 táxons), sendo que a maioria dos táxons ocorreu para a região limnética

A ocorrência desses organismos nos diferentes habitats foi distinta para algumas

espécies. Na maioria dos lagos ocorreu mais zooplâncton e maior riqueza em região limnética
©
^  do que em floresta inundada A figura 3 mostra a contribuição em percentual desses

^  organismos nos dois ambientes, para os três grupos de lagos, onde a região limnética
a

^  apresentou um percentual médio de 73.3% e, para a floresta inundada 26.6%.

As famílias de rotíferos que se destacaram no presente estudo foram, na seqüência,

Lecanidae, Brachionidae, Trichocercidae, Trichotridae, apenas nos lagos CO (Coari), que a

família Lecanidae e Tricbocerddae apresraitaram percentuais baixos. As famílias de

cládoceros mais representativas foram, Moinidae, Bosminidae e Chydoridae.

A figura 4 mostra a variação espacial dos rotíferos dos três grupos de lagos, observa-se

que as famílias Lecanidae e Brachionidae ocorreram nos lagos IC e MA, ao contrário dos

lagos CO, onde somaite Bradiionidae destacou-se na região limnética.

#

#

(©

©

©

O

O

r-

f  •
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®  Nos lagos IC, as famílias Synchaetidae, Colurellidae e Tridiotridae foram registradas
^9

®  para ambos os ambientes, porém um pouco mais para a região limnética; observa-se ainda que

9

9
as famílias Proalidae e CoDothecidae ocorreram somente na região limnética destes lagos.

9
#

I

(* '

(' '

r

Nos lagos MA as famílias Lecanidae e Brachionidae ocorreram nos dois ambientes,

sendo que Lecanidae apresoitou um percentual um pouco maior na floresta inundada, já a
9

9

9  família Euchlanidae também ocorreu nos dois ambientes, contudo, um pouco mais na região

9

m

m  No ambimte de floresta inundada observa-se que as famílias Testudinellidae e

limnética; a família Filinidae ao contrário dos lagos IC ocorreu som«ite neste ambiente.

Trochosphaeridae ocorreram tanto para os lagos IC, MA e CO.

9  Para os cladóceros, a distribuição espacial foi similar nos três grupos de lagos (IC, MA

^  e CO). A família Moinidae ocorreu nos dois ambientes, porém com maior expressividade para

^  a região limnética nos lagos IC e MA, diferenciando um pouco dos lagos CO, onde ocorreu

^  um pouco mais na floresta inundada. A família Chydoridae foi a única a ocorrer nos três

®  grupos de lagos e sempre dominante na floresta inundada. Interessante notar que nos lagos

^  MA a família Sididae foi registrada somente on região de floresta inundada (Fig. 5).

^  Para a freqüência de ocorrência desses organismos, no geral, algumas espécies foram

^  bem freqüentes (> 40%), como Moina reticulata. Moina minuta, Ceriodaphnia comuta.

Daphnia gessneri, Bosminopsis deitersi, Disparalona dadayi entre os cladóceros, e Lecane

luna, Lecane leontina, Lecane bulla bulla, Brachionus zahniseri reductus, Platyas

'  quadricomis quadricomis, Keratella americana, Euchlanis dilatata dilatata, Testudinella

O) hauerensis mucronata, Testudinella patina patina, Filinia terminalis, Polyarthra vulgaris.

entre os rotíferos.

Com relação à abundância relativa, para cada grupo de lagos, as espécies Moina

minuta. Moina reticulata, Bosminopsis deitersi e alguns Chydoridae apresentaram uma

20



9  28.5%, 58.2% e 71.8%, respectívamaite. Para rotíferos, os lagos MA apresentaram mais

abundância similar, nos lagos IC, MA e CO, com percentuais médios em tomo de 24.9%,

1  t

^  espécies abundantes do que os lagos IC, entre elas, Lecane qmdridentata, Brachionus
m  TXihniseri gessneri, Platyias quadricomis, Euchlanis dilatata dilatata, Trochosphaera

9^  aequatorialis, Testudinella patina patina e Polyarthra vulgaris, sendo, respectivamente,

#  31.3%, 24.8%, 37.5%, 46.6%, 51.5%, 12.5% e 14.3%. Nos lagos IC, as espécies Brachionus

^  reductus e Hexarthra intermedia braziliensis apresentaram altos valores de abundância,

#  61.5% e 65%, respectivamoite. A abundância de rotíferos para os lagos CO diferiram um

^  pouco dos demais, apresentando apenas quatro espécies abundantes Hôraella sp. e Platyias
©

9  quadricomis (25%), Testudinella mucronata (43.8%) e Lecane leontina (50%).
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Figura 2. Contribuição do número de táxons e seus respectivos lagos
Iça, Coari e Manaus-Parintins, (Julho, 2000).
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Figura 3. Abundância relativa (%) de indivíduos nos dois ambientes
(região limnética e floresta inundada) nos lagos Iça, Coari e Manaus-Parintins
(Julho, 2000).



•

m

«

#

9

9

9

9

9

9

®

®

a

a

a

a

a

a

a

a

n

V  ■'

o

-«.o-]
40,0-
35,0-
30,0-

I 25,0•Sê 20,0-
^ 15,0

10,0
5.0
0,0

IC

hu tiniili ■1 Ji

Famüias ■região limnãica
□Roresta

45,0 -,
40,0
35,0

? 30,0-1
i 25.0-
I 20,0
* 15,0

10,0
5,0
0.0

MA

li ii J Jtfl , mT! , KH , M

5^ 4

Famlias
■regiOotininélica
□floesta

a  20.0 -

CO

dl
.y y j

Famílias

vO' ^
■região limnêtica
□Floresta

Figura 4. Percentual (%) das famílias de rotiferos nos lagos Içá, Manaus e Coari
(Julho» 2000).

23



#

9

9

9

9

9

9

9

9

70,0 -

» 40.0-

& 30,0 -

IC

■ região limnética

□ Floresta

MA

^ ̂  ^ ̂
FamISas ■região Ermãtíca

□floresta

7D,0
60,0

^90.0
I ̂ .0
£30,0-
* 20,0

10,0
0.0

CO

^ •# ^ d
c/ ^

Fanfias
■tegíao límn^ca
□Floresta

Figura 5. Percentual (%) das famílias de cladóceros nos lagos
Icá, Manaus e Coari (Julho, 2000).

24



m

#

m

#  Os parâmetros físico-quimicos foram medidos tanto para a r^ão limnética dos lagos

m

#  A tabela 2, mostra os dados de cada região, nos diferentes lagos, com suas respectivas

#

m

#  um máximo de 6.0 m e um mínimo de 3.0 m; para a região limnética esses lagos também

m

9  relação ao oxigênio dissolvido, o lago MA 22 registrou os maiores valores, tanto na região
m

m

Dados físicos e químicos

quanto para a floresta inundada dos três grupos de lagos (IC, CO e MA).

médias e desvio padrão. A profundidade na floresta inundada foi maior para os lagos CO, com

foram os mais profundos, com uma profundidade máxima de 14.0 m (lago COll). Com

limnética quanto na floresta inundada, máximo 5.5 ppm (floresta inundada) e 6.5 ppm (região

§

0

0

0

O

p

p

p

p

p

p

f-

Cj

P

r

r

limnética); a temperatura da água não variou muito para os dois ambientes estudados, toido

uma média de 27.4°C. Outro parâmetro químico importante, a condutividade elétnca, foi

^  similar na maioria dos lagos e entre os ambientes, com exceção dos lagos MA que

^  apresentaram altos valores de condutividade tanto para a região de floresta inundada (máximo

^  de 206 pS.cm'^) quanto para a região limnética (máximo de 239 pS.cm"^).
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Tabela 2. Parâmetros fBÍco^tmioos dos lagos IC, MA e CO na planioie de iimndação do rio SolimÔes/Amazonas.

floresta inundada regUto líitm ética

Lagos proC Oxg. temp. coodv. prof. Oig. ten^. condv.

IC17 2.0 2.5 28.9 70 8.0 2.4 30.4 65

ICA 3.4 2.8 27.0 124 7.0 2.5 27.1 115

ICll 3.3 0.5 26.1 93 5.0 0.2 25.9 91

IC19 2.0 3.07 26.8 71 7.0 3.0 27.0 70

ICC 2.5 2.6 27.3 71 7.0 3.0 28.3 67

ÒÔ5 3.0 4.2 26.8 93 12.0 4.3 27.8 93

COS 6.0 2.4 27.2 29 9.0 3.0 27.2 29

C04 5.0 2.0 25.4 68 9.0 2.5 26.8 68

C027 6.0 2.0 27.6 39 10.0 1.2 27.7 37

COll 3.0 2.4 26.4 75 14.0 14.0 26.2 75

MA17 3.5 1.8 27.8 47 6.5 1.97 27.8 47

MA21 3.2 0.6 27.8 47 9.0 0.54 28.0 47

MAIO 3.0 2.7 27.7 210 8.0 4.46 28.1 239

MA22 2.8 5.5 29.6 206 8.0 6.53 30.5 206

MAS 2.0 3.2 28.7 206 5.2 3.63 29.6 133

X 3-J 2^ 27.4 96.6 8J1 2.87 27.8 92.13

SD IJO 1^ 1.10 6Í.92 2J8 1.61 ÍJ7 60.10

Prof = prolündidflde (m); oxg. = oxigÃnio (p]nn); tenç.= tempcrattira "d; Condv. = oondutividade pS.cm ; X "inédia; SD= desvio
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m
^  Estatística
9
^  A análise de varíância (ANOVA) mostrou que não há diferença significativa entre os

®  lagos IC referentes aos valores de abundância absoluta (F= 5.03 e p= 0.06). A regressão
9

9  múltipla verificou a relação das variáveis ambientais em função dos lagos, destas, a

®  profimdidade, oxigàiio e condutividade ̂ resentaram os seguintes valores de (R^.62,
9  R^=0.71 e R^ 0.59), respectivamaite.

9

9
Nos lagos MA, a análise de variância entre os lagos e à abundância, também nâfo foi

®

m

significativa (F= 5.03 e P= 0.06). Foi feita uma regressão entre as variáveis e os lagos. As

variáveis, profundidade, oxigênio e condutividade apresentaram altos valores de R^ (R^=0.70,

#  R^.85 e R^ 0.91), respectivamente.

^  .^  Para os lagos CO não houve difer^iça significativa aitre lagos e abundância absoluta
®  (F=3.20 e p=0.32), a regressão múltipla, onde o oxigênio ̂ resentou uma forte correlação

^  (R2= 0.83 eP== 0.077).

®  A distância euclidiana (Método de agregação UPGA) para os lagos IC mostra três

^  agrupamentos de similaridade e, conseqüentemente a menor distância entre os lagos ICl 9-A e

^  IC19-F, ICll-F e ICA-F, ICll-A e IC17-F (Fig. 6). A tabela 3 mostra a matriz de
a
^  similaridade entre os lagos. Já para os lagos MA, houve 4 agrupamentos, MAl 7-A e MAl 0-F,

MAIO-A e MA8A, MA22-A e MA22-F, MA21-A e MA21-F (Fig. 7). A tabela 4, apresQita a

similaridade entre os lagos. Para os lagos CO a menor distância euclidiana agrupou seis lagos,

C05F e C03A, C027-F e COl 1-A, C04-A e C04-F (Fig. 8, tabela 5).
O

Para uma melhor visualização da distribuição espacial, a Análise de Correspondência

O
foi feita separadamente para as famílias dos rotíferos e cladóceros de todos os lagos. A figura

""j 9 mostra as famílias de Rotifera dos lagos IC, CO e MA que jqjresaitaram na dimensão 1,

57.10%, 65.61% e 61.36% e, na dimensão 2, 31.80%, 23.59% e 21.84% de inércia
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respectivamoite. Nos lagos IC observa-se que as famílias Lecanidae, CoUothecidae,

Proalidae, Filinidae e CoUurelidade parecem nSo está associada a nenhum dos lagos, somsite

ICll e IC17 agruparam quatro famílias. Apenas nos lagos MA a maioria das famílias9

9

9  apresentaram-se associadas aos mesmos lagos (Fig. 10).

9

9

#  67.45%, 72.56%, 61.36% e, na dimensão 2, 27.50%, 20.99% e 24.63% de inércia,

#

#

9  com as famílias, sendo que D^hniidae e Moinidae parecem ser comuns aos lagos CO 11.

O diagrama para cladóceros nos lagos IC, CO e MA, apresentaram na dimensão 1,

respectivamente. A figura 10 mostra que os lagos CO ocorreram três agrupamentos de lagos

C027 e COS. Nos lagos IC 11 e IC17, assim como foi para os rotíferos, a maioria das

famílias ocorreram nesses lagos, o que pode indicar uma associação a esses lagos.

9

9

9

9

9

9

&

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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Diversidade

9  A diversidade total (cladóceros + rotiferos) foi calculada utilizando o índice de

®  Shannon (H') para todos os lagos e regiões de cada lago.
#  No geral os maiores fndices foram registrados para a região limnética, soido o maior

índice de H'= 4.12 (lago MA8-A) e, o menor valor foi registrado para o lago C03-F (H'=1.0)9

9

9  (Tabela 6).

9

9
A eqüitabilidade, que pode variar de O a 1.0, também foi calculada para os lagos,

9  tomando-se o H' pelo Hmax, mostrou que os lagos ICA-A, MA21-F e C027-A apresentaram
#^  0.91, 0.92 e 0.85, respectivamente, mas o lago MA17-F foi o único à apresentar E = 1.0, e o

^  lago C03-F o menor valor de eqíutabilidade (E = 0.27).

^  A ANOVA realizada com os valores das amostras e os valores do índice de Shannon,

^  para os lagos IC (F= 3.29 e p= 0.10), CO (F= 3.25 e p= 0.10) e MA (F= 0.26 e p== 0.87).

O gráfico de escala logarítmica (Wittaker plots), onde a espécie é plotada em fimção

^  de sua abundância, é uma forma de estabelecer se a comunidade tende a algum modelo. Uma
0  vez feito isto é possívd constatar um delineamento de Log-Série (também chamado de Série

^  Logarítmica) (Magurran, 1988).
e
^  Os gráficos foram plotados para cada região, IC, CO e MA (Fig. 13). Observa-se que
m

na figura 11o gráfico para a comunidade dos lagos MA e CO t^deram para uma distribuição

log série, onde a linha tem uma queda gradual, mas a curva é aproximadamente linear,

enquanto que a comunidade dos lagos IC apresentou um gráfico que parece não parece tender

a nenhuma dessas distribuições, porém pode ser uma distribuição intermediária, entre log

natural e broken sitck.
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

#

9

9

9

9

9

9

9

9

9

o

Tabela 6. Diversidade, índice de Shannon ÇH") e eqflitabilidade dos lagos de várzea (Julho, 2000).
Lagos/

Região de cada lago
H' Hmax

IC19A 3.01 1.55 0.47

IC19F 1.98 1.23 0.38

ICCA 3.73 1.20 0.85

ICCF 2.76 1.0 0.81

ICll A 2.06 0.77 0.68

ICllF 2.34 0.77 0.76

ICAA 3.96 1.38 0.91

ICAF 2.04 0.84 0.60

IC17A 1.96 0.84 0.41

ICÍ7F 1.14 0.90 0.24

MA17A 2.22 6.22 0.35

MA17F 3.77 3.73 1.0

MA21A 2.96 4.58 0.64

MA21F 3.34 3.61 0.92

MAIOA 3.25 4.89 0.66

MAIOF 2.24 4.76 0.47

MA22A 3.32 6.05 0.54

MA22F 3.94 4.54 0.86

MA08A 4.12 5.07 0.81

MA08F 2.93 4.02 0.72

COSA 1.92 5.06 0.37

C05F 2.32 3.66 0.63

C027A 2.99 3.49 0.85

C027F 2.04 3.43 0.59

001 IA 2.32 5.29 0.43

COIIF 2.52 4.26 0.59

C04A 3.02 1.60 0.34

C04F 1.57 2.30 0.68

C03A 2.33 5.10 0.45

C03F 1.0 3.61 0.27

A= região limnética; F= floresta inundada.
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Figura 6. Dendograma da distância euclidiana entre os lagos IC (Julho, 2000).
A= região limnética; F= floresta inundada

Tabela 3. Matriz da distância euclidiana (Método de agregação UPGA) aitre os lagos IC.

IC19A 1C19F ICCA ICCFICllA 101IF ICAA ICAF 1C17A 1C17F

IC19A 0 30 37 89 123 127 108 131 123 135

IC19F 30 0 37 84 116 120 106 127 122 135

ICCA 37 37 0 80 100 114 89 120 112 124

ICCF 89 84 80 0 119 89 87 93 112 126

ICllA 123 116 100 119 0 97 110 124 123 106

ICllF 127 120 114 89 97 0 110 90 128 123

ICAA 108 106 89 87 110 110 0 116 112 123

ICAF 131 127 120 93 124 90 116 0 130 120

IC17A 123 122 112 112 123 128 112 130 0 135

IC17F 135 135 124 126 106 123 123 120 135 0
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Figura 7. Dendograma da distância euclidiana entre os lagos MA (Julho, 2000).
A= região limnética; F= floresta inundada

Tabela 4. Matriz da distância euclidiana (Método de agregação UPGA) oitre os lagos MA

MA17AMA17F MA21AMA21F MAIOAMAIOF MA22AMA22F MA8A MA8F

MAI7A 0 53,9 107 98 61,9 46 93 73,3 42,6 70

MA17F 54 0 90 94 70,3 54 96 77,1 48,7 80

MA21A 107 89,8 0 91 91,3 115 94 91 90,1 114

MA21F 98 93,9 91 0 78,5 102 87 80,4 81 108

MAIOA 62 70,3 91 79 0 66 65 57,7 38,2 80

MAIOF 46 53,8 115 102 66,5 0 104 85,5 49,1 76

MA22A 93 95,8 94 87 65,1 104 0 46,7 78,1 106

MA22F 73 77,1 91 80 57,7 85 47 0 57,5 78

MA8A 43 48,7 90 81 38,2 49 78 57,5 0 69

MA8F 70 80,5 114 108 80,5 76 106 78,3 69,3 0
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Figura 8. Dendograma da distância euclidiana entre os lagos CO (Julho, 2000).
A= região limnética; F= floresta inundada

Tabela 5. Matriz da distância euclidiana (Método de agregação UPGA) mtre os lagos CO.

COSA COSF C027AC027F COllACOllF C04A C04F C03A C03F

COSA 0 82 76 74 71 117 111 141 79 96

C05F 82 0 65 64 65 91 92 139 55 86

C027A 76 6S 0 64 60 95 68 112 56 94

C027F 74 64 64 0 34 108 87 127 69 93

COllA 71 6S 60 34 0 107 84 125 65 93

COllF 117 91 9S 108 107 0 122 152 91 145

C04A 111 92 68 87 84 122 0 80 67 93

C04F 141 139 112 127 125 152 80 0 106 118

C03A 79 55 56 69 65 91 67 106 0 59
C03F 96 86 94 93 93 145 93 118 59 0
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Figura 9. Análise correspondência das famílias de rotíferos e lagos (Julho
2000).
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Figiirall. Wittaker plots dos três grupos de lagos Içá, Manaus e Coari.
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DISCUSSÃO

A diversidade e composição do zooplâncton é um indicador não só das condições pristinas do

sistema, de sua deterioração; alterações na diversidade e composição estão diretamente relacionadas
<9

9  com fatores de estresse, tais como alta concentração de substâncias tóxicas, acidez ou basicidade
9

(Tundisi, 1997).
W

9  As regiões estudadas podem ser limnologicamente caracterizadas pelas variáveis profundidade e

?  condutividade elétrica, considerando que a amostragem foi realizada na cheia e que essa variação rítmica
#

m  do nível da água é um fator que contribui na dinâmica do sistema aquático com grande quantidade de

^  material alóctone e expansão do habitat, formando lagos ricos em material orgânico e conseqüentemente
W

9  colaborando para um grande desenvolvím^to dos organismos e, aumentando a riqueza das espécies.

^  Em relação à composição da comunidade zooplanctônica (cladóceros e rotíferos), o número de

a

a

a

a

V. '

®  táxons (137), encontrado nos três grupos de lagos (IC, CO e MA) pode estar relacionado com a
9^  diversificação de nichos presentes nos diferentes lagos da bacia e, também na heterogoieidade dos dois
9  ambientes de cada grupo de lagos (região limnética e floresta inundada) no período de cheia no ano de

a

9

9

9

2000.

O número de táxons verificados é menor do que o registrado para outras bacias e para outros lagos

de inundação da região, fato que provavelmente, pode está relacionado ao período, e o local de

amostragem, pois a maioria dos trabalhos realizados enfatiza duas regiões em um lago, a região litorânea

e região limnética, além de abordarem os aspectos dos períodos hidrológicos- Em nosso estudo as duas

^  regiões são ban distintas, e a floresta inundada é um habitat periódico, ocorrendo ̂ enas na época de

águas altas, período de amostragem. Mas, ainda assim, o número de táxons aicontrados (137) é relevante

quando comparado com outros trabalhos, como: Hardy (1980), registrou 51 táxons; Zoppi de Roa et ai.

(1990), na Vaiezuela (25 táxons); Bozelli (1992) no Pará (53 táxons); Bonecker et al (1998), registraram

75 táxons para diferentes ambientes do Mato Grosso; K^peler (1999), que registrou 58 táxons para a
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9

9

9

9

9
9

planície de inundação do rio Acre, e para outras planícies; López et ah (2001) com 79 táxons registrados

para as planícies venezuelanas.

A maior riqueza foi representada pelos rotíferos (101 táxons), devido entre outros fatores, à alta

taxa de desenvolvimento populacional (Allan, 1976) e por seu oportumsmo &^te às periódicas alterações

nas condições limnólogicas desses ambientes. Este dado coincide com alguns trabalhos reahzados para

região neotropical (Koste e Robertson, 1983 Hardy et ai, 1984; Lansac-Tôha et al, 1992; Koste e

Robertson, 1998; Boneckere/a/., 1998).
9

#  Os resultados são superiores aos encontrados por Keppeler (1999), que registrou 48 táxons para o

?  lago Amapá (Acre), e o mesmo número registrado por Sergers at al (1998), 104 na laguna Bufeos, na
9  Bolívia, mas inferiores ao encontrado por Robertson e Hardy (1984), que baseados em dados amazônicos

_  estimaram cerca de 250 espécies e, para outras planícies da América do Sul (Bonecker, 1998), Porém
9

9  ressalta-se no presente estudo, que os rotíferos da ordem Bdelóides, não foram estunados, pela
#^  dificuldade de análise taxonômica, enquanto que os rotíferos loricados, por conservarem a lórica sâk)
9  id^tificados com melhor precisão.

Os resultados obtidos para cladóceros (36 táxons) na plamcie de inundação amazônica, são

superiores aos registrados por Hardy (1980), em cinco lagos, com 12 táxons; Hardy et al (1984),

encontraram 14 táxons no lago Camaleão; Keppeler (1999) no lago Amapá (Acre), com seis táxons, e

mais recente o registrado por Maia-Barbosa (2000) no lago Batata, no Pará (23 táxons). Mas, trabalhos

realizados na mesma planície com mais número de táxons foi registrado por Brandoiff et al (1982) e

Melo (1998).

Para a planície do rio Paraná, ambiente similar à planície de inundação do Amazonas, a riqueza de

cládoceros foi bem maior, como o registrado por, Lansac-Tôha (2000a) (64 táxons), Choueri (2000) (50

táxons), Paggi e José de Paggi (1990) e Paggi (1995) (90 táxons), em diferentes ambientes da planície.

Comparações ̂ tre lagos tropicais e temperados foram feitos no estudo de Lewis (1996), que

apresentou várias características distintas entre os lagos, mas a comumdade herbívora de lagos tropicais.
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em geral é mitíto similar aos lagos temperados, ainda afirma que lagos tropicais são semelhantes, quando

#  se considera número total e distribuição das espécies aitre Copepoda, Cladocera e Rotifera Segundo o

^  mesmo autor, a razão para diferenças no tamanho da estrutura da comunidade, considerando a latitude,

9  ainda são desconhecidas, mas a predação e diversidade, são importantes fatores que podem mflu^dar no

?  tamanho da estrutura entre as comunidades.
A diversidade entre lagos (diversidade beta) é provavelmente baixa nos trópicos do que em

latitudes temperadas (Fernando, 1980); lagos de planície alagadas, que são abundantes na região tropical,

9  podem ter consideravelmente altas diversidades de espécies, do que a maioria de outros lagos (Twombly
9^  e Lewis, 1987; Bozelli, 1992).

Com relação à diversidade de cladócera nos trópicos, Dumont (1994) refuta o mito de que a fauna

de CladocCTa nos trópicos é pobre. Numa escala planetária, cerca da metade de espécies de Cladocera

®  atualmente conhecida ocorre exclusivamente nos trópicos e sub-trópicos; era coiiq)araçóes lago/lago há

^  um limite máximo de 50 espécies por cada lago. Uma comparação que podemos fazer, é na planície de
9  inundação do amazonas, com o lago Camaleão, onde foram identificados 55 espécies, no período de
#

m

9

9

março a agosto (Melo, 1998). Enquanto no lago Stechlin (Alemanha) foram identificados 57 espécies,

9

&

vr/

9

9

v9

9

9

como resultados de 10 anos de observações.

Diante desses r^tstros, ainda não se pode concluir se os lagos temperados tem maior diversidade

do que os tropicais ou vice-versa, contudo é muito provável que os lagos tropicais tenham maior riqueza

de espécie, uma vez que, em geral, foram menos amostrados do que os lagos da Europa

A distribuição de espécies num hábitat é influenciada por fatores que operam em escalas regional

e local (Ricklefs, 1987). A capacidade de dispersão, ou movimentação dos organismos numa área

estariam associadas a fatores regionais, enquanto o estabelecimento (persist&icia) no habitat, à ação de

fatores locais (interações com as espécies já estabelecidas, por exemplo), além das características do

próprio ambiente. A ação destes fatores determinaria a estruturação das comiuiidad^ (Maia-Barbosa,

2000).
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são consideradas na literatura como as mais representativas para a região neotropical (Vásquez e Rey,

As famílias mais freqüaites de rotíferos registradas : Lecanidae, Bradiionidae e Tríchocercidae,

m

#

#

m

9

9

9

1989; Paggi e José de Paggi, 1990; Bozelli, 1992; Sendaz; 1993, Bonecker et al. (1994). Segundo Paggi

#  (1995), 25 gêneros de Chydoiidae são registrados para a região neotropical, desses, doze foram
#

registrados no presente trabalho.

As famílias de cladóceros registrados para esse estudo são comuns para a planície de inundação do

Amazonas, as espécies planctônicas Moina reticulata. Moina minuta, Daphnia gessneri, Ceriodapnhia
m

#

comuta e Bosminopsis deitersi foram as mais freqüentes e em alguns lagos, mais abundantes. Todas estas

espécies encontram-se na lista de cladóceros planctônicos considerados por Hardy e Robertson (1984)

como dominantes e freqü^tes para ambientes aquáticos da Amazônia

De acordo com Hardy e Duncan (1994), o gênero Moina é comum na América do Sul,

9  particularmente em lagos de várzea, mas ainda pouco é conhecido com relação à sua distribuição; Moina
9
^  reticulata e M. minuta ocorreram em associação freqüente nos lagos, com dominânda de M reticulata.

m  Pennack (1957) afirma que em plâncton limnético é raro um gênero de Copepoda ou Cladocera ser

repr^^tado por mais de uma espécie, neste caso é importante observar algumas características de

9  segregação, como, diferentes periodiddades, segregação vertical na coluna d'água, e/ou tamanhos
9
^  diferentes para implicar em hábitos alimentares também diferentes. No trabalho de Robalson (1981), foi

^  observado essa associação congenérica de Ceriodapnhia comuta e C. reticulata na r^resa de Curuá-Una,

^  com um pico de abundância, e a distribuição vertical das duas espécies ocorreram em períodos diferentes.

Em nosso estudo pode ter ocorrido uma segregação por tamanho, pois Moina reticulata é bem maior que

M minuta.

A ocorrdicia de bosminideos freqüentemente está relacionada com baixos valores de

condutividade elétrica e pH (Hereida-Seixas, 1981) e também pode estar relacionada à capacidade desta

^  espécie tolerar condições de estresse no ambiente e, ainda ao conjunto de fatores hmnológicos que podem

/•í apresaitar condições ótimas ao desenvolvimeito de grandes populações (Lima, 1994). Em nosso estudo
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®  as espécies Bosminopsis deitersi e Bosmim hagmani foram numericamente importantes em alguns lagos,
#
%  principalmente nos lagos MA, onde os valores de condutividade foram altos.

#
%  zooplanctônicos, segundo Fryer (1980), a acidez pode ser um desses fatores, assim como, o estresse

9  estudaram lagos europeus e, confirmam sobre os fatores que influenciam na riqueza desses organismos,

9

9

(S interações bióticas são considerados como fatores decisivos, pois o tamanho do lago pode influenciar na

®  ocorrem alterando a composição, relação de competição e predação. Dodson (1991) investigou a riqueza
#

9

9  fôpécies e tamanho do lago são significamente coirelacionados, além de levantar a questão da correlação
#

9

Muitos trabalhos tentam investigar que fatores podem afetar a diversidade dos organismos

térmico e a pressão de predação que atuam nesse processo. Mais recentemente, Hobaek et al. (2002)

como, a dispersão dos organismos, o habitat e as interações bióticas, são mais importantes. O habitat e as

riqueza, visto que lagos profimdos permitem uma segregação vertical de nichos e, as interações que

de crustáceos zooplanctônicos em lagos europeus de diferentes tamanhos e, concluiu que o número de

da riqueza de espécies e latitude e/ou longitude.

9

9  Quanto ao índice de diversidade de Shannon, calculados para os lagos, os maiores valores foram

registrados para a região limnética, esta situação pode está relacionada à distribuição agregada dos

9  organismos zooplanctônicos, segundo Hardy (1980) os índices podem variar de um local para outro,
®  . . . . . .^  dentro do mesmo lago, d^oidendo das características mofométncas, ocorr^cia do tipo de vegetação

9  aquática e flutuação do nível de água
9
^  A maior riqueza de espécies na maioria dos trabalhos corresponde, ao período de enchente,

atribuído a maior disponibilidade de utilização dos multi-habitats, como as macrófitas aquáticas flutuantes

e submersas, floresta alagada e substratos ricos em matéria orgânica, que direta ou indiretamente,

disponibilizam o alimento necessário para o desenvolvimento das populações.

^  Os valores da diversidade tiveram uma média geral de 2.63 bits.ind'^, não é considerado

baixo, visto que, segundo Shannon-Weaner (1963), são considerados baixos somente valores inferiores a
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®  2.0 bits.md"^ Segundo Roberto e Abreu (1991), riachos, lagos e lagoas com qualidade razoável e boa
#

9  produtividade para piscicultura apresentam índices de diversidade variando entre 1 e 3.
m

Os valores de equitabilidade, que variam de O a 1, quando inferiores a 1, indicam a existência de
#
#  superposição de nichos. O único a apresentar equitabilidade igual a 1 foi o MA 17 (floresta), o que

J  sugere a superposição de nichos e conseqüente dominância de alguns táxons.
9  Em relação à distribuição espacial, observou-se pela análise de correspondência, ordenando lagos

^  e as famílias, que nos lagos IC a distribuição da maioria das famílias de rotíferos parece não ter sido
m  influenciada pelos lagos, para aquele período. Essa distribuição dos organismos, em muitos casos, está

relacionada com as condições ambientais de cada região. Somente nos lagos MA essa distribuição parece
m

m

»

®  ter sido influenciada pela localização dos lagos, já que todos foram próximos. Diante dessas condições

tenta-se explicar a distribuição desses organismos, mas deve-se considerar que a maioria das espécies de

®  rotíferos não está restrita apenas a um tipo de habitat, segundo Pjeler (1995). Com relação aos cladóceros,

^  não houve um padrão de distribuição, sendo que as famílias com habitat planctomcos e litorâneos

9  estiveram dispersos.

9
É necessário esclarecer que muitas vezes o padrão de distribuição desses organismos pode esta

^  relacionado com as condições ótimas do ambiente, favorecendo assim, as espécies especialistas,
9
^  substituindo as generalistas; neste caso, tais espécies permitem a coexistânicia de outras, aumentando

9  assim a diversidade.
9

No que diz respeito ao modelo de distribuição da comumdade May e Southwood (1978) encaram

esses modelos como único fundamento para a investigação da diversidade de espécies, pois utilizam todas

as informações contidas sobre a diversidade na comumdade e são, portanto, a mais completa descrição

matemática desse tipo de dados. Cada modelo tem uma característica própria no traçado do

"rank'Vabundância Em nosso estudo a comunidade dos lagos MA e CO tenderam a uma distribuição log

série, a comunidade dos lagos IC parece tender a uma distribuição intermediária da log normal e bronken

m.

stick.

42



estocásticos (Boswell e Patil, 1971) ou pode simplesmente descrever pequ«ias amostras de comunidades

®  A série logarítimica é usualmente utilizada para descrever amostras de comunidades pequenas,

estressdas ou comiuiidades pioneiras (May, 197S). A série logaritíinica pode resultar de efeitos

#
9  também justadas pela log normal (Preston, 1948).

#

#

#

#

m

#

#

#

m

#

«

9

9

9

9

9
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*  CONCLUSÕES
#

#

#

9  ambí^tes estudados.

A distribuiçã

9

9

9

#

9

m

o das espécies de cladóceros e rotíferos foram distintas nos diferentes lagos e

Foram identificados 137 táxons, com maior registro para os rotíferos (101 táxons), a maioria dos

táxons foram planctônicos.

A riqueza de espécies encontrada nesse estudo pode ser considerada subestimada, pois qienas dois
#

#  ambientes foram estudados (região limnética e floresta alagada), desconsiderando os outros habitais,

#^  favorecendo o aumento da riqueza de espécies nos trópicos.

#  A riqueza de espécies tanto de cladóceros quanto de rotíferos foi maior nos lagos da região do rio

9

9

9  A riqueza dos organismos, na maioria dos lagos foi maior em região limnética do que em floresta
#

9

9  A região de Coari apesar de está próxima dos IC, apres^tou a menor rique2^ de espécies, porém a

Içá-Tefé Oagos IC).

inundada, assim como a abundância desses indivíduos.

abundância foi expressiva para algumas espécies.

O estudo realizado no período de águas altas mostrou que muitos táxons litorâneos ocorreram em

região limnética, isso por que a movimentação da fauna entre os conqrartimentos é mais evidente nesse

período.

A diversidade para a maioria dos lagos estudados foi relativamente alta, inferindo-se que as

comunidades desses lagos estão estáveis, podendo haver dominância de espécies "especialistas".
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Espécies registradas nos lagos IC entre Iça-Tefé e suas respectivas abundâncias (%); A-região limnética, F= floresta inundada.

ICC-F ICll-A ICll-F ICA-A ICA-F IC17-A IC17-F

%  % % % % % ^
50 25 6,9 33,3 56,1 82,9

25 6,9 17,8 4,4

50 75 13,8 66,7 16,8 11,4

2,8

6,5

1,3

35

Lagos IC 19-A IC 19-F ICC-A

Táxons % % %

Moina reticulata 8,7 4,6 8,3

Moina minuta 5,4 3,9 16,7

Moina sp. 7,1 11,8 4,2

Daphinia gessneri

Ceriodaphnia comuta

Holopedium amazonicum

Diaphanossoma polyspina 1,0

Diaphanossoma sp.

Bosminopsis deitersi 74,4 75,8 58,3

Bosmina hagmani

Bosmina tubicen

Macrothrix sioli

Macrothrix mira

Macrothrix sp. 1,0 0,7

Grimaldina brazzai 0,7

Ilyocryptus spinifer

Acroperus harpae

Disparolona dadayi

Chydorus sp. 0,6

Alonella sp.

Alona sp.

Leydigia sp.

Euryalona sp. 0,6

outros Chydoridae 1,3 2,6 12.5

Lacane(M.)quadridentata 0.4 3,7

Lecane(M.) lunaris 0,7 4,8

Lecaneluna 0,4

Lecane hastata

Lecane leontina 0,4 4,8

Lecane ludwigi

Lecane comuta

Lecane buUagoniata

Lecane bulla bulla 0,4 1,9

L. elsa 0,4 1,9

L. proiecta

L. hornemani 0,4

L. signifera

3,4

25

15 69,0

4.1

10 6,1 15 15,4

8.2

7,7

2,0



Lagos/Ttons IC19-A IC19-F IC(Ç)-A 1C(C)-F ICll-A ICn-F 1C(A)-A IC(A>F 1C17-A IC17-F

L curvicomis curvicomis

Lecane sp.

Brachioms zahníserí reductus

B.quadridentata mirabilis

B. patulus patulus

B. zahniseri gessmri

B. patulus macracantus

Keratella lenzi

Keratélla americana

K. tropica tropica

Keratella sp.

Platyias quadricomis quadricornis

Platyias leloupí

Euchlanis incisa incisa

Ettchlanis dilatata dilatata

Euchlanis spl

Euchlanis sp.

Manfredium eudactilota

Dipleuchnis propatula propatula

Dipleuchnis propatula macrodactyla

Lepadella patella patella

LepadeUa ovalis

Lepadella rhomboides rhomboides

Lepadella sp.

Colurella sp.

Trochosphaera aequatoriales

Tricothria tetractis siümis

T. tetractis truncata

T. bicristata

T. tetractis tetractis

Tricothria sp.

Testudinella hauerensis mucronata

Testudinella patina patina

Macrocaetus sericus

Filinia terminalis

Filinia longiseta

Filinia opoliensis

Polyarthra vulgaris

Polyarthra sp.

Trichocerca chanttoni

0,4

0.4

4.3

19.5

3.5

0.4

1.1

0.4

0.4

0.7

0,4

0.4

5.0

1,4

1.1

47,5

9.6

4.8 11.1

11.1

10

1.9

20

10

10

4.8

10

25 46,2

4.8

19.0

9.5

9.5

38.1

1.9

20,4

29,6

14,8

2.0

8,2

2,0

4.1

2.0

2.0

2.0

8.2

8,2

2.0

4.1

62.5 30,8 8,2

8.2

163

15,4

20 61,5



Lagos/Táxons IC19-A 1C19-F IC(Q-A 1C(C)-F 1C11-A ICII-F IC(A>A 1C(A>F 1C17-A 1C17-F
Trichocerca flagellata

T. elongata braziliemis

T. (Diurella) similis 0,4

T. (Diurella) similis

Trichocerca sp. 30 5

Hexarthra intemedia braziliensis 1,9 65

Dissotrocha aculeta 7,7

Proales sp. 2,0

Horaella sp. 0,4 80

Bdelóides

Epiphanes sp. 10



Lagos MA17-A MA17-F MA21-A MA21-F MA10-A MA10-F MA22-A MA22-F MA 08^ MA08-F

Táxons % % % % % % % % % %

Moina retículata 2,5 5,3 25,0 42,9 16,3 22.0 15,4 10,4 4,5

Moina minuta 3,8 18,8 4,8 24,5 6,9 33.6 7,7 6,0

Moina sp. 0,7 19.3 19,2

Daphinia gessneri 2,0 5,0 1.4 3,8

Ceriodaphnia comuta 0,9 13,3 4,0 6,1 17,3 10,4

Hoiopedium amazonlcum 7,8 1.9

Diai^anossoma poiyspina 1.9

Bosminop^ deitersi 73,5 52,6 39,8 74.3 7,1 23,1 49,3 63,6

Bosmina hagmani 0,9 1.7 5,8

Bomrina tubicen 2,0 2,0 1.0 1.9

Macrdíiríx sioB 1.1

Macmthrix núra 1.5

Macrothrix sp. 0.7 15,6 4,8 2,0

GrimakBna brazzai 1.0 13,6

liyocryptua ̂ pinffar 1.1 6,0 4,5

Acmparus harpae 1.5

Dbparolona dadayi 1.5

Chydorus sp. 14,3 2.0 1.9 3,0 9,1

/VoneBa sp. 9,5

Alona sp. 5,3 23,8 3,0 4.5

Leydigia sp. 0,5

Euryedona sp. 1.0

outras Chydcridae 14,3 36,8 40,6 1.0 10,4

Lecane quadridentata 31,0 31,3 8,6

Lecane lunaris 9,5 1,1

Lecane luna 7,9 1.5 12,5 3,0 6,5 2,9

Lecane hastata 1,6 2,4

Lecane leontina 11,1 3,0 6,3 11.1 12.5 3.8 15.1 2,9

Lecane ludwi^ 4,8

Lecane comuta 6,3

Lecane buBagoniata 2.4

Lecane buBa buBa 3.2 2,4 6,1 18,8 5,6 9,5 5,4 2,9

L eisa 1.5 5.6 12,5 2,2

L. pmiecta 2.4 2.9



Lagos/Téxons MAIT^A MAtT-f MA2t-A MA21-F MAIO^ MA10-F MA22-A MA22-F R/IA 08-A MA 08-F
L curvicomls curvicomfs 8.6
Brachionuszahníseríwductus 1,6 27,8 6,8 9,5 16,1 29
B.quadiidentata ntírabiSs 3,2 2,4 6,3
B. patuius patuius 12,5

B. zahniseri gessnari 19,4 24,8 24 22
B. patuius macracantus 4,8 8,e
Kerateõa íanzi 3,8 2 9
KerateBa americana 4,8 6,3 8,3 4,8
Platyias quadricomis quadricontís 20,6 9,5 37,5 11,1 18,8 8,6
Platylasletoupi 10,6

Euchlanls incisa incisa 12,7 3,0
EuchianistBatatadilatata 15,9 4,8 5,6 46,6 38,1 6,5 5,9
Crifrieuchnis pmpatuia pmpatula 1,6

1.6 7,1 2,4
LapadeBa sp. 4,8

Tmcriosphaera aequatoriaies 51,5

Trichotíia tetractis siSnBs 1,6 2,4 3 2

1.1
T. tetracOs truncata

T. bicristata 3,2 2,4

Macmcaetussericus 7,1 24

TestucSnelia hauerensis mucmnata 7,1 19,7

T^tucSneBa patina patina 2,4 6,3 5,6 12,5 2,4
FIHnla terminaSs 2,4 5,6
Polyartítra vulgaris 6,1 14,3 529
Potyarthra sp.

Ptíyarthra sp. 23 5
Trichocerca chanttonl 2,8
Trichocerca fíageBata 7
T. eiongata bra^ensis 3 2
T. (DmreBa) sMrs 3 2
Trichocerca sp. 2,4 24



Espécies registradas nos lagos CO, região de Coari e. suas respectivas abundâncias (%); A= região limnética, F= floresta inundada.
Lagos COS-A C05-F C027-A C027.F COll-A C011>F CÕÍ3 CÕÍÍ ÕM^Ã COS-F
Táxons % % % % % % % % o/o o/„

Moina reticulata 6M SÕiÕ 38J lêj 2M 9;Õ ^ 5Í;2 sSJ
Moina minuta 25.0 13,8 22,6 14,1 30,0 11,1 ' 8,0

®P- 7,2 14,6 8,6 16,7 13,6 2,9
Dapnhnia gessneri 2,8 103 19,1 2,9 0,7 2,5
Ceriodaphnia comuta 73 11,1 34,5 12,9 13,6 7,1 3,5 aj
Bominopsis deitersi 6,9 0,5 24,3 43,1 66,7 93
Bosmina hagmani 15,1 5,6 6,9 1,0 0,7 lljl
Bosmina tubicen 5,6
Hyocryptus spirtfer 2 1
Diaphanosomapolyspina 3,3 6,9 0,5 5,7 n i
Diaphanosoma fluviatili 0,7
Diaphanosoma sp. 2 8
Camptocercus dadayi q 7
Euryalona orientalis 2 1
Euryalona sp. 35
CfQ/dorus sp. 3^
outros Chydoridae 22,6 43
Lecane leontina 50 25 63
Brachionus zahniseri reductus 16,7
Brachionus patulus patulus
Asplancna seiboldi 16,7
Platyiasquadricomis 25 43,8 lOO 33,3 50
Testudinellamucronata 33,3 25 43 8 333 50
Trichocerca sp. 33,3
Horaeila sp. 16,7 333 25 IQQ 333

5.7

2,9


